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Nem másra használ eleink tündöklése nekünk, hanem 
hogy égő szövétneknél, fényes fáklyánál futjuk a mi 
életünk pályáját, nem lehetünk sötétben, sem mi, sem 
az mi cselekedeteink; ha jól viseljük magunkat, azoknak 
fényességénél mindjárt minden ember meglát: ha rosszul, 
úgy sem kerülhetjük ujjal való ránk mutatást.

Zrínyi Miklós

 Havi gondolat

„Oly távol vagy tőlem...”
A dorozsmai augusztus 20-i ünnepség tu-

dósításának leginkább a „Hol maradt?” címet ad-
nám. Miért? Kik maradtak távol?

Hol maradtak az iskolások? Csak mert va-
káció van? Hol maradt-sikkadt el a hazafiságra 
nevelés az otthonokból, az iskolákból? Hol 
maradtak a dorozsmaiak az ünnepségről? Hol 
maradt a templomból kivonultakon kívüli do-
rozsmai nép? Hol maradtak a nemrégen még 
döntő többségben levő baloldali dorozsmaiak? 
Mindenki jobbra tért el hirtelen, két év alatt? 
Hol maradtak most a Jobbik koszorúi?

Fájó látvány volt: a Himnusz elkezdődött, 
az emberek vigyázzban álltak, s a kerékpárúton 
közlekedők meg sem álltak, nyugodtan hajtot-
tak el az éneklők között. Valaha a magyar em-
ber, ahol éppen volt, megállt, kalapját levette, 
keresztet vetett a Himnusz hallatán, megvárta 
a végét, bármi sürgős dolga volt, majd ha men-
nie kellett, azután ment. Még az „átkosban” is, 
mert ezt tanították otthon, ezt még tanították 
az iskolákban. Ha hiszitek, ha nem. Hol maradt 
ezeknek az embereknek a tisztessége? Hol ma-
radtak cigány honfitársaink? Miért nem lehet 
egyet sem látni nemzeti ünnepeinken? Bezzeg, 
a nagypolitika sulykolja: ők magyarok! Nem 
vitatom: de ők nem érzik magyarságukat, ha 
erről hitet kell tenni? Ha a Himnuszt kell állami 
ünnepeken énekelni? Ha itt és most, nemzetisé-
günk ünnepén fel kell sorakozni? Hol maradnak 
ilyenkor? Csak a „Fényes” előtt sétált el a Him-
nusz alatt egy roma család, átbámészkodott, mi 
is folyik emitt, de nem érdemesítette az ünne-
pet arra, hogy egy, csak egyetlenegy alkalomra, 
ennek a dalnak a lejátszása idejére megálljon. 
Hol maradtak el azok, akik őket erre megtaníta-
nák? Honnét tudják, nem hajlanának-e rá? Szé-
gyen Dorozsmára, szégyen mindez! Vagy már a 
szégyen is hol maradt?

*
Augusztus 20., az állam és az új kenyér ünnepe. 

Alig 1000 év távlatából nézve, Szent István in-
telmei (noha legnagyobb valószínűséggel nem 
ő, hanem udvari papja írta le) a mai államra is 
vonatkoztathatók. Bár alkotmányos demokrá-
ciában és nem királyságban élünk, a jóravaló, rá-
termett vezetőkre ugyanúgy szükség van, mint 
bármikor máskor a történelemben. Az állam-
ban, intézményeiben, magában a politikában 
való csalódottság és a közügyektől való elfor-
dulás ugyan lehet a tág szabadság hátulütője, 
de táplálkozhat abból is, hogy pöffeszkedő, kö-
zépszerű, saját érdekeit szem előtt tartó kontár 
vezetők egyik ballépéseit látja a társadalom a 
másik után. Tudjuk jól, itthon mekkora közöny 
övezi ezt a szférát is; a következtetés világosan 
levonható.

Ahhoz sem kell kiterjedt és részletes statisz-
tikát készíteni, hogy manapság milyen szájízzel 
harapunk bele a kenyérbe, abba a kenyérbe, 
amelynek ára folyamatosan nő. Milyen utóíze 
marad a szánkban annak a kenyérnek, amelybe 
több ezer, sőt tízezer magyar nem tud beleha-
rapni, mert a létminimum alatt tengődnek. És 
vajon nem akad-e meg a torkunkon, amikor ar-
ról hallunk, hogy az ünnepelt állam az eleve el-
esett, gyenge, csökkent munkaképességű, jövőt 
vesztett emberektől vonja el most méginkább 
a mindennapi kenyérre valót? Nem háborog a 
gyomrunk, ha arra gondolunk, a minimálbért is 
alig megkereső kétkezi munkások alulértékelt, 
meg nem becsült keserves munkája eredmé-
nyeképp kerül az asztalunkra az a betevő falat?

Egy sokszorosan (munkahelyen vagy mun-
kaközvetítő központban, adóirodában, szociális 
irodában, a hírekben és a médiában) megalázott 
ember vajon mit lát és mit keressen augusztus 
20-ában?

Hajdú Géza köszöntő szavai és a Himnusz után Kosik 

Dénes önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet. 

Gombos Antalné verselt, majd az Önkormányzat, civil és 

egyházi szervezetek képviselői helyezték el az emlé-

kezés virágait az országalmánál. A Szózat meghallga-

tása után a jelenlévők megkóstolhatták a templomban 

megáldott kenyeret.
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KözérdeKű számoK KözérdeKű számoK nyitva tartásoK

 Bűncselekmény esetén a 112-es és 107-es szám hívható.

