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„A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem térít-
het el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalat tanított meg reá.” 

(Gandhi) 

HAVI GONDOLAT 

Dorozsmai Napok 
 

Hetedik 
 
Az átépítésre szoruló és új szárnyak-

kal bővülő művelődési ház udvarában, 
az új épület alapzatában helyezte el dr. 
Botka László polgármester az intézmény 
alapkövét. Minderre a VII. Dorozsmai 
Napok első napján, június 23-án délután 
került sor. Az alapkőletétel után a pol-
gármester ünnepélyes keretek közt adta 
át a Mecénás-díjat Pesti Ferencnek és a 
Dorozsmáért Emlékérmet Gyurcsán 
Andrásnak. 

A négynapos rendezvénysorozat 
kulturális és szórakoztató programokat 
is magában foglalt. A különböző népi 
együttesek, zenekarok, ipar– és népmű-
vészeti programok törzsközönségének 
igényein túlgondolva a szervezők gon-
doskodtak arról, hogy az egyszerűen 
csak felüdülésre vágyó és érdeklődő 
lakosok is megtalálták a maguk időtöl-
tését: a dísztéren koncertezett az Apostol 
együttes két tagja. Akár utcabál is lehe-
tett volna, tüzijáték nélküli. 

Valóságos mini Tour 
de France-ot varázsoltak 
a községbe a kerékpár-
verseny nevezői. Sajnála-
tosan a dorozsmai szél-
malom csak kívülről-
messziről volt megtekint-
hető. A Napok harmadik 
helyszíne a templom 
volt, az ott történt esemé-
nyekről egyházi mellék-
letünkben tudósítunk. 

Összegezve a napok 
eseményeit, a szervezők-
nek tovább kell kísérle-
tezniük, hogy még több 
lakost tudjanak elcsalo-
gatni legalább néhány 
órára. Az eddigi napok 

azt bizonyították, a hang-
súlyt a szórakoztatásra és kifejezetten 
családi programok szervezésére kell fek-
tetni, ám ehhez új ötletekre van szükség. 

(Összeállításunk a 9. oldalon) 
S. G. 

Kábelnet egész nyáron fél áron, már havi 2750 Ft-tól! 
Részletek a 4. oldalon 

Letették az alapkövet 

Az év mecénása A Dorozsmáért Emlékérem tulajdonosa 

Az alapkőletétel pillanata (Tari Zoltán felvételei) 
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Röviden 
 
■ Új CD-t ad ki a Székivirág Népdal-

kör és Citerazenekar. A hangfelvételi 
munkálatok június utolsó hetében zajlot-
tak le. 

 
■ Sziksóson horgászás közben ellop-

ták egy dorozsmai lakos horgászbotját és 
mobiltelefonját. A sértett éppen a vízben 
tartózkodott a bűntény elkövetése alatt, 
amelyet észlelve a tolvajok után sietett, 
de csak a botot sikerült visszaszereznie, 
mert később vette észre telefonja eltűné-
sét. A sértett nem kíván feljelentést tenni 
az esetleges retorzió miatt. 

 
■ Dorozsmai fiatalok esténként rend-

szeresen a Jerney utcai óvoda területén 
tartózkodnak, a tiltás ellenére. A jövőben 
a Polgárőrség a területet fokozottan kí-
vánja ellenőrizni, és minden, illetéktele-
nül benntartózkodót feljelent. 

„Életveszélyben” a szélmalom 
 

Észbe kaptak az illetékesek? 

„A heves esőzés és a szél miatt teg-
napra virradóra leomlott a dorozsmai 
szélmalom egyik oldala. A tűzoltókat 
elöntött helyiségek és fakidőlések miatt 
riasztották.” (Délmagyarország, 2005. 
június 10.) 

„Az Alföldön egyedülálló szélmalom 
az államé, a vályogépület karbantartására 
azonban az elmúlt időben nem jutott 
pénz.” (Metro, 2005. június 17.) 

Vass József, a szélmalom gondnoka 
már több éve vívja szélmalomharcát az 
illetékes szervekkel Dorozsma legnagyobb 
nevezetessége, a község jelképévé vált 
szélmalom felújítására, tatarozására – 
sikertelenül. Habár az egyre omladozó 
épület már évek óta bírja az időjárási vi-
szontagságokat, a júniusi szokatlanul 
rossz idő drámai módon rongálta meg a 
szélmalmot: vakolata nagy területben 
lehullott, és az épületet életveszélyes volta 
miatt le kellett zárni. Utoljára 1970-ben állt 
ilyen közel az összeomláshoz, amikor is – 
mint ismeretes – az átázott vályogfal miatt 
össze is dőlt. 

Úgy látszik, eme kritikus helyzet hal-
latán végre észbe kaptak az illetékesek. A 
múlt héten felröppent hírek szerint mégis 
megmenekülhet az újabb összedőléstől a 
szélmalom. Az eddigi problémát az jelen-
tette, hogy a műemléket bár a múzeum 
üzemeltette, ám mégis az Államkincstár 
tulajdona volt. Az önkormányzat már 
kérelmezte a kincstártól való átvételt, a 
procedúra körüli huzavona nem hozott 
eredményt. Az államháztartási törvény 
lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok 
ingyen megkaphassák az állam számára 
fölösleges ingatlanokat. A dorozsmai szél-
malom ilyen. Az előterjesztés szerint a 
város vállalná a helyreállítás költségeit, 
utána pedig idegenforgalmi látványosság-
ként működtetné. Az az ötlet is felmerült, 
hogy az átvétel után a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház szárnyai alá kerüljön a mű-
emlékké nyilvánított épület. 

SOMOGYI GÁBOR 

Változások 
 
Tájékoztatom az olvasókat, 

hogy a 2005. június 8-án tartott 
helyszíni bejáráson a subasai 
terület megközelítésével kap-
csolatban az alábbi döntés szü-
letett: a vágóhídi buszmegállót 
át kell helyezni az épülő M5-ös 
út másik oldalára (Csipke-
bogyó–Szeder utca találkozásá-
hoz). 

A gépkocsi bejárás ezentúl 
Csipkebogyó utcán lehetséges, 
a vágóhíd közelében lévő lejá-
rót, valamint a felüljáró két 
vége közti aszfaltutat elbont-
ják. 

 
FÁBIÁN JÓZSEF 

← A tervezett új forgalmi rend az 
útépítő munkálatok után. 

(Szeder u.) 
Vágóhíd 

Buszmegálló 

A Polgárőrség tájékoztatója 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Dorozsmai rendőrség 48-as utcai épületé-
ben a 47 szám alatt a KMB minden szer-
dán 17-19.00 óráig fogadó órát tart. 

Feljelentést lehet tenni ügyfélfogadási 
időben, illetőleg az alábbiakban megadott 
mobilszámokon időpont-egyeztetéssel: 

– Molnár Csaba KMB 06-20-209 5311 
– Ocskó Károly KMB 06-20-209 5333 
– Fehér Szabolcs KMB 06-20-209 5312 
– Tóth Zoltán KMB 06-20-209 5306 
A Polgárőrség telefonszáma: 06-30-621 

6254. Névtelenül is tehet bűncselekmény-
nyel kapcsolatos bejelentést a TELEFON-
TANÚ ingyenesen hívható zöld számán: 
06-80-555-111. 
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Hol legyen a kőbárány? 

Hazahozták a kőbárányt! – hallom. 
Már éppen ideje! Mert bizony kb. 500 évet 
töltött – az 1500-as évektől számítva – 
Szegeden. 

Történt ugyanis, hogy az akkori meg-
szálló török hatalom végleges itt tartózko-
dásra igyekezett berendezkedni orszá-
gunk ebben a térségében is. E célból alakí-
tották ki, hozták létre a néptelen pusztá-
kat, melyeken a lángoló kis falvak szolgál-
ták az éjjeli közvilágítást. Pusztult minden 
és mindenki: a kőből és téglából épült 
épületeket egyszerűen lebontották, mert 
anyaguk a szegedi vár megerősítéséhez 
kellett. A dorozsmai templom is áldozatul 
esett: lebontották és beépítették anyagát a 
várfalba. A kőbárányt – mely a templo-
mon volt – sem tisztelték: befalazták azt is. 
Az akkori elpusztított templomról így ez 
az egyetlen tanú. 

Birtoklásáért ezért nagy per volt Sze-
ged és Dorozsma között. 

A szegediek azt állították, hogy a kő-
bárány a szegedi templom romjaiból ke-
rült a várfalba. A dorozsmaiak ugyanek-
kor ragaszkodtak ahhoz, hogy a kőbárány 
az ő templomuk része volt és ez szolgál 

bizonyítékul arra, hogy Dorozsma mindig 
is külön község volt, külön templommal. 

A küzdelem váltakozó szerencsével 

folyt két évtizeden át, és a per döntetlenre 
végződött. A kőbárány – mint a két fél 
megbékélésének szimbóluma – bekerült 
Dorozsma és Szeged címerébe is. 

1930-ban a Dóm téri Csonkatorony 
bejárata fölé helyezték el véglegesen. 

Utoljára még Zádory Károly akkori 
főjegyző 1885. december 17-én keltezett 
levelét idézem, melyben arra kérte Szeged 
törvényhatóságát, hogy „azon kőbárányt, 
amely a szegedi vár nyugati falába volt 

beillesztve s amely a mohácsi vész után a 
törökök által teljesen elpusztított 
Dorozsma templomának díszítéséül szol-
gált, adományozza Dorozsmának, mert 
Dorozsma nagyfaluról, amely már a legel-
ső magyar királyok idejében létezett, sem-
misem maradt, csak ez az emlékkő, amely 
mások előtt történelmi beccsel úgy sem 
bír, Dorozsmára nézve pedig ereklye.” 

A kőbárány századokig állt a szegedi 
vár fokán, hallgatta és látta a Tiszát, ami-
kor az szelíd volt, de bizony haragos és 
romboló is tudott lenni! Hallhatta még a 
müezzin énekét a szegedi mecset tornyá-
ból - de a török kiverését is megérte. Lát-
hatta időnként a nagy Kárpát-medencei 
„idegenforgalmat”. Csoportok jöttek-
mentek és általában nem hoztak, de vittek. 
Zászlóváltások, rendszerváltások, meg-
szállóváltások követték egymást. Mindent 
túlélt. Szimbóluma a történelmi tanúságo-
kon keresztül a jövőnek is, a megértő sze-
retetnek és hitnek. 

Templomból indult, mert templomhoz 
tartozott. Térjen hát ide vissza – haza a 
dorozsmai templomba! 

HUSZÁR LÁSZLÓ 

Beszámoló a Szegedi Csatornamű Társulat küldöttgyűléséről 

2005. május 30-án megtartott küldött-
gyűlésen napirendi pontként megtárgya-
lásra és elfogadásra került többek közt a 
társulat 2004. évi egyszerűsített éves be-
számolója, a 2005. évi üzleti terve és az IB 
által elbírált törlesztési kérelmek. 

Jelen volt a közgyűlésen a fővállalkozó 
„CULVERT 2003 Konzorcium” létesít-
mény vezetője, Csepregi András és a fő-
vállalkozó Alterra kivitelező cég képvise-
letében Batíz Tamás főépítés vezető. 

A készültségi állapotra vonatkozó 
írásos előterjesztésből Dorozsmára vonat-
kozóan az alábbiak állapíthatók meg: 

Kivitelezendő csatorna hossza: 34 598 
méter. 

Lefektetett csatorna hossza: 20 369 
méter (kb. 60 %) 

Megfelelő csatorna (kamera, nyomás-
próba): 15 784 méter (kb. 45 %) 

Átadott csatorna hossz: 12 755 méter 
(kb. 35 %) 

Mivel a befejezési határidő 2006. szept. 
19-e, ezért időarányosan a kivitelezés nem 
áll rosszul. 

(A 2004. év végi közgyűlésen azt ígér-
ték, hogy 2005-ben Dorozsmán elvégzik 
az összes csatorna építését. Majd meglát-
juk, az ígéretet számon kérjük.) 

2004-ben novemberben és december-
ben voltak átadások, akkor a megépült 40 
utcából 35-öt adtak át. Azóta nem voltak 
átadások. Újabb átadásokat 2005. júniusá-

ra tervezik elvégezni, amely keretében a 
Mester, Október 6-a, Újvárosi, Bródy M., 
Alpári Gyula, Törő utcák, Adél köz, Do-
rozsmai út, Kun, Negyvennyolcas és 
Petneházy utcákat adnák át. 

Fábián József képviselő úr kérésére 
júliusra ígérik kijavítani a csatornát a He-
gedű utcában, és ezt követően átadják 
üzemeltetésre. 

Ismét több órás szenvedélyes hangula-
tú vita alakult ki a lakosságot képviselő 
küldöttek és a pulpituson elhelyezkedő 
intéző bizottsági tagok: Katona Gyula 
elnök, Novák Gyula a Víziközmű Működ-
tető Rt. vezérigazgatója és kivitelezők 
képviselői között. 

A lakossági képviselők számon kérték 
Katona és Novák Gyula uraktól az előké-
szítő, szervező munkák során elhangzott 
ígéretek betartásának elmaradását: a kivi-
telezés ütemeinek elhúzódó kezdését, a 
megkezdett munkák (utcák) befejezésé-
nek, műszaki átadáson feltárt építési hiá-
nyosságok kijavításának indokolatlan 
elhúzódását, (pld. Mester, Hegedű, Bródy, 
Bence utcák), az építés közben eső esetén 
töménytelen felhordott sár, nyomvonal 
süllyedés, kátyúk stb. figyelmen kívül 
hagyását, a beígért átadásokat követő fél 
éven belüli új út burkolatok elkészítésének 
késését, a munka kezdéséről és az elké-
szült csatornára való rákötésről való érte-
sítés elmaradását, a tönkretett, eltömődött 

vízelvezető árkok és utak kijavításának 
elmaradását és elhúzódását, valamint az 
önkormányzati képviselők által továbbí-
tott lakossági panaszok észrevételek egy 
részének vitatását, figyelmen kívül hagyá-
sát vagy elszabotálását. 

A vita során a lakossági képviselők egy 
részében az a kép alakult ki, hogy a mun-
kát finanszírozó és műszaki ellenőrzést adó 
társberuházó Víziközmű Működtető Rt. 
vezetése nem áll a feladata magaslatán. 
Nem képviseli megfelelően a lakossági 
rövid- és hosszútávú érdekeket a kivitele-
zővel szemben. A védekező magyarázko-
dások során az derült ki, hogy a kivitelező-
vel a polgármester által megkötött szerző-
dést Budapesten valamelyik minisztérium-
ban fogalmazták és minden részletre vo-
natkozóan nem volt lehetőség annak meg-
felelő módosítására. Így például a befejezé-
si határidő 2006. 09. 19. Ezen időn belül a 
kivitelező ha elkezd egy területet, utcát, 
rész-vagy szakasz szerződések nem köttet-
nek, így nincs lehetőség a munkák indoko-
latlan elhúzódását befolyásolni, a kivitele-
ző felé szankcionálni. Összefoglalva a la-
kossági és képviselői panaszok eddigi ala-
kulását, az benyomása alakul ki az ember-
nek, hogy a kivitelezővel kötött szerződés  
a kivitelezőnek nagyobb előnyöket, sza-
badságot biztosít, mint a beruházónak a 
lakossági érdek képviseletére. 

TÍMÁR L. 
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Kábelnet Start 
A nyár végéig fél áron, 
már havi 2750 Ft-tól 

 
512/96 kbps sebesség 
3 GB adatforgalom 

1 db email cím 
Túlhasználat esetén kedvező 

forgalmi díj (500 Ft/GB) 

Kábelnet Biztonság 
A nyár végéig fél áron, 
már havi 3600 Ft-tól 

 
1024/128 kbps sebesség 

3 GB adatforgalom 
1 db email cím 

Túlhasználat esetén kedvező 
forgalmi díj (500 Ft/GB) 

Kábelnet Család 
A nyár végéig fél áron, 
már havi 4700 Ft-tól 

 
1024/128 kbps sebesség 
Forgalomfüggetlen díj 

5 db email cím 
T-Online vírusvédelem 
Axer gyermekböngésző 

Kábelnet WLAN 
A nyár végéig fél áron, 
már havi 5950 Ft-tól 

 
2048/192 kbps sebesség 
Forgalomfüggetlen díj 

5 db email cím 
WLAN eszközök  

telepítéssel 

Információ és megrendelés: Széksósi út 12. Telefon: 463-444 

Mutass ránk és mi megmutatjuk 
legújabb Kábelnet szolgáltatásain-
kat! Ráadásul egész nyáron fél 
áron netezhetsz, és kedvezményes 
belépési díjjal csatlakozhatsz! 

Ajánlatunk kizárólag új Kábelnet előfizetés vásárlása esetén, 2005. július 31-ig érvényes Kiskundorozsmán és Szegváron. A havidíjak kétéves hűségnyilatkozat mellett, a Szélmalom Kábeltévé Rt 1000 Ft-os 
kábeltévés díjkedvezményével együtt számolva értendők. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon, ahol az egyéves hűségnyilatkozat esetén érvényes árakról is 
tájékozódhat. 