 A Telefontanú ingyenes hívószáma:
 06 80/555–111 (névtelenül is tehet bejelentést)

 KMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47.
 Félfogadás: minden szerdán 17–19-ig.

 Szolgálati időben hívható KMB számok:
 – Tóth Zoltán:  06 20/209–5306
 – Gyenes Béla:  06 20/209–5311
 – Varga Pál:  06 20/209–5312
 – Gulyás Antal:  06 20/209–5333
 – Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

 Kosik Dénes fogadóórája:
 szeptember 13., 16:30. Helye: Kirendeltség.
 Mihálffy Béla fogadóórája:
 szeptember 12., 16:30. Helye: Béketelep, iskola.
 szeptember 13., 16:30. Helye: Kirendeltség (48-as u. 
12.).

 Önkormányzati zöld szám:  80 820–302
 Önkormányzati Kirendeltség
 Kiskundorozsma:  62 461–030
 Polgárőrség:  06 30 621–6254
 A Dorozsmai Nagybani Piac nyitva tartása:
 Nyitás: H: 4 óra, zárás: Szo.: 20 óra (vasárnap zárva)
 Miserend a római katolikus templomban:
 H-Szo.: reggel 7 óra, V: 7, 9 és 18 óra

 A kiskundorozsmai Önkormányzati
 Kirendeltség nyitva tartása:
 Hétfő:  8.00–15.30
 Szerda:  8.00–17.30

 A Somogyi-könyvtár kiskundorozsmai
 fiókkönyvtárának nyitva tartása:
 Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00
 Kedd: 8.00–12.00
 Szerda:  12.00–19.00
 Csütörtök:  13.00–18.00
 Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00
 Szombat, vasárnap: zárva.
 Szerkesztőségi ülés: szeptember 10., 16 óra

 röviden

Tragikus kimenetelű közúti baleset történt augusztus 
18-án a dorozsmai vasúti átkelő közelében. Egy Dorozsma 
irányába tartó gépkocsi, egy előzés befejezése után, áttért 
a menetirány szerinti baloldali sávba, majd az útpadkán 
keresztülhajtva egy kerékpározót elütött a bicikliúton, vé-
gül az árokba borult. Az elgázolt 29 éves nő a kórházban 
életét vesztette. A gépkocsi sofőrje rosszullétre hivatkozott, 
bizonyos források szerint epilepsziás rohama volt. A 
rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset 
körülményeit.

a Dorozsmai Felnőttoktatási Középiskola felvételt 
hirdet a 2012/2013. évi tanévre a 9., 10., 11. és 12. 
gimnáziumi osztályokba a kiskundorozsmai, megfelelő 
számú jelentkező esetén az algyői és szőregi telephelyére 
esti tagozatos gimnáziumi oktatásra.
Tájékoztatás és beiratkozás az iskola kiskundorozsmai te-
lephelyén (Szeged, Szent János tér 2-4.) 2012. augusztus 
21-től 31-ig délután 15-17 óra közt.
Telefon: 06 20/291-7915, 06 20/291-8235.

Felhívás
2012. szeptember 8-án, szombaton a Fa-

ragó téren kakasfőző versenyt szervezünk!
10 fős csapatok jelentkezését várjuk! A 

kakast minden dorozsmai csapat számára 
biztosítjuk.

Jelentkezni augusztus 31-ig a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban lehet.

Értesítés
Értesítjük a kedves betegeinket, hogy 2012. 

szeptember 19-én délután 13 órára a rende-
lőmben ortopédszakorvos az asszisztenciájával 
rendelést tart. Az, hogy kinek ki a háziorvosa, itt 
nem számít, bárki jöhet. A rendelés ingyenes.

A betegségek miatt vizsgálat nem lesz, csak 
segédeszközök felírása fog történni (lúdtalpbe-
tét, gyógycipő, deréköv, görbebot, mankó, szoba-
vécé, fürdőkádi kapaszkodó, tolókocsi stb.).

Dr. sZirtesi Zoltán
háziorvos

In memoriam
Papp István, a Kiskundorozsmai Kirendeltség vezetője tragikus 

hirtelenséggel, életének 54. évében elhunyt. Domaszéken, sírjánál, 
Mihálffy Béla az alábbi szavakkal búcsúztatta:

Kedves István! Szerető feleségednek, Verának kérését teljesítem 
most, amikor itt állok hamvaid előtt. Érzéseimet nem egyszerű sza-
vakba önteni, hiszen évtizedes barátság fűzött minket egymáshoz. 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kiskundo-
rozsmai Hivatali Kirendeltség vezetője voltál. Ezt a hosszú státuszt 
nem tudta megjegyezni senki emberfia, még 23 év után sem, ezért 
mivel tiszteletre méltó ember voltál, a dorozsmaiak közül sokan pol-
gármester úrnak szólítottak. Érezték a hivatalba belépők, ügyeiket 
intézők, bajaikban magukra maradottak, hogy Tőled azonnal haté-
kony segítséget kapnak. Hálájuk, tiszteletük és elégedettségük jeléül 
tüntettek ki a polgármesteri címmel. Megszolgáltál érte!

Nemcsak a családod gyászol itt ma Téged. Szeged Város Polgármestere, főjegyzője és a Polgár-
mesteri Hivatal 486 munkatársa is. Hiányozni fogsz Nekik is. Hiányozni fog a munkád, szakértel-
med, barátságod. Kollégáid szerettek és elismertek munkahelyeden.