CSATORNÁZÁSI MUNKÁLATOK 
JÚNIUS-JÚLIUS HÓNAPBAN 

 
Csatorna építés: 

Tas utca, Vadliba utca, Majális utca, Széna utca, Ballada 
utca, Palóc utca, Trombita utca, Kond utca, Kálmán köz, 
István utca, Dorozsmai út, Kőbárány utca, Bethlen utca, 
Hajdú utca 

 
Elkészült szerviz út alap 2005-ben: 

Adél köz (Alpári utca végén) 
Törő utca (Ilosvay-Jerney között) 
 

Elkészült aszfalt szőnyegezés 2005-ben: 
Bence utca (Jerney utca- csatornapart között ) 
Kamilla utca (Jerney utca- csatornapart között) 

Tervezett szerviz út építés: 
Kamilla utca (Hajdú-Ilosvay között) 
Bródy utca (Bethlen-Hajdú, Ilosvay-Jerney között) 
Bence utca (Bethlen-Hajdú között) 
 

Tervezett aszfalt szőnyegezés (kiegyenlítő réteggel): 
Bródy utca (Jerney-csatornapart között) 
Alpári Gy. utca (Jerney-csatornapart között) 
Kubikos utca (Jerney –Vadliba), Dinnyés utca (Vadliba-

Ilosvay), Táncsics utca (Bethlen-Ilosvay) 
 

Június 28-án műszaki átadásra került utcák / szakaszok: 
Mester, Október 6-a, Újvárosi, Bródy M., Alpári Gy., 

Törő utca, Adél köz (2 szakasz), Téglaverő u., Dorozsmai 
út, Petneházy, Balajthy (3 szakasz), Kun (2 szakasz), Negy-
vennyolcas (2 szakasz), Tábornok (2 szakasz), Hajdú (3 
szakasz), Bence, Ilosvay utca 

Meghívót kaptam… 
 
Azt hittem már nem érhet meglepetés, amikor a postaládából 

kiveszem a tömérdek reklámújságot… Most mégis ez történt. 
Szomszédolásra hívtak meg Mórahalomra. Aki megkapta ezt 

a tisztelettel – nem személyeskedve, név nélkül, vendégnek cí-
mezve minket – küldött meghívót az értelmezheti, hogy egy kelle-
mesnek ígérkező szomszédolásra, megismerkedésre, ingyenes 
fürdőzésre invitál személyesen minket barátian a mórahalmi pol-
gármester. Időpont egyeztetés alapján a program szervezett, ked-
vet ébresztő. 

Közben eszembe jut, vajon lesz-e illetékes, aki ösztönözni 
fogja majd a visszahívást Szegedre-Dorozsmára – szokáshoz hí-
ven. Hiszen az első baráti lépést el kell fogadni, és illik viszonoz-

ni. (Itt tanultam meg Dorozsmán, hogy a szomszédtól kapott, 
süteménnyel teli tányért az édesség elfogyasztása után „üresen” 
nem szokás visszaadni.) 

Arra gondolok, talán erre a célra a Sziksóstói fürdő nagyon 
megfelelne. Szép fenyveserdő veszi körül, csónakázótó… a termé-
szet itt nem osztotta szűkmarkúan a hozzávalókat a kellemes 
kikapcsolódáshoz, fürdőzéshez. 

De vajon a szegedi Önkormányzat illetékesei miért nem érté-
kelik, a kiváltságként nyújtotta lehetőségeket – tudomásom sze-
rint melegvizes fürdőre is lenne adottság –, s azokkal nem tudnak, 
vagy nem akarnak élni? 

Én bátorkodom szerényen meghívni mindenkit a Szőke Tisza 
partjára, amennyiben a folyó visszamegy a medrébe, valamint ha 
a ciánszennyeződés az idén – harcolva, küzdve keményen ellene – 
azt messze elkerüli.  S. GRANDPIERRE CECILIA 
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Mádi György 70. születésnapjára 

Tisztelt Plébános Atya, Kedves Ke-
resztény Testvéreim! 

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy 
az egyházközségi képviselőtestület az 
énekkar és a (hívek) közössége képvisele-
tében születésnapja alkalmából köszönt-
hetem Mádi György Kanonok Espe-
res Plébános úr Tisztelendő Atyán-
kat, aki június 27-én, töltötte be 70. 
életévét. 

Ez év októberében lesz 22 éve, 
hogy urunk gondviselő jóságának 
köszönhetően a Váci Püspök 1983-
ban Kiskundorozsmára vezérelte. 

1959 november 30-án szentelték 
pappá, papi működésének 24. évé-
ben került Dorozsmára. 1984-ben itt 
ünnepelte a 25 éves papi jubileumát. 

Kérem engedjék meg, hogy idő-
rendi sorrendben ismertessem do-
rozsmai működésének főbb esemé-
nyeit és méltassam az egyházközség 
szervezeti, anyagi és a lélek templo-
mának épülése szempontjából kifej-
tett érdemeit és eredményeit. 

1983-ban idekerülésekor egyházközsé-
günk mind lelki, mind anyagi szempont-
ból javítandó állapotban volt. 

Emlékezetes a mondása, miszerint egy 
évig semmi újítást nem kívánt bevezetni a 
zökkenőmentes beilleszkedés érdekében. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
viszont az azóta eltelt 21 évben egyház-
községünk életében a képviselő testület és 
hívek összefogásával, önkormányzati 
támogatással időrendi sorrendben a kö-
vetkező dolgok valósultak meg: a harang 
óraszerkezete vezérlésének elektromos 
átalakítása; a templom elektromos világí-
tási rendszerének átépítése, felújítása, 
amely 1986-ban fejeződött be; az egyházi 
tulajdonú liget rendbetétele; templomunk 
teljes, külső és belső felújítása, belső díszí-
tő festés elkészítése, amely 1995-ben a 
Szeged-Csanádi egyházmegye Zsinatának 
megtartása évében került befejezésre. 

A plébánia udvarán lévő gazdasági 
épület lebontásra került és helyette anya-
gából közösségi épület került elkészítésre, 
amely Bálint István világi elnök odaadó 
munkáját dicséri. 

Felújításra került a plébánia épület 

tetőzete a cserép héjazat kicserélésével. 
Szent Rita szobra templomunkban került 
elhelyezésre. Felújításra került orgonánk, 
valamint a harangozóház is. A 2000. mil-
lenniumi évben elkezdődött pályázati 
segítséggel három templomablak felújítá-
sa, mely 2001-ben fejeződött be. 

2004-ben befejeződött a padok teljes 
felújítása és elkészült egy padtömb elekt-
romos fűtése. 2005-ben, a közelmúltban 
került felszentelésre a szembemiséző oltár. 

Előkészítés alatt áll a szentély padoza-
tának, szembemiséző oltár környezetének 
átépítése, a templom elöregedett tetőszer-
kezetének felújítása, állapotától függő 
részleges vagy teljes kicserélése is. 

A felsoroltak nem csekélységek. Mind-
ezek nem jöhettek volna létre plébános 
Atyánk lelkiismeretes, takarékos odaadó 
gondoskodása a hívek adakozása és Sze-
ged város anyagi támogatása nélkül. 

Következőkben az apostoli küldetés-
ből fakadó lelki vezetési és a Lélek Temp-
lomának építése a hívek lelki gondozása 
terén kifejtett munkát szeretném értékelni. 

Minden szentmisében megtapasztal-
hatjuk azt a kiáradó szeretetet, melyet a 

legszentebb áldozat bemutatása 
során közvetít számunkra. 

A rendszerváltás nem okozott 
különösebb megrázkódtatást egy-
házközségünk életében. Mádi Atya 
higgadt, bölcs emberi és papi ma-
gatartásának köszönhetően rende-
zett egyházunk kapcsolata a felet-
tes egyházi és állami szervekkel, 
önkormányzati képviselőinkkel. 

Folyamatosan működteti a kép-
viselő testületet, mely munkájával 
jól szolgálja az egyházközség anya-
gi gyarapodását, és lelki épülését. 

Megoldott és működik a hitok-
tatás. 

Plébános atyánk kinevelt mun-
kájának segítésére világi segítőket 
is. Kezdetben egy áldoztató, ké-

sőbb kettő lektor és akolitus került 1995-
ben fölavatásra. 

Folyamatos a Hozsanna énekkar mű-
ködése, mely korábban Farkas Dezsőnek, 
jelenleg Pócsai Györgynek köszönhetően 
jó hírnévre tett szert. 

Jól működik a KARITÁSZ csoport, 
valamint a BABA-MAMA Klub. 

Ifjúsági énekcsoport is működik. Az 
egyházközség a fenntartója a Cserkész 
csapatnak. Folyamatos a Rózsafüzér társu-
lat és Mária Légió működése. 2001óta 
folytatja működését a Katolikus Kör. 

A helyi újságokban rendszeresen meg-
jelennek az egyházközség életével és az 
ünnepekre való lelki felkészüléssel kap-
csolatos információk, útmutatások. 

Előzőekben felsoroltak azt támasztják 
alá, hogy Mádi György plébános úr mű-
ködése alatt folyamatos volt egyházközsé-
günk lelki gondozása és épülése és anyagi 
gyarapodása. Kölcsönös a tisztelet és a 
szeretet a plébános atya és hívek között. 

Munkájának elismeréseként kiérde-
melte az esperesi és Kanonoki egyházi 
méltóságot. Köszönjük és hálát adunk 
Urunknak, megváltónknak, hogy Mádi 
Atya személyében egy ilyen kiválóságot 
vezérelt egyházközségünk élére, ahol 
munkája beérett és kiteljesedett. 

 
Tisztelt Mádi Atya! 
Kérlek engedd meg, hogy befejezésül 

a jelenlévők képviseletében nagy tisztelet-
tel és szeretettel köszöntselek 70. születés-
napod, papi működésed 45 éves és 
Dorozsmán eltöltött 22 éved alkalmából. 