Kedves István! Itt állunk hamvaid előtt. Gyászolunk megrendülten! De a lelkünk mélyén tudjuk, 
már jó helyen vagy. A mennyben, a végtelen lehetőségek országában, az örök tavak és határtalan 
erdők birodalmában, ahol megadatik neked, hogy békében – vadászként és horgászként – igazi 
nagy zsákmányt és trófeákat szerezzél.

Kedves Barátom! Ne felejts el minket! Két mennybéli horgászat között kérünk, szakíts időt arra, 
amit itt a földön is oly jól végeztél: intézd családod, barátaid, munkatársaid sorsát, az égi hivatalban.

Gyászunk enyhítésére legnagyobb íróink egyike Gárdonyi Géza siet segítségünkre „Ha megha-
lok” című versével:

Ne nézzetek rám borzalommal, ha meghalok: Sorsomnak gyászán ne könnyezzetek
Az a halott a koporsóban, nem én vagyok! s ne mondja a pap: „Íme porba hullt!”
Csak hamu az, elromló televény. Sirassátok az árva gyermeket
A láng eltűnt. A láng – az voltam én. S ne a rabot, ki megszabadult!

S mikor a szónok a sírnál beszél
s végül kiált: „Hát Isten Veled”!
Ne le a sírba integessen nekem.
Fölfelé nyújtson búcsúzó kezet!

Kedves István! Barátom! Nyugodj békében!

Vadásztársa, Kiss Antal az alábbi gondolatokkal búcsúzik Tőle:
Barátom, vadásztársam, emlékszel? Amikor nehéz gondokat, problémákat, örömöket, sike-

reket, vadászélményeket beszéltünk meg egymással, kérdezted a régi közmondást és kimondtad: 
„Látod, tesó, győzött a józan paraszti ész!” huncutkodó mosolyod kíséretében.

Tudod, most már sokkal nehezebb mindent megfogalmazni Veled kapcsolatban, mint ez év au-
gusztus 4-éig! Cogito ergo sum, és emlékezünk, még benne van a levegőben, ha épp hívtál, „Hellóka, 
Papp István” és „Helló, tesó” megszólítással...

Temetésed alkalmából Téged tisztelő, utolsó utadra elkísérő emberek jelentek meg, akik nem 
érdekből, hanem szeretettel emlékeztek és emlékeznek Rád, köztük pécsváradi és itthoni vadász-
barátaid.

Természetet, vadat, vadászatot szerető Ember voltál. Kérlek, a földön szerzett tapasztalataid 
az örök vadászmezőkön is kamatoztasd. Ég áldjon Tesó, nyugodj békében!
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Bölcsőtől a koporsóig
 Kenyeret, cirKuszt...

Ímhol ismét szeptem-
berbe fordul az idő, a nyár-
utó a júliusi és augusztusi 
élményektől zeng még. Az 
iskolák kinyitják kapuikat.

Kedves kisiskolások, gimnazisták és középsulisok, ismét 
a padokban lesz a helyetek, a hátizsákok megtelnek köny-
vekkel, füzetekkel, 10 kilós terhekkel, hogy vállrogyasztva 
bandukoljatok az iskolatermekbe. Elő a tollal, kézbe a ceru-
zát, nyissátok ki a füzetet, készítsétek ki a vonalzót, körzőt, 
mobiltelefonokat, iPhone-okat a tanári asztalra, a laptopon 
vagy az iPadon nyissatok új szövegszerkesztő ablakot, 
mert csuda dolgokról fogtok majd tanulni, bizonyos részük 
megtanulására szükségetek lesz később az életben.

Mert egyszer, ha kijártátok az elemit, leérettségiztetek 
a középiskolákban és esetleg az egyetemekre is felvételt 
nyertetek – s egy egész ország kiállt most fel ijedten, hogy 
ugye nem bölcsész szakra? –, vagy talán valamilyen szak-
mát igérő szakiskolába iratkoztatok be, mesterember- és 
munkásutánpótlást jelentve, hamarosan kiléptek a munka-
erőpiacra, hogy beteljesítsétek álmaitokat és dolgozzatok.

Találjatok munkát, kezdjetek dolgozni. Keressetek tisz-
tességesen kenyérrevalót, és fizessétek be az adótokat. A 
társadalomnak szüksége van a munkátokra, de az adótokra 

még jobban. Ha nem dolgoztok, ha a jövedelmetekből nem 
költötök itthon, mi, jelenleg aktív dolgozók nagy bajban le-
szünk, ha elérjük egyszer a nyugdíjkorhatárt. Nektek, jövőbe-
li dolgozóknak kell eltartanotok minket, jövőbeli nyugdíja-
sokat. Mi egyre többen leszünk, ti pedig egyre kevesebben. 
Nagy nyomás fog nehezedni a vállatokra: egy egész társa-
dalmat kell majd eltartanotok. Most még mi tartjuk el nyug-
díjasainkat, de egyszer nekünk is abba kell ezt hagynunk. 
Gondoljatok bele abba is, hogy ti is megvénültök egyszer – 
már most gondoljatok az öngondoskodásra. Tiszteljétek az 
idősebbeket, kormányozzátok társaitokat a helyes irányba! 
Legyetek jó szakemberek, állítsatok elő értékeket, dolgoz-
zatok meg az elismerésért és vessétek meg a naplopókat.

Legyen eszetek, legyetek nyitottak, ne dőljetek be az ócs-
ka szlogeneknek, legyenek saját gondolataitok és ne várjá-
tok mindig mástól, hogy megoldja a problémáitokat! Szóval, 
sapere aude, induljon a szezon!

soMogyi gábor

Egy szál virágot 
Miklósnak

Militár Miklós, 
Szerkesztőségünk 
oszlopos tagja, 
a Dorozsmai 
Versmondók és 
Színjátszók 
Körének tagja 
hosszú betegség 
után elhunyt.