Isten éltessen erőben és egészségben, 
tartson meg köztünk és egyházközségünk 
élén sokáig. 

MORÓ A. 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

Állandó oltár az „ideiglenes” helyett 
Templomunk felújítása új állomáshoz érkezett. 

Elkészült a régóta várt szembemiséző oltár és ambo a 
hozzájuk illő székekkel együtt. Június 19-én megáldotta 
Gyulay Endre megyéspüspök is, így a misszió már az új 
környezetben kezdődhetett. Az oltár történetét Mádi 
György esperes-plébános mesélte el. 

 
A II vatikáni zsinat a barokk korral szemben 

az eredetihez való visszatérést hirdette meg, 
hogy a szentmise az utolsó vacsora családi kö-
zössége. A barokk korban előkelő, hatalmas 
eszmék voltak, az oltárt is a templom végében 
elválasztották egy ráccsal, hogy a hívek ne me-
hessenek a legszentebb közelébe, a pap háttal 
misézett latinul. A zsinat ezt változtatta meg, 
hiszen ha családi vendégség, akkor a hívekkel 
szemben kell misézni. Ekkor tervezték meg nagy 
lelkesedéssel a szembemiséző oltárt márványból. 
Ehhez persze nem volt pénz, és idegen volt 
tőlük, nem érezték a fontosságát. Túl radikális 
volt, a két első oltárt bedugták hátra az ívekbe, 
hogy legyen hely kétoldalt a papi széknek és az 
ambonak. Mivel a két oltár magas volt, ezért 
lefűrészelték a tetejüket. A hívek követelték, 
hogy hozzák vissza a két mellékoltárt. A hatva-
nas évek végén az akkori káplán atya gyakorlati 
ember volt, és megcsinálta az oltárt és az ambot 
lemezekből, hogy meglegyen a zsinatnak megfe-
lelően, amíg nem lesz kész a tervezett. Pénz még 
nem volt rá, de a hívek addig is szokják az új 
helyzetet. Ez volt idáig a szembemiséző oltár. 

Egy éjszaka alatt elbontotta a vörösmárvány 
korlátot, amely a válaszfal volt, a hívek sokáig 
szomorkodtak miatta. Negyven évig vagy pénz 
nem volt rá, vagy nem szorgalmazták a végleges 
oltár elkészüléséig. Úgy voltam vele, mint Sime-
on, hogy Uram, csak azt hadd érjem meg, hogy 
ezt megcsináljuk! Ez elkészült, de a padozatra, 
amelyet Csintalan mérnök úr megtervezett, már 
nem jutott pénz, de van remény, mert az önkor-
mányzattól úgy tűnik, hogy kapunk valamennyit, 

így talán még idén ezek a munkálatok is megkez-
dődhetnek. A régi tervek is megvannak, de elha-
markodott volt, a műemlékvédelmi hivatal már 
nem támogatja. Az oltárt Petrov András aszta-
losmester és fiai készítették el, érdekesség, hogy 
a templom környékéről több éve kivágott és 
pallónak felfűrészelt mogyorófákból. Külön 
öröm, hogy a missziós héten már mindenki 
megcsodálhatta. 

Zsófia 

Kretovics László rókusi plébános idősekhez, betegekhez, ápolókhoz, gondozókhoz 
Ma van egy divatos szó: menedzser. Mindent 

teljesítményközpontúnak látunk és ítélünk meg. 
Az emberéletet szakaszokra lehet felbontani, 
vannak a fiatalok és középkorúak, a húzóágazat. 
Amikor már idős, beteg, kiszolgáltatott, nem 
tartozik ide. De hogy ki mit ér Isten országában, 
azt ne mi döntsük el. A kórházban szenvedő 
beteg lehet, hogy jobban építi Isten országát, mint 
aki folyamatosan tesz valamit a világért. Mindenki 
a neki adott adományokkal szolgálja Isten dicsősé-
gét. Akár munkájával, hite példájával, imájával, 
akár szenvedésével. Isten szemében mindenki 
egyenértékű, ha a szolgálatát helyesen végzi. Az 
élet vége felé a megmérettetés közeledik, amitől 
nem kell félni. Csak a TTT-t kövessük: több telik 
tőled! Az érzékenyebb lelkű talán kétségbeesik, 
vagy bölcs cinizmussal lenéz mindenkit. 

Az idős embernek meg kellene találni élete 
célját, értelmét, és ez Krisztus. Ahogyan az agg 
Simeon is várta az Ígéret beteljesedését. Szíve 
együtt dobog Istennel, pont akkor megy a temp-
lomba, amikor a gyermek Jézust hozzák a szülei, 
hogy láthassa a világ világosságát. Isten mindent 
beteljesít, amit megígért. Jézust tanításai, csoda-
tételei, sugárzó személyisége ellenére nem ismer-
ték fel, de gyermekként Simeon tudta, hogy ő az, 
akire várt. Az idős embernek Istenben meg kell 
találnia végső célját. Sokan csak a családjával 
foglalkozik, ami fontos, de hit nélkül nem ér 
semmit. A mai kilúgozott világban különösen 
vigyázni kell, hogy ki vár ránk az út végén. Idő-

södve rájövök, hogy mennyi nélkülözhető dol-
got teszünk, hányszor csak a jót választjuk a 
jobbik helyett. A jobbik csak Jézus lehet. 

A betegséget egy misztikus köd fedi az em-
berek gondolkodásában. Sokan azonnal kétség-
beesnek, pedig hozzátartozik az életünkhöz. 
Emberségünk mutatója nem az, hogy mennyi az 
átlagnyugdíj, hanem hogyan állunk hozzá a beteg 
emberekhez. Sokszor félünk tőlük, életidegen 
számunkra. Sokszor rohanok a kórházba az 
utolsó pillanatban, látom a látogatókat. Belesnek 
a kórterem ajtaján, hogy megvan-e még. Mi 
történt volna, ha az a szülő így leste volna őket 
születésükkor, ha szeretettel ilyen csínján bántak 
volna. Az idős emberek egyházunk kegyelmi 
hátvédje, alapja az Úristen után. Megharcolták 
életüket, szenvedéseiket felajánlják az egyházköz-
ségért, csoportokért, emberekért. Jób elvesztve 
mindenét, csak annyit mond, ha a jót elfogadtuk 
Istentől, a rosszat miért nem. Az Úr adta, az Úr 
elvette. Az ittmaradottak sem tudják elengedni 
elhunyt szeretteiket, csak szóban mondják: Le-
gyen meg a te akaratod! Gondolatban csak akkor, 
ha egybevág a saját akarattal. A betegséggel sok-
féleképpen lehet szembenézni. Lehet dühöngeni, 
kétségbeesni, elkerülhetetlen sorsként cinikusan 
belenyugszunk. Isten kezében a betegség, szen-
vedés egy csodálatos eszköz. Isten országából 
hiányozna valami, ha nem így fogadná el min-
denki. Az igazi távolság a Szentírás természetfö-
lötti távlata. Nehéz elfogadni a betegséget. Pedig 

itt az utolsó lehetőség, hogy beletehetem magam 
Isten nyitott kezébe. A hölgyek hatalmas hittel 
tudnak szenvedni, sokszor vallják, az ő szenvedé-
sük csak szálka Krisztus keresztjéhez képest. Jó 
lenne, ha a fiatalok is megszívlelnék, hiszen néha 
nekik is menniük kell. Nem lehet tudni, hogy az 
Isteni gondviselés miért lép közbe, de a lélek 
kész legyen. Sok mindent szeretne az ember 
magával vinni, de jó ha el tudja vinni a szeretetét, 
a bűnbánatát. Sajnos alig hívnak valakihez ház-
hoz, amikor haldoklik. „Nem akarjuk megijeszte-
ni!” Olyan ijesztő Isten?! Olyan szörnyű az or-
szágába térni?! 