H a t v a n k é t 
évesen kapta meg 
a Nagy Behívót: 

menni kell! Jó ideje betegség gyötörte már. 
Egy hónappal élte túl születésnapját ez az 
egyszerű, szürke, hétköznapi ember. Életében 
nem tűnt ki igazából semmivel, nem szerzett 
dicsőséget, címeket, rangot, díjakat, nagy va-
gyont, társadalmi elismerést, nem volt kirívó. 
Élte csendesen az életét, mint a legtöbben. 
Csak aki közelről ismerte, tudta, ki ő. A halk 
szavú, csendes kritikusa a világnak, a szere-
tő családapa, nyitott, érdeklődő, szorgalmas 
cikkírója a Dorozsmai Naplónak, igyekvő 
tagja a Dorozsmai Versmondók és Színját-
szók Körének, a lelkes zenerajongó, a rockze-
ne történetének, egykor volt nagy együttesek 
összes számának kiváló ismerője, az arany-
műves. A ’60-as és ’70-es évek imádója, jel-
legzetes, hosszúra hagyott hajával haláláig 
idézte egy, már letűnt ős-beat korszak em-
lékét. Az Ő emlékét pedig ezután mi őrizzük 
majd csendben, visszafogottan, úgy, ahogy ő 
élte fájdalmasan rövid életét.

Nyugodj békében, Militár Miklós!

tóth györgy

A képviselő válaszol
A Dorozsmai Napló legutóbbi, júliusi számá-

nak 6. oldalán található – név és cím nélkül meg-
jelentetett – Olvasói levelek rovatban foglaltakra 
reagálnék néhány szóban.

Az első pontban foglaltakhoz csak annyit, 
hogy természetesen Ács Géza emléke előtt 
tisztelegtünk a tábla avatásával, valamint a 
kiskundorozsmai sportcsarnok átnevezésével. 
Aki egy icipici háttér információval is rendelke-
zik, az tudja, hogy – a különböző akadályokat te-
kintve – ez nem is volt olyan egyszerű, de persze 
kellemetlennek tűnő kérdést névtelenül feltenni 
sokkal könnyebb. Mint volt csapattársa, bátran 
állíthatom: ez a minimum, amit megérdemelt 
Géza. Kár, hogy a korábbi években erről sok-
sok szinten sokat beszéltek, de érdemi lépést 
senki nem tett. Mi megtettük, ma is élő felesége 
és gyermeke, valamint a sportot – különösen a 
kézilabdát – kedvelő dorozsmaiak legnagyobb 
megelégedésére. Igen, rákerült a táblára a nevünk 
is, jelezvén, hogy ezt nem Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, nem a Polgármesteri Hi-
vatal illetékes osztálya, nem a kézilabda szövet-
ség (vagy bármely más szervezet) érte el, hajtot-
ta ki, hanem – a hivatali útvesztőkön átlépegetve 

– mi, dorozsmai önkormányzati képviselők. Ha 
ez – a névtelen kérdező szerint – bűn, vagy bal-
lépés, akkor azt büszkén vállaljuk.

A második pontban foglaltakhoz – a lehető 
legtisztább kép kialakítása érdekében – az aláb-
biakat kívánom hozzáfűzni: a 2012. július 17-i 
online interjú végeztével úgy egyeztünk meg a 
Délmagyarország rovatvezetőjével, hogy a még 
fennmaradó kérdéseket számomra másnap – az-
az 2012. július 18-án – e-mailben átküldi, hogy 
azokra is válaszolni tudjak. Ez nem történt meg. 
Vártam jó néhány napot, majd 2012. július 23-án 
délelőtt írásban (e-mailben) újból kértem R. Tóth 
Gábor rovatvezető urat, hogy a kérdéseket jut-
tassa el hozzám. Még aznap délután meg is ér-
kezett Tőle a válasz, miszerint legkésőbb 2012. 
július 25-én megkapom a kérdéseket.

Nos, az eredeti időpontot tekintve már több 
hét telt el, de a kérdések a mai napig nem érkez-
tek el hozzám. Legnagyobb sajnálatomra, az is-
meretlen kérdésekre képtelen vagyok választ 
adni. Ezek után azt bátorkodom javasolni, hogy 
a választ várók keressenek meg a Polgármesteri 
Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltségén, vagy 
jöjjenek el a fogadóórámra. Természetesen szí-
vesen állok rendelkezésükre, és ha tudok – mint 
ahogyan számos korábbi esetben is – igyekszem 
segíteni.

Szeged, 2012. augusztus 1.
kosik Dénes

önkormányzati képviselő

A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉRTESÍTI A BARÁTOKAT, KÖZELI JÓ ISMERŐSÖKET, 
TISZTELŐKET, HOGY A DOROZSMAI VERSMONDÓK ÉS SZÍNJÁTSZÓK KÖRE

SZEPTEMBER 1-JÉN 16.00 ÓRAKOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN MEGEMLÉKEZÉST TART 
ELHUNYT TAGJA,

MILITÁR MIKLÓS TISZTELETÉRE.

AZ EMLÉKEZÉS KERETÉBEN KÉPEKKEL, KEDVENC ZENÉIVEL, VERSEKKEL VESZÜNK BÚCSÚT 
BARÁTUNKTÓL. AZ ÉRDEKLŐDŐ RÉSZTVEVŐK IS EZEN A MÓDON, E MŰSOR KERETÉBEN 

RÓHATJÁK LE KEGYELETÜKET.
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 Programajánló

Programok a művelődési házban
+ Szeptember 6-án 10 órától 
BaBa ruha Börze 
Várjuk mindazon nagymamákat, anyukákat, akik 
gyermekeik kinőtt ruháit cseréli vagy eladni szeretnék. 
Előzetes jelentkezés Tahiné Tündénél a 30/366-8237-es 
telefonszámon.

+ Szeptember 8-án 9 órától
FaragÓ NaP
9 órától kispályás ifjúsági labdarugó torna, délután 
gyermek programok, kakasfőző verseny, eredményhirdetés 
17 órakor. Vattacukor, kürtős kalács, büfé. A jó szórakozást 
Ungi Bt. zeneszolgáltatása biztosítja!

+ Szeptember 14-én 17 órától
ÉVszakok címmel Pesti Ferencné tűzzománc kiállítása.
Megnyitja Gáborné Puskás Julianna, közreműködik Gábor 
Tamás (vers), Gécsné Gábor Dóra (gitár).

+ Szeptember 17-én 16 órától
zeNÉs TáNcmulaTság az Alkony Nyugdíjas Klub 
szervezésében

+ Szeptember 28-án 17 órától
5 ÉVES A NŐK KLUBJA
Sok szeretettel várja Gyurisné Erika a klub régi és új tagjait.

+ Október 1-jén 10 órától
ORGONAHANGVERSENY A ZENE VILÁGNAPJA 
alkalmáBÓl
A római katolikus templomban.

+ Október 1-jén 16 órától
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából ünnepi műsor a 
dorozsmai nyugdíjasoknak.
Közreműködik Kapócs Zsóka színművész.

+ Szeptember 4-től minden kedden 18 órától és csütörtö-
kön 17.30 órától 
aeroBic
Vezeti: Miklós Rita

+ Szeptember 4-től minden kedden 17.30 órától  és 
csütörtökön 8.30 órától
JóGA
Vezeti: Virágos Lilla

+ Szeptember 4-től minden kedden és pénteken 8 órától
NYUGDíJAS tORNA

+ Szeptember 5-én 18 órától 
új zumBa csoport indul a művelődési házban.
Oktató: Sándorné Ovrova Irén  A bemutató óra ingyenes!

+ Szeptember 5-től minden héten szerdán 17.30-tól és 
18.30-tól
GERINcJAVító tORNA
Vezeti: Juhász Szélpál Rita

+ Szeptember 6-tól minden csütörtökön 18.30-tól 
zumBa
Vezeti: Törökgyörgy Erika

+ Szeptember 11-én 16.40-től beiratkozás az 
eszTerláNc NÉPTáNccsoPorTBa.
Vezeti: Vesmás Andrea
Állandó fellépési lehetőségekkel, családias légkörbe várjuk 
a táncolni vágyó gyerekeket.

Vásár
Szeptember 4-én, 20-án, 24-én.

MűvelőDési háZ

A MEGÚJULT KÁLVÁRIA 
ÉS LIGET AVATÁSA

A Szent János Római Katolikus 
Plébánia és a Petőfi Sándor 

Művelődési Ház kezdeményezésére 
két évvel ezelőtt elkezdődött a 
Kálvária stációinak felújítása és a 

Liget rendbetétele. Lakossági 
összefogással és a képviselők 
támogatásával a munkálatok 

befejeződtek, így az ünnepélyes 
avatásra sor kerülhet.

TiszTelT Dorozsmaiak!
Szeretettel meghívjuk Önt és Családját 

2012. szeptember 16-án 9 órára 
a Dorozsmai Hősök ligetébe

a kálvária stációinak avatására

program:
Ünnepi szentmise a Kápolna 

védőszentjének tiszteletére.
A szentmisét bemutatja és az új stációkat 

felszenteli
Dr. kiss-rigó lászló megyéspüspök
Avató (emlékező) beszédet mond: 

Dr. Holló József altábornagy, 
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 

nyugalmazott főigazgatója
Köszöntőt mond HaJDú géza a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház igazgatója

Közreműködnek:
Hozsanna kórus, vezényel Pócsai györgy

szélPál szilveszTer oPeraénekes

Utána szeretetvendégség a ligetben.

FELHÍVÁS!
SEGÍTSEN, HOGY A LIGETET ÚJRA 

HASZNÁLHASSÁK A DOROZSMAIAK!

Kitakarítva ismét kedvelt sétáló és 
játszóhely lehet a liget. Ezen kívül 

befejezéshez közeledik a stációk 
felújítása, melyet szeptember közepén 
méltó képen szeretnénk megünnepelni,  

ezérT 2012. szePTember 1-én 
9 óra és 12 óra közöTT

szemétgyŰJtési akciót 
szervezÜnk a ligetben

Ha összeszedjük a szemetet, a száraz 
faágakat, a tégla darabokat, akkor 

ismét könnyebben engedjük ki 
gyermekeinket a ligetbe, jobb érzéssel 

sétálunk az árnyas fák alatt, 
szívesebben majálisozunk vagy éppen 

tekerünk át biciklivel rajta.
Amire szükség lehet: vödör, talicska, 
gereblye, metszőolló, gumikesztyű.