Jó lenne, ha sokan vállalnák a beteglátoga-
tást. Betegágyon régen sokszor kiengesztelődtek 
egymással emberek. Ma még a koporsó fölött 
sem nyújtanak egymásnak kezet. Meg kell békél-
ni a gondolattal, hogy halálra szánt lények va-
gyunk, nem keményítené meg annyira a szívün-
ket. Isten új szívet és új lelket ígért. Furcsa ami-
kor egy szülő a gyerekével köt eltartási szerző-
dést. Hol van itt a szeretet, a keresztény igazsá-
gosság, lelkület? Szent Erzsébet férje az ágyába 
fektetett koldusban felfedezte Jézust. Kevés 
szeretetet kap az ifjúság és az öregek is. Nem 
elég, ha csak gondoskodnak róla, mert a szeretet 
gyógyít, értelmessé teszi az életet. Kellesz így is, 
ahogy mi kellettünk gyermekkorunkban. A szen-
vedés formál bennünket Krisztushoz hasonlóvá. 
Kívánom mindnyájunknak, hogy égi országába 
Isten az ölében vigyen minket. 
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Salamon László papnevelő intézeti prefektus a nőkhöz, leányokhoz, asszonyokhoz 
Joggal kérdezhetnénk, hogy mit tud egy 

fiatalember lányok és asszonyok sorsáról. Mit 
tud egy férfi arról a titokról, hogy milyen édes-
anyának lenni, befogadni az Isten életét, nevelni, 
világra szülni valakit. Negyedik éve, hogy papne-
velésbe küldött a Jóisten, és minden nyáron 
átélem a szülés fájdalmát. Amikor a fiatal ott 
fekszik az oltár előtt, akiket addig neveltem, de 
most már el kell engednem. Ez az anyák, nagy-
mamák fájdalma is. A legcsodálatosabb minta a 
Boldogságos Szűz Mária. Az ő életét nézve még 
férfiként is elém tárul a nő felmagasztalása. Az is 
lehetett volna a cím, hogy a szívtől a szívig. 
Istenétől a Szűzanyáig, Szűzanyától emberig, 
embertől emberig. Hivatása a kereszt alatt telje-
sedik be, elfogadja Jézus kezéből János evangé-
listát. Mária az Isten utolsó ajándéka számunkra. 
Az ember teremtése az asszony teremtésével 
fejeződik be, a keresztény ember teremtése 
akkor fejeződik be, amikor a szerelmét oltár elé 
vezeti, bemutatja. Mária anyaságán keresztül 
Isten minden nőre rábízza az emberiséget. Mária 
ott áll a kereszt alatt, ebből látszik mérhetetlen 
hite, máskülönben eszméletét vesztette volna. 
Amikor papnevelőként aggódom, az édesanya 
aggódik, ha gyermeke nincs vele, mi történhet 
vele, példa legyen ez a hit. A Szűzanya és Mária 
Magdolna nyomában hinni kell a feltámadásban, 
nem csak Krisztuséban, hanem az emberében. 

Hatalmas tragédia, ha egy családban az 
asszony mondja, hogy már nem imádkozik to-
vább, mert akkor vége a családnak. A női nemre 
van bízva a család üdvössége. Lehet, hogy a férfi 
jár munkába, ő viseli a kalapot, de a kitartó 
imádság, a mindent kikönyörgő szeretet egyedül 
a nőké. Ilyet férfi föl nem mutathat. Ha a nő 
továbbra is önzetlenül szeret, minden lehetséges 
marad, mert a szeretet erősebb a halálnál. 

A fiatalok sajnos vonzó példakép nélkül 
nőnek fel. Ez nem az édesanyák kritikája. De 
ahhoz, hogy hordozzam a párom, a gyerekem, a 
családom üdvösségét, ahhoz természetfeletti 
példa kell, és ez a Boldogságos Szűz Mária. Meg 
kell tanítani a gyereket Szűz Mária iskolájába 
felnőni. Vissza kell menni az anyánk méhébe, 
Mária méhébe, és újra meg kell tanulni nőnek, 
erősnek, szentnek lenni. Minden nő megsejti a 
szívében, hogy mivé válhatna, de a kétely is, 

hogy teljes választ adhatna a belső hívásra. Nem 
véletlen, hogy elviszi a lányokat a karriervágy, az 
önérvényesítés. Nem arról van szó, hogy a kony-
hában van a helye, hanem, hogy az önzést vá-
lasztják mint az életadást. Így kihal az emberiség. 
Nem igaz, hogy egyedül vagyunk a bajban, mert 
itt van a Szűzanya. A Mária-jelenésekből is ezt 
lehet kiolvasni: „tanuljátok meg az életemet. 
Imádkozzátok a rózsafűzért, mert mintának 
adott engem az Isten.” Amikor Kis Szent Teréz 
azt mondja, szent szeretne lenni, a főnöknője 
elzavarja, hogy ez gőgösség, büszkeség. Pedig 
nem, hiszen Szűz Máriára akar hasonlítani. So-
kan úgy érzik, hogy életük kudarcot vallott, ha 
nem lehetett gyermeke, vagy lehetett, de termé-
ketlennek érzi magát, mert nem úgy él, ahogy 
nevelte. Hasztalannak érzik magukat, mert nem 
teljesíthetik be szívük vágyát, inkább karriert 
csinál. Erzsébet terméketlensége a példa, hogy 
Istennél nincs lehetetlen. Azt a gyermeket, férjet, 
aki nem imádkozik, nem keresztnek adta Isten, 
hanem módot arra, hogy kifejlődhessen a Szűz-
anyai hivatás. A keresztet nem azért kapjuk, 
hogy belepusztuljunk. Megajándékozhat az 
életadással, csak más módon. Amikor Mária 
meglátogatja Erzsébetet, megmutatja, hogy az 
emberiség szolgálója. A férfiaknak is azt mond-
hatom, hogy amikor átadjuk magunkat, anyává 
leszünk, mert az önátadással teremtünk életet. 

Mi lett volna, ha Mária nem egyezik bele, ha 
a józan észre hallgat. Manapság is azt mondják, 
hogy milyen őrület negyedik-ötödik gyermeket 
vállalni, de itt van a szűzanyás hivatás. Ezekből 
az őrültségekből tevődik össze Isten világa. Nem 
azért nem hallgat meg Isten, mert kegyetlen, 
hanem mert nem vagyunk képesek átadni ma-
gunkat. Krisztusnak nem az emberiség bűne a 
legnagyobb szenvedése, hanem hogy nem fo-
gadják el az általa hozott kegyelmeket. Az egyik 
a szegénység, ez is a nő hivatása, nem csak anya-
gi értelemben. Jézus születésekor szegénnyé tette 
őket. Nem merjük elképzelni az istállót a maga 
valójában. Nem képzelhette így a szülést Szűz 
Mária. Biztosan kelengyét gyűjtött, biztos volt 
benne, hogy az édesanyja vele lesz, és Betlehem-
ben nincs semmi. Nem volt része nyugalomban, 
pihenésben, mert utazniuk kellett, ebben is 
szegény volt. A legnagyobb kegyelmeket a legna-

gyobb kifosztottság előzi meg. Amikor látszólag 
elhagyott az Isten, üres a lelkem, akkor működik 
igazán, és ebből egy csodálatos ajándékot hoz 
létre, ez a kegyelem törvénye. A nőnek szegény-
nek kell lennie, hogy ő legyen az egyedüli kincs. 
Isten a nőktől mindig többet kér, valahogy így 
teremtette őket. Még azt is elkéri, ami jogosan 
megilletné, mint a szülés kényelmét. A Szűzanya 
azt tanítja ezzel, hogy mindenben Istenre kell 
hagyatkozni. Ne higgyük egy percig se, hogy az 
imák, a könnyek nem lágyítják meg Isten szívét. 

A Szűzanyának meg kell tanulnia Simeontól, 
hogy az ő szívét is tőr fogja átjárni. Az anyáknak 
is el kell engedni, oda kell adni a gyereküket. 
Elsősorban az apának, mert ha nem, a gyermek 
lelke is sérül, mert mindkét szülőre szüksége 
van, de természetfölötti szinten oda kell adnia 
Istennek. Egy faluban a népek már mindennap 
imádkoztak papi hivatásokért, de a konkrét 
kérdésre egy anya már nem adta volna papnak a 
fiát. A legnagyobb szenvedések árán is oda kell 
adni Istennek, mert az Övé. Nem az enyém a 
gyerek, ajándékba kaptam. Megkönnyebbülés 
lehet odaadni a gyermeket Istennek, mert Ő 
gondot visel rá. Kérdezzük meg magunktól, 
odaadtuk-e? Ha nem, akkor ne csodálkozzunk, 
hogy nem éli azt a hitet, amelyre neveltük. Mer-
jük kimondani: tied Uram, rád bízom, neked 
adom szívtől szívig. A jeruzsálemi templomban 
Mária azt kérdezi Jézustól: Miért tetted ezt ve-
lünk? Jézus kérdéssel felel: Hát nem tudjátok 
hogy Atyám dolgaiban kell lennem? Elveszi a 
kérdés élét. Leckét ad a Szentcsalád az Istenbe 
vetett bizalomból. 

Nehéz megélni, amikor az élete virágában 
lévő embert szakítja le az Isten. A hit összedől-
het, a szeretet is megszakadhat, ha az a család 
nem a Szűzanyára alapoz, ha nincsenek kegyelmi 
kincsesbányái az elhunyt nagymamákon keresz-
tül a mennyben. Az Istennel minden lehetséges, 
a gyermekünket tényleg oda tudjuk adni. Bele 
kell tudnunk kapaszkodni a Szűzanyába, aki a 
kereszt alatt is hitte a feltámadást. Belevéste 
Isten szavait a szívébe, és ott forgatta, amikor 
kellett, mindig emlékezett rá. Adja meg az Isten, 
hogy mi is a szívünkben tanuljunk a Szűzanyá-
tól! Hasson el a Szentlélek szívtől szívig, hogy az 
Istennek minden lehetséges. Amen. 

„Eljöttünk, hogy hódoljunk neki.” 
Ez az evangéliumi idézet lesz a mottója 

az immáron huszadik alkalommal megren-
dezésre kerülő Keresztény Ifjúsági 
Világtalálkozónak, mely ebben az 
évben Köln városában és környékén 
lesz, augusztus 11. és 21. között. 