Tisztelettel várjuk:
kosik Dénes, gorDos ferDinánD, miHálffy béla

Beszéljünk Dorozsmáról?
A címben lévő kérdőjel nem véletlen, csupán 

méltatlankodás és reagálás a Délmagyarország 
marketingfogására, hogy úgymond érdemben fog 
foglalkozni a csatolt települések problémáival. 
Hogy egy hétig ingyen dobálták be minden dorozs-
mai házhoz az újságot, nem hiszem, hogy elérte 
a célját – azaz még több előfizetőt –, hanem in-
kább megerősödött a meggyőződésünk, hogy itt 
tényleg másodosztályú állampolgárok vagyunk. 
A megadott címre hiába írtunk, a lap azt jelentet-
te meg, ami rájuk nézve nem volt igazán problé-
más, sőt a felvetett elírásokra (lásd: 2012. július 
13., Kőbárány, malom, nagybani, Sziki, Dombai 
Tünde tollából) még a mai napig sem történt 
helyreigazítás. Pedig az olyan tévesztések, hogy 
kunokat telepített be Orczy István, azután, hogy 
a templomunknak Nepomuki Szent János a vé-
dőszentje, továbbá, hogy egy fedél alatt van a 
könyvtár a művelődési házzal még a legtájéko-
zatlanabb dorozsmainak is csípi a szemét.

DE BESZÉLJÜNK KICSIT A SZÉLMALOMRÓL!
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2010-ben és 2011-ben elvégeztette a szélma-

lom szelestengely cseréjét és a tető teljes újra 
zsindelyezését. Az építőanyagokat Baranyából 
és Erdélyből, Székelyvarságból szerezték be. A 
kivitelező vállalkozó Kárász Ervin ács mester 
és brigádja, szakértő: Dr. Ozsváth Gábor Dániel 
etnográfus. A tavaszi külső-belső karbantartás 
megtörtént, bár a zsindely konzerváló anyagá-
val némi gondok adódtak, de ezt garanciálisan 
rendbe hozza a kivitelező. A mellékelt fotó a je-
len, azaz a júliusi állapotot tükrözi.

vass JóZsef
szélmolnár



5xxiii. évfolyam 8. szám
2012. augusztus 31.

Szomszédsági önkéntesség
A Dorozsmai Naplóban megjelent cikkhez 

szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni, amely 
a szomszédi kapcsolatokról szólt. A cikkíró em-
lítette, hogy Debrecenben van egy olyan kezde-
ményezés, ahol a szomszédok figyelnek egymás-
ra és segítik egymást lehetőségeikhez mérten. Ez 
a kezdeményezés a Szomszédsági önkéntesség, 
amelyet debreceni mintára a megyében a Talen-
tum Alapítvány – Csongrád Megyei Önkéntes Cent-
rum honosított meg. Köszönöm a lehetőséget a 
szerkesztőségnek, hogy néhány sorban bemutat-
hatom ezt a kezdeményezést!

Debrecen Csapókert városrészében már 10 
éve működik az önkéntesség ezen különleges for-
mája, amely az emberi közösségek egyik fontos 
alapjára épít: a lakóközösségre, szomszédságra.

A szomszédsági önkéntesek kisebb városokban, 
falvakban, vagy nagyvárosok lakóparkjaiban, vá-
rosrészeiben tevékenykednek, saját lakókörnye-
zetükben. Olyan helybéli lakosok, akiket a lakó-
közösség ismer, megbecsül, elfogad, bizalommal 
fordul irányukba. Önkéntesként a lakóközösség 
életét segítik, kísérik figyelemmel, egyfajta hidat 
jelentenek a hivatalok, intézmények és a lakó-
közösség között. Meghallgatják a lakótársak, 
szomszédok ügyes-bajos dolgait, panaszaikat 
az illetékesekhez továbbítják, jelzik a hivatalok-
ban és intézményekben, ha valaki bajba került, 
helyzete romlott, megváltozott, de szükség ese-
tén érdekképviseletet is ellátnak, közösségi al-
kalmakat, programokat is szerveznek. 

Ahhoz, hogy ezt a feladatot emberileg és szak-
mailag is megfelelően tudják ellátni, együttmű-
ködésben a debreceni önkéntes centrummal, 
2010-ben képzést szerveztünk érdeklődő önkén-
teseknek Szegeden. A képzést elvégzettek közül 
többen ma is aktív önkéntesek Bordányban, 
Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Mindszenten 
és Mártélyon. 2011-ben és 2012-ben Mártélyon, il-
letve Hódmezővásárhelyen szerveztünk képzést, 

amelyen további helyi önkénteseket készítet-
tünk fel a tevékenységre. Az akkreditált képzés 
keretében ismereteket szerezhettek többek kö-
zött az önkéntességről, a segítő beszélgetésről, a 
hivatali ellátó rendszerekről, programszervezés-
ről, közösségépítésről és nem utolsó sorban ők 
maguk is az önkéntes közösség tagjaivá váltak.

Az önkéntesek jelenleg a hódmezővásárhelyi 
és szentesi kistérségben a legaktívabbak. Min-
denki a saját személyiségének legmegfelelőbb 
tevékenységet végezheti, mindenfajta kényszer 
nélkül, az önkéntes centrum támogatásával. Van 
olyan önkéntes, aki az utcában lakó időseknek 
bevásárol, receptet írat fel, vagy vált ki, határo-
zatok, hivatalos iratok értelmezésében, űrlapok 
kitöltésében segít, de van olyan is, aki falunapot, 
falukarácsonyt, közösségi programokat szervez, 
vagy aláírást gyűjt a kátyús utca megjavítása ér-
dekében. Kéthavonta szervezünk találkozókat, 
amelyen megbeszéljük a tapasztalatokat és to-
vábbi segítséget nyújtunk a tevékenykedéshez.

Ami régebben teljesen természetes és kézen-
fekvő volt, ma már kicsi támogatásra szorul: meg-
erősíteni az embereket abban, hogy „jót tenni jó” 
és az, hogy segítünk egymásnak, nem szégyellni-
való, hanem öröm. 