A Szeged-Csanádi Egyházmegyé-
ből 74 fiatal (köztünk jómagam) indul 
zarándokútra, hogy együtt imádkozzon 
és virrasszon a Szentatyával. Ezt meg-
előzően, június 4-én a Domaszék-
Zöldfás Ifjúsági Központban össze-
gyűltünk, hogy megismerkedjünk egymással 
és hogy lelkiekben felkészüljünk az útra. 

A fél tíztől du. fél hatig tartó alkalom - bár 
rövid volt - tartalmasan telt el. A szervezők 
bemutatkozása és rövid ismertető után négy 
csoportra vált a társaság és így folyt tovább a 
munka, ami nagyrészt beszélgetésből állt. A cél 
az volt hogy megismerkedjünk egymással, hogy 

a világtalálkozón már egy egységes 
csapatként tudjunk dolgozni. 
Min t  k id e r ü l t ,  l e s z  e gy 

"előtalálkozó" is augusztus 11-14.-
ig Fuldától nem messze: Geisában 

(www.geisa.net). Az utolsó napon (14-
én) egy Ifjúsági Fesztivált rendeznek, 

ahol a különböző országokból jött fiata-
lok bemutatnak egy - a nemzetükre jellemző 

- összeállítást, ami lehet tánc, ének, színjá-
ték, sütés-főzés vagy bármi más 
jellegzetesség. Mi egy ősmagyar 
tábortüzi táltos-tánccal készülünk, 

illetve kisebb-nagyobb dolgokkal, mint szegedi 
paprika, pickszalámi, huszáregyenruha, stb... 

A tánchoz való felkészülést már aznap el is 
kezdtük, de előtte még tartottunk egy rövid 
szentségimádást a templomban. A 2005-ös évet 
a Szentatya az Eukarisztia (Krisztus életének és 
halálának misztériuma) évének hirdette meg, így 

a világtalálkozó is ennek jegyében fog telni. "Ez 
az én testem, ez az én vérem." - A szentségimá-
dás alatt próbáltunk közelebb kerülni az Oltári-
szentségben elrejtett titokhoz. 

Ezt követően rövid pihenő és játék után 
megkezdtük a tánc betanulását, ami meglepően 
gyorsan ment. A közösség úgy látszik hamar 
összeszokott, tehát a nap eredményesnek bizo-
nyult. 

A továbbiakban már csak technikai egyezte-
tések voltak, amik elengedhetetlenek egy ekkora 
útra. A megbeszélés végén mindenki remények-
kel telve tért haza. 

A világtalálkozó mindenképp jónak ígérke-
zik és biztos vagyok benne, hogy felejthetetlen 
emlékeket és új barátokat, új tapasztalatokat 
szerzünk magunknak és egymásnak. 

 
 

Máté 
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Ábrahám István irodaigazgató a férfiakhoz, az esperesi kerület papjaihoz 
Amikor kispap koromban többször is átol-

vastam a Szentírást, nem csak azért mert kötele-
ző volt, elgondolkoztam azon, hogy 
férficentrikus, vagy nőcentrikus. Összeszámol-
tam, hogy hányan vannak Isten küldöttei, és 
több férfi volt. Pedig rengeteg női személyiség is 
volt Évától Szűz Máriáig. A férfiak nagyobb 
hangsúlyt kaptak, hiszen főleg az Ószövetségben 
a keleti országokban ma is meglévő társadalmi 
berendezkedés férficentrikus. A Szentírásból sok 
férfit lehet kiemelni mint példaképet. A mai világ 
vadássza is ezeket, még jó, ha tudósokban találja 
meg, de nagyon sokszor színészekben, éneke-
sekben. Az ő egyéniségük nem biztos, hogy 
tükrözi azt az erkölcsi magatartást, amelyet nem 
csak a kereszténység, de a világ más nagy vallásai 
is tanítanak és képviselnek. 

Keresztelő Szent Jánosról még ma reggel a 
Kossuth Rádióban is megemlékeztek, pedig ez 
nem szokásuk. Az Egyház nagy ünnepei közé 
sorolták. Valóban, az egyetlen személy Szűz 
Mária mellett, akinek a születését is ünnepeljük, 
nem csak a megdicsőülését, vagyis a halálát. 
Jézus mondta, hogy az asszonyok szülöttei kö-

zött nem volt nagyobb Keresztelő Szent János-
nál. Az ő nagyságából nem csak a férfiak tanul-
hatnak, ő is volt gyermek, fiatalon kiment a 
pusztába, aszkétaként élt. Amikor az írástudók 
felkeresték és megkérdezték: Ki vagy te? Ő 
felsorolta a prófétákat, és mondta, hogy ez nem 
vagyok. „Én a pusztába kiáltó szó vagyok, hogy 
elkészítsem annak az útját, aki utánam jön, aki 
nagyobb nálam.” A pusztába kiáltó szó nem azt 
jelentette, hogy Isten üzenetét senki nem hallja 
meg, mert a pusztai emberek egymást szokták 
értesíteni különböző módokon. Nem mehetett 
el mindenhova, de az Igét el akarta juttatni. Ez a 
magyarázata, hogy miért mentek olyan sokan a 
Jordánhoz, hallgatták tanítását és keresztelkedtek 
meg. Pedig ő nem reklámozta magát, ahogy ma 
próbálnak vásárlókat gyűjteni. Az emberek jöt-
tek, mert érezték, hogy őt Isten küldte. Ahogy 
János evangéliuma is kezdődik: „Azért jött, hogy 
tanúságot tegyen a világosságról.” Nem jegyez-
ték fel beszédeit az evangélisták, de bűnbánatra 
szólította fel a népet, tanácsokat adott: akinek 
két ruhája van, adja oda, akinek nincs, akinek 
élelme van, adjon az éhezőknek. Kétezer éves 

szavak, szerencsére mostanában sokakban feltá-
madt az adakozás szelleme, nem csak a távol-
keleti szökőár, hanem a szomszédos területek 
áldozatainak is adományoztak. A másik kérdés a 
vámosok részéről merült fel, a válasz: ne köve-
teljetek többet, mint amennyi jár. Az akkori 
vámosok uzsorás kamattal szedték be az adót. 
Nekik mondja, hogy nem kell vagyonra töreked-
ni, elég a mindennapi életre való. A katonáknak 
azt mondja, ne zsarnokoskodjanak, ne gyilkolják 
le a népet. Ez is üzenet a mai kor emberének, 
nemcsak a nagy háborúk miatt, hanem a társada-
lomban lévő problémák miatt is. Hetente hallani, 
hogy valaki megölte a házastársát, a gyerekét. 
Hova jut így a világ, ha nem tartjuk be a legalap-
vetőbb erkölcsi normát, az emberi élet tisztele-
tét! Hiába törlik el a halálbüntetést, ha az egyéni 
bíráskodásban még mindig a halál uralkodik! 

Keresztelő Szent János három válasza: a 
charitasnak, a vagyongyűjtésnek, az emberi életre 
vonatkozó tanítása a mára is vonatkozik. Legyen 
férfi vagy nő, gyermek vagy öreg, ezeket az elve-
ket kell követni, hogy előhírnökei legyünk Krisz-
tusnak, ahogy Keresztelő Szent János is volt. 

Társastánc 
2004 szeptemberében a kiskundorozsmai 

plébánia közösségi termében mintegy harmincan 
gyűltünk össze (az általános iskola alsó tagozato-
saitól az egyetemista korosztályig), hogy a Fla-
menco Táncművészeti Alapiskola társastánc 
tanfolyamán megismerkedjünk a legnépszerűbb 
társastáncok alaplépéseivel. 

A tanfolyam „hazai” szervezőinek nem 
titkolt szándéka volt, hogy e szombat délutáni 
táncórákon csoportunk felkészüljön a farsangi 
katolikus bál nyitótáncának, a palotásnak bemu-
tatására is. 

„Melléktermékként” – ahogy tanárunk, Kazi 
Gábor fogalmazott – megszületett két kis kore-
ográfia (angolkeringő és tangó), amelyet az isko-
la tanévzáró gálaműsorán, június 9-én adtunk elő 
a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol alkalmunk 
volt megtekinteni a többi tanszak, illetve tánc-
csoport bemutatóit is. 

Azt gondolom, ez az este mindannyiunk 

számára emlékezetes marad nemcsak a (lámpa)
lázas készülődés vagy a színpad varázsa, de 
legalább ennyire a már több éve táncoló társaink 
produkciói miatt, melyeket látva úgy hiszem 
sokunkban megerősödött az elhatározás, hogy 
ősztől folytassuk a tánctanulást. 

Ezúton szeretnék buzdítani minden, első-
sorban 13 év feletti, társastáncok iránt érdeklődő 
fiút és lányt, hogy ne habozzon, keresse meg 
bátran a „helyi szervezőt”, Szabóné Zsuzsika 
nyugdíjas védőnőt, akitől további részleteket 
tudhat meg a Dorozsmán indított tanfolyamról. 