Ennek szellemében szervezzük a képzéseket 
a leendő szomszédsági önkéntesek számára és se-
gítjük a közösségépítő kezdeményezések meg-
valósulását.

A szomszédsági önkéntességgel kapcsolatos 
további információkért, kérem keressenek biza-
lommal az info@talentumonkentes.hu email cí-
men, vagy a 06/20/7769812-es telefonszámon!

tóth krisZtina
önkéntes koordinátor
Talentum Alapítvány

Csongrád Megyei 
Önkéntes Centrum

Megalakultunk!
Egyre többet hallani arról az igényről, hogy 

alakuljon egy olyan közösségi szervezet, mely a 
Kiskundorozsmán élő emberek ötleteit felkarol-
ná, esetleges támogatást szerezne a kulturális 
események még színvonalasabbá tételéhez. E 
hiány pótlására alakult meg a Kiskundorozsmai 
Lokálpatrióták Egyesülete. Az alapítók, s így az 
egyesület célja kiskundorozsmai lakosok érde-
keit szolgáló kezdeményezések felkarolása, ter-
vek, ötletek támogatása, előmozdítása, végre-
hajtása. Szükségesnek tartottuk a hagyományok 
ápolásának szükségességét, s megteremteni a 
régmúlt emlékeinek feltárását, s lehetőleg egy 
olyan faluház létrehozását, ahol az összegyűj-
tött emlékeket kiállítás formájában a közösség 
részére hozzáférhetővé lehetne tenni. Mindezek 
megvalósítására csak akkor kerülhet sor, ha az 
egyesületbe minél többen belépnének, s szerény 
tagdíjaikkal megteremtenék a pályázatokon va-
ló részvételek önerős anyagi hátterét. Szeretet-
tel invitálunk minden olyan dorozsmait, aki eb-
ben a munkában részt venne. Jelentkezési lapot 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban kérhetnek, 
s ugyanitt az Egyesület alapszabályával is meg-
ismerkedhetnek. Közösségek, egyének ötleteit, 
javaslatait szintén itt leadhatják. 

Teremtsünk együtt közösséget, s a jövő nem-
zedéke számára gyűjtsük össze a múltunk relikvi-
áit, hisz múltunk megismerése nélkül nem épít-
hetjük eredményesen a jövőt!

A Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesü-
lete nevében

harkai Jánosné
elnök

A Vajk utca lakói köszönetüket fejezik ki a te-
rület önkormányzati képviselőjének az utcába 
bevezető útszakasz leaszfaltozásáért.

tóth györgy

Focitábor gyerekeknek
A Dorozsmai ESK labdarúgó szakosztálya 

július utolsó hetére focitábort szervezett 6-12 
éves gyermekek részére. Az ötlet az iskola vé-
géhez közeledve fogalmazódott meg az után-
pótlással foglalkozó szakemberekben. Több szü-
lő és gyermek érdeklődésének, kívánságának 
eleget téve az egyesület vezetése Tanács Attila 
egyesületi elnök úrral egyeztetve megtervezte 
a tábor részleteit.

A kezdeti szakaszban 10–15 gyermekkel szá-
molt tábor, végül 28 gyermeket látott vendégül, 
akik nagy részében dorozsmai fiatalok voltak. 
A gyerekek minden nap háromszori étkezésben 
részesültek, melyből a főétkezést a Vadliba ven-
déglőben fogyasztották el. A felügyeletet és a 
programok zavartalan lebonyolítását az egyesü-
let szakemberei látták el. A délelőtti és délutáni 
edzéseket játékos feladatok színesítették. A tábo-
rozók egy nap meglátogatták a szegedi Vadas-
parkot is, ahol a pingvinek és zsiráfok voltak a 

legnagyobb kedvencek. Tanács Attila elnök úr 
kapcsolatainak köszönhetően a gyerekeknek a 
Ferencvárosi Torna Club pályájára is sikerült el-
jutniuk. A közel két órás buszút után Bánki József 
a közel 300-szoros Fradi játékos fogadta a gye-
rekeket és kísérőiket. Megérkezés után a legen-
dás Springer szobor tövében fényképezkedtek 
a gyerekek Rákosi Gyula, Szűcs Lajos, ifj. Albert 
Flórián és kísérőnk Bánki „Dodó” József társasá-
gában. A délelőtti programban a gyerekek olyan 
helyekre is bejuthattak, mint a Fradi Múzeum, 
Toldi terem, VIP páholy és a játékos öltözők. A 
házigazdák a táborozókat vendégül látták egy 
kis süteménnyel, innivalóval és ajándéktárggyal 
is. Az ebéd elfogyasztása után mód nyílt egy kis 
mozgásra az edzőpályán. A gyorsan eltelő nap 
élményei biztosan sokáig megmaradnak a gye-
rekekben. A focitáborban résztvevők egy tar-
talmas hetet tölthettek a táborban. Többen már 
most jelezték, hogy jövőre ismét részt vennének 
a táborban, ami szervezőknek nem kis siker.