Végül pedig társaim nevében is szeretném 
megköszönni mindenki munkáját és segítségét, 
aki bármilyen módon hozzájárult a tanfolyam 
elindításához, fenntartásához, illetve a farsangi 
és a tanév végi bemutatók létrejöttéhez! 

Köszönjük! 
 

Szabó József 

Mi a szeretet? Inspiráló és vicces nézőpontok a szeretetről: 
 
Egy tudományos felmérés részeként kutatók 

megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti gyermeket 
arról, hogy szerintük mi a szeretet. A kérdésekre 
adott válaszok mélysége és komolysága sok 
esetben a kérdezőket is meglepte. 

 
„Amikor nagyinak begyulladtak az izületi, 

nem tudott már előrehajolni, hogy kifesthesse a 
lábán a körmeit. Most mindig a nagypapa festi a 
nagyi körmeit, pedig neki is izületgyulladása van. 
Ez a szeretet.” 

Rebeka – 8 éves 
 
„Amikor szeret valaki, akkor máshogy 

mondja ki a neved. Valahol érzed, hogy az ő 
szájában biztonságban van a neved.” 

Zsolti – 4 éves 
 
„A szeretet az, amikor egy lány bekölnizi 

magát, a fiú pedig borotválkozó arcszesszel 
bekeni magát, aztán elindulnak, hogy szagolgas-
sák egymást.” 

Karesz – 5 éves 
 
„A szeretet az, amikor az étteremben oda-

adod másnak a sült krumplidat, anélkül, hogy te 
kérnél az övéből.” 

Kriszti – 6 éves 
 
„Szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt 

vagy.” 
Teri – 4 éves 

 
„A szeretet az, amikor anyu kávét főz apá-

nak, de belekortyol mielőtt odaadná neki, csak a 
biztonság kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy biz-
tosan finom-e.” 

Dani – 7 éves 
 
„A szeretet az, amikor két ember állandóan 

csókolózik. Amikor pedig már belefáradtak a 
csókolózásba, még akkor is együtt akarnak ma-
radni és beszélgetnek. Apa és anya ilyenek. Sze-
rintem gusztustalan, amikor csókolóznak.” 

Emília – 8 éves 

„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobá-
ban van. Ha egy pillanatra abbahagyod az aján-
dékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani.” 

Robi – 7 éves 
 
„Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy 

olyan baráttal kezd, akit utálsz.” 
Nikolett – 6 éves 

 
„A szeretet az, amikor elmondod egy fiú-

nak, hogy tetszik neked az inge, erre ő ezután 
minden nap csak azt hordja majd.” 

Nóri – 7 éves 
 
„A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi 

öreg néni és egy kicsi öreg bácsi még mindig 
barátok, még azután is, miután jól megismerték 
egymást.” 

Tomi - 6 éves 

„A zongoravizsgámon egyedül voltam a 
színpadon és nagyon féltem. Odanéztem a kö-
zönségre, és apu ott mosolygott és integetett. 
Csak ő mosolygott. Ezután már nem féltem.” 

Csilla - 8 éves 
 
„A mamim jobban szeret engem mindenki-

nél. Senki más nem ad nekem esti puszit mielőtt 
elalszom.”  Klári - 6 éves 

 
„A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb 

csirkehúst odaadja apunak.” 
Eszter – 5 éves 

 
„A szeretet az, amikor apa izzadt és büdös, 

de anya akkor is azt mondja neki, hogy sokkal 
helyesebb, mint Robert Redford.” 

Krisztián – 7 éves 
 
„A szeretet az, amikor a kutyusom megnyal-

ja az arcom akkor is, ha egész nap nem foglal-
koztam vele.”  Marika – 4 éves 
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A dorozsmai COOP 
szupermarket akciós 

ajánlata 

Parmalat UHT tej 1,5% 1l 125,- 
Kristálycukor 1 kg 169,- 
Coccolino Duo 1l+1l ajándék 699,- 
Wiener Extra 250 gr 249,- (996,- / kg) 
Baktói lángolt kolbász 749,- / kg 
Szobi dobozos üdítő 1,5 l (több ízben) 109,- (72,70 / l) 
Grosak világos sör 0,5 l 69,- + üveg (138,- / l) 
 

Az akciós a készlet erejéig érvényes. 
 

Fornetti  és friss tőkehús 
széles választékban kapható! 

Vetélkedtünk, játszottunk 

A VII. Dorozsma Napok szombat dél-
előtti programja a dorozsmai nyugdíjas 
klubok játékos vetélkedője volt. Helyszíne 
a Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiók-
könyvtára. Az ottani kiállítás miatt kicsit 
szűkösen fértek el a versenyzők.  

A felkért három csapatból csak kettő 
jelent meg a kiírt időpontra. Lelkesedésük 
és játszani akarásuk pótolta a hiányzó 
csapatot. A feladatok sokszínűsége, ne-
hézsége és játékossága nem lohasztotta el 
a versenyzők kedvét.  

A helyi totó kitöltése és a villámkérdé-
sek megválaszolása mellett modern mesét 
írtak a megadott szavak alapján. Mese 

illusztráció szétdarabolt képét rakták ösz-
sze, Játékos matematikai feladatot oldot-
tak meg könyv- és filmcímek alapján. A 
település neves személyiségeit ismerték 
fel öt meghatározásból. S végül egy vidám 
kis versikét faragtak a nyugdíjas élet szép-
ségeit ecsetelve. Ezt később az olvasókkal 
is megismertetjük. 

A pontozás és a díjak teljesen másod-
lagossá váltak. Jót szórakoztunk, játszot-
tunk, jól éreztük magunkat ezen a kániku-
lai délelőttön.  

Megegyeztünk abban, hogy jövőre 
megismételjük ezt a játékos vetélkedőt. 

FARKAS LÁSZLÓNÉ 

OLVASÓI LEVÉL 

Tisztelt Dorozsmai 
Napló 

 
Én is csatlakozom és sok szomszédom 

is azokhoz, akik megköszönik újságuknak 
az előző számukban olvasható levél leköz-
lését, ugyanis száz százalékban igaza van 
a beírójának és köszönjük az intézkedést, 
mert mikor megjelent az írás az újságjuk-
ban, azon a héten le is nyírták a füvet a mi 
oldalunkon is, igaz csak elöl. Én egy 78 
éves öregasszony vagyok. Amíg élt a fér-
jem, szép rendben tartotta a környezetet, 
elöl-hátul, és én ehhez voltam szokva. 
Bizony szégyellem, hogy most így néz ki 
és engem zavar, és bizony ha azt akarom, 
hogy rend legyen ebből a kis nyugdíjból 
évente ötvenhatezer forintomba kerül.  

Sajnos hiába van sok munkanélküli, 
ilyen munkát nem akarnak vállalni, ha 
pedig vállal, igen meg kell fizetni. 

Még volna egy nagy kérésem a Tisztelt 
Szerkesztőséghez: a dorozsmai vasútállo-
másnál a buszról leszállni szinte életveszé-
lyes, a padkaszél olyan rossz, nagyon 
sokszor odacsuknak a vezetők, öreg is 
vagyok már, meg mozgássérült is, főleg 
télen, mikor esik az eső, bokáig ér a víz és 
elindul a busz és bizony csúnyán lecsapja 
az embereket. 

Maradok tisztelettel és köszönettel: 
 

TAMÁS SÁNDORNÉ 

Tour de Dorozsma 

Dorozsmai 
nyerte a versenyt 

 
A „Szélmalom 100” elnevezésű kerék-

páros teljesítménytúra felöl annak szerve-
zőjétől, Horváth Sándortól érdeklődtünk. 

– Szeretném, ha ez a túra hagyomány-
teremtő lenne. Ebben az évben összesen 
36-an vágtak neki a 100 kilométeres táv-
nak biciklijükkel, köztük nem csak do-

rozsmaiak, hanem szegediek és budapesti-
ek is.  

– Hogyan zajlott le a verseny? 
– A nevezők reggel hét és nyolc óra 

közt rajtoltak. A táv szintideje hét óra volt. 
A távot mindenki teljesítette. 

– Kik lettek a befutók? 
– Az első befutó mindössze három óra 

alatt teljesítette a távot, ő Katona Tamás, 
egyébként dorozsmai. A második helye-
zett Bencsik Péter lett 3 óra 2 perccel, a 
harmadik pedig Bihari Tibor 3 óra 4 perc-
cel – mindketten szegediek. 

Legközelebb 
 

Dorozsmai iskolások alkotásaiból ren-
deztek kiállítást a VII. Dorozsmai Napok 
alatt a Somogyi-könyvtár helyi fiókkönyv-
tárában. A kiállított képekről készült fel-
vételeinket, a szentmiséken elmondott 
szentbeszédeket, valamint az e számból 
helyhiány miatt kimaradt folytatásos cik-
keinket és olvasói leveleket júliusi lapszá-
munkban közöljük. 
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VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 
 

0,5 l Arany Ászok üveges 119,- +üveg 
0,5 l Arany Ászok dobozos 139,- 
0,5 l Prince sör dobozos 115,- 
0,5 l Szalon sör dobozos 132,- 
0,5 l Jager sör Pet palackos 109,- 
1,5 l Szögedi Ászok Pils 295,- 
2 l Royal üdítők édesítőszerrel, több 
ízben 65,- 

Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-17., 
Vasárnap: 8-16 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, pörkölt húsok, 
marha, birka, pacal kapható. 
Igény esetén konyhakészre 

elkészítve. 
 

Nyitva: K-P: 7-16. 
Szo.: 7-12. 

Rendelés.: 06 30 305-9737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 

szántását, rotátorozását valamint 
szárzúzást, fűnyírást vállalok! 

Tel.: 62 435-162 
Mobil: 06 70 557-2049 

Nárcisz-Virág-Ajándék 
(a Takarékkal szemben ) 

 

Világcsokrokra 
nagy választékban 

előrendelést felveszünk! 
 

Nyitva: H-P: 8-17-ig, 
Szo.: 8-12-i, V: 7-10-ig. 

Nyári bálásruhák érkeztek!! 
06-20/369-1190, 06-20/231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 

Barátság u. 22. F/1. 
Tel.: 06 30 263-3770 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Dorozsmán ingyen, a 
külterületeken 100 Ft/db. 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Megnyílt! 
MOBIL GUMI-
SZERVIZ 

 
(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

 
Személy-, teher gk-k, 
mezőgazdasági és munka-
gépek gumiszerelése, 
javítása, centírozása. 
Nyitva hétvégén is. 

 
Telefon: 62 463-611 
Mobil: 06 30 955 5841 

Értesítem minden kedves 
vendégeimet, hogy a 

FRISURE FODRÁSZAT 
(Jerney u., kulcsmásoló mellett) 

 

Július 18–augusztus 1-ig 
szabadság miatt zárva lesz! 

 

Augusztustól új nyitva tartásunk: 
Hétfő: 7-11, 13-19 
Kedd: szünnap! 
Sz-P: 7-11, 13-19 
Szombat: 8-12. 

Bejelentkezés: 06 70 200 5716 
Molnár Orsolya 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
FŰTÉSI RENDSZER 

SZERELÉSE, TERVEZÉSE. 
 

Fodor Antal 
technikus 

 

Kiskundorozsma, Jolánka u. 21. 
Tel.: 62 463-681; 06 20 374 6188 

 
Székely–magyar rovásírás tanfo-
lyamot szervezek. Ne hagyjuk 
elveszni nemzeti kincsünket. Őse-
ink emléke kötelez. 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Tájékoztatom a tisztelt állattartókat, hogy a 
Polgármesteri Hivatal kirendeltségének udvará-
nak végében (tűzoltó szertár) ideiglenes helyi-
ségben ismét működik az állatorvosi rendelés. 
A komplikáltabb műtétek kivételével minden 
eddigi szolgáltatás rendelkezésre áll a szokott 

rendelési időben: 
H, Sz, Cs.: 8-9, K, P: 8-9.30 és 16-17. 

Telefon: 463-038 Mobil: 06 30 9723 016. 

A Bányai Pizzériában már 
nemcsak 40-féle pizzából 

választhat, hanem az 
alaptésztán kívül készítünk 
még magvas és rozsliszttel 

készült pizzákat is. 
Mindenkit szeretettel várunk 

12-20 óráig. 
Tel.: 461-023 

PAPÍRKUCKÓ 
Dorozsmai út 145. 

 

TANSZERVÁSÁR 
Július 18-tól szeptember 5-ig 

 

10-20% kedvezmény! 
Beiskolázási utalvány elfogadó hely. 

 
– füzetek, füzetcímkék, füzetborítók 
– ceruzák, tollak, radírok 
– tolltartók, táskák 
– csomagolópapírok 

 

Ezen kívül: újság, fénymásolás, busz-
jegy-, ajándék- és könyvárusítás. 

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS 
 

Kiskundorozsma, Sztriha K. u. 21. 
Igény szerint nyitva tartással és 
szolid árakkal. Tel.: 62/460-783 

Mobil: 06 30 855 9956 

Még mindig tart 
 

4-et fizet, 5-öt kap 
akciónk! 

 
A hirdetési tarifákról 
érdeklődjön hirdetés-
szervezőinknél, vagy a 

Dorozsmai Napló 
e-mail címén: 

DN@SZELMALOMKTV.HU 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
ROBOGÓ ALKATRÉSZEK. 

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

 
 

 
Bódi 

Lajosné 
Állateledel 

Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-12 
 

Kedvenc kisállatainak széles 
körű áruválasztékkal, 

folyamatos akciókkal várom 
kedves régi és új vásárlóimat! 

Telefon: 06 30 306-5993 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565 8381 
Rúzsai: 06 30 565 8378 
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 

szakemberek segítségével képzést folytat: 
moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 400 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. kiárusí-
tása a készlet erejéig.  

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

Dorozsma, Tas u. 2. alatt. 
Kedd és csüt.: 15-17-ig, 

Szeged, Vasas Szent Péter u. 10. 
sz. alatt kedd és csüt. 17.30-19-ig. 

Telefon: 06 20 392 8608 

FFF OOO RRR DDD ÍÍÍ TTT ÁÁÁ SSS    
angol-orosz nyelven 

 Láp u. 15.  biroedit@vnet.hu 
435-762,  30/228-2059 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● Iskola– és 
irodaszerek 

● Csomagolók, 
ajándékkísérő 
képeslapok 

● Ajándéktárgyak. 
 

Parkoló– és buszjegy értékesítése. 
Fénymásolás. 

 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 
Telefon: 62/460-306 

MENÜ a hét minden napján 
 

1. Leves 
2. A, B, C ill. fittness házias menü-

vel, többféle pizzaválasztékkal 
várjuk kedves vendégeinket! 

 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

 

Szélmalom Vendéglő 
Tel.: 461-363 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltők 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
 

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

 

Tel.: 20 331-8043, 62 462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
 
 
 
 
 

• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. Tel: 20 9493-408 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és 

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával; 
–klímák telepítése és 

forgalmazása; 
–csőtörések javítása 

megfúrásos módszerrel, részleges 
talajfeltárással. 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440 

K
  L

  Í
  M

  A
 S Z E R E L É S 

 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sgá zta tás Z som bón  F a rkas F erenc a u tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja:  személy- és  gép kocs ik  F ar ka s F er enc  
 — javítását gép járm ű techn iku s 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Zsom bó , F elsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatá t. T el./fa x : 2 55-06 3  
 N yitv a tartá s : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-34 70  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 

Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950 9977 

Műszaki kereskedés 
 

Üzlethelyiség kiadó! 
 

Szeged, DOROZSMAI ÚT 139. alatt 
76 m2-es magánházrész egyben vagy 

megosztva kiadó. 
 

Érdeklődni: 
Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 30/329-0567 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal 
a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
I N G A T L A N K Ö Z V ET ÍTŐ  É S  É R TÉ K BE C S LŐ  

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Földhitel és Jelzálogbank Rt. hiteltanácsadója 
 

Tel.: 06 30 / 2486-944, Üzenetrögzítő: 62 / 460-266 
E-mail: vecsine.anna@axelero.hu 

2P-DOR 
Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítási ügyeit a belvárosban 

szeretné intézni? 
Várjuk Szeged, Püspök u. 9. (Mérei 

és Püspök u. sarok), valamint 
Kiskundorozsmán a Czékus u. 53. 

szám alatti irodánkban! 
 

Az Allianz Hungária Biztosító Rt.  
biztosításainak teljes körű ügyintézése! 

 

Pusztai Lajos 
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 

Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztailajos@invitel.hu 

  

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Időpontegyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

Szeged, Csongrádi sgt. és Gém u. 
sarkán épülő társasházban laká-
sok eladók. 
 

Bényi Építési Iroda 
Tel.: 461-954 (este) 
Mobil: 20/980-5441 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Sári tanya 
 

Lovaglás: felnőtt 1500 Ft/óra 
 gyerek: 1000 Ft/óra 
Bérlet 10 alkalomra: 
 felnőtt: 14000 Ft 
 gyerek: 9000 Ft 
Kocsikázás: 2500 Ft/óra 

Osztálykirándulások, baráti összejövetelek, 
egyéb lehetőségek! 

Nyári Napközis Tábor! 
Részvételi díja: 5 nap, ebéddel 9800 Ft/fő 

Helye: Szeged-Kiskundorozsma, 
Öreghegy dűlő 1/1 

Szeretettel várunk minden Kedves Vendéget! 
Érdeklődni: 06 30 439 3522 

Ezt tegye el! 
 

ÁRPA, BÚZA ARATÁST 
vállalunk Dorozsmán és 

környékén felújított 
E-514-es kombájnnal. 

 

1 kh: 8 000,- Ft 
1 ha: 14 000,- Ft 

Szállítás helyben: 4 000,- Ft 
Bejelentés: 06 20 967 3515 

62 432-154 
Jáksó 

Vágnivaló csirke eladó! 
 

2–2,5 kg-os fehér csirkék 
280 Ft/kg áron, 

július 2–3-án, 8–18 óra között, 
Zsombó után a forráskúti úton, 

1 km-re a telefontoronynál! 
Tel.: 06 30 6553 552 

Újvári 