A focizni vágyó 6–19 éves gyerekeket szíve-
sen várjuk a pályánkon.

róZsa taMás gábor

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni magam és 

minden kerékpáros nevében Pap Róbertnek, 
a Nagybani Piac igazgatójának és Mihálffy Béla 
képviselő úrnak, akik meghallgatták panaszun-
kat, kérésünket, és intézkedtek az ügyben, hogy 
a nagybani piac  gyalogos bejáratánál lebontásra 
került a „vaslabirintus”, amely sok bosszúságot, 
kellemetlenséget okozott. Ez által a kerékpár-
ral való közlekedés sokkal könnyebb lett a gya-
logosok és a kerékpárosok részére is.

 olvasói leveleK
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Működik Ingyen 
apró rovatunk!
Örömmel konstatáljuk, hogy egyre többen 

keresnek meg bennünket, felajánlva felesle-
ges ruháikat, bútoraikat, háztartási gépeiket, 
amelyek elszállításáról, a szükséget szenvedők 
részére való eljuttatásáról gondoskodunk. Tar-
tós élelmiszer adományokra is szükség lenne.

Működik rovatunk az alkalmi munkát kereső-
kínáló emberek számára is. Egyre többen keres-
nek meg bennünket rendszeres vagy alkalmi 
munkák kiközvetítésének igényével. Sikerült már 
eseti és rendszeres munkát is kiközvetíteni, ösz-
szeszervezni.

Azt tapasztaljuk, hogy a munkanélküliség, a 
mélyszegénység növekedésével sokszor jól jön 
egy kicsi munkalehetőség is, amelyből aztán az 
információs lánc kiterjesztésével újabb kapcso-
latok, munkaalkalmak adódhatnak.

Jó volt hallani a nyári szezonban a Domaszéki 
Napok rendezvény sztárvendégeitől, hogy „sze-
ressük egymást, fogjunk össze”. A gazdasági vál-
ság hatásai alól kibújni nem lehet, előbb-utóbb 
mindenkit utolérhet. Sajnos tapasztalható, hogy 
a válságban a gazdagok gazdagabbak, a szegé-
nyek szegényebbek lettek. Lépjünk ki abból az 
önző, irigy fölfogásból, melynek lényege, hogy 

„nekem jó legyen, mit törődök én a többivel”. Ne 
feledjük, hogy sok ember önhibáján kívül került 
nehéz helyzetbe. Hogy ne legyen olyan fájdal-
mas, működni kell a társadalmi szolidaritásnak. 
Akiknek megvan még a munkájuk, azok örülje-
nek, de keressék azokat a családokat, akiknek 
jól jönne egy kis anyagi segítség, vagy kapcsolati 
tőke élethelyzetük felismerésében, jövőképük 
alakításában. Az összefogás úgy is működhet, 
hogy akik meg is tehetnék, nem vesznek drága 
luxuscikkeket, nem utaznak el drága külföldi 
utazásokra, hanem visszafogottabban élnek, a 
felszabaduló pénzükkel segítsék a környeztünk-
ben élő szegény ismerőseiket. Ha ilyeneket nem 
ismerünk, akkor keressünk meg karitatív civil 
szervezeteket, és rajtuk keresztül próbáljunk 
segíteni. Gondoljunk csak bele, amikor majd 
Isten ítélőszéke előtt megkérdezik tőlünk, hogy 
földi életünkben milyen kincseket gyűjtöttünk, 
akkor nem a materiális javakról, hanem a bajba 
jutott szegényeken való segítésről tudunk majd 
számot adni. „Éhes voltam, ennem adtatok, be-
teg voltam, meglátogattatok, ruhátlan voltam…, 
de uram mikor voltál Te...?” „Amit eggyel, a leg-
kisebbel tettétek, olyan, mintha velem tettétek 
volna” – mondta Jézus Krisztus.

tíMár laJos

A nép kér
A sajtó a mélyszegénység növekedéséről ír, 

már egyes becslések szerint 3 millió ember 
lehet ebben a szörnyű helyzetben. „Még kér 
a nép, most adjatok neki!” – mondta a költő. 
Meg kell előzni egy esetleges mélyszegénysé-
gen alapuló társadalmi elégedetlenséget, mely 
nem kívánt, akár agresszív helyzetek kialakulá-
sához is vezethet.

E sorok írójaként egy munkahely teremtő 
szociális szövetkezet létrehozásán gondolko-
dom, ha meg lesz a szükséges támogatás, meg 
is valósítjuk. Húsz éve már létrehoztunk egy 
szövetkezetet, mely azóta részvénytársaságként 
működik. Szét kell választani a gazdaságban a 
profitot termelő cégek tevékenységektől a szoci-
ális szférát. Létre kell hozni a hátrányos helyze-
tűek foglalkoztatását, széles körben a szolgáltató 
és ipari, mezőgazdasági, állattenyésztő ágaza-
tokat kell kialakítani, ahol a leszakadó rétegek 
megtermelhetik a saját ennivalójukat. Bibliai 
igazság: az éhezőnek nem halat kell adni, hanem 
meg kell tanítani halat fogni. Az emberi jogokat 
és méltóságot sértő az, hogy az emberek egy ré-
sze nem kapja meg a minimális létezéshez való 
önfenntartás, munka lehetőségét. Szociális szö-
vetkezetek létrehozásával olyan munkákra van 
szükség, ahol termelnek, új értékeket állítanak 
elő. Gondolok például zöldség termelés, apró 
állatok, csirke, nyúl, kecske, birka tenyésztésére. 
Szövetkezeti formában lehetne szolgáltató és 
ipari tevékenységeket végezni. Egyszerű betaní-
tott munkákat. Drótfonat készítése, térburkoló 
elemek, járdalapok, önkormányzati cégek ré-
szére. Kőműves munkák az IKV lakások karban-
tartására. Olcsó építőanyag előállítása, vályog, 
helyben égetett mezei tégla, nádszövetek stb. 
gyártása. A szociális szövetkezetek alapításához 
pályázati úton 5 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatást lehet szerezni. Második lépcsőben 
további 15 millió Ft és harmadik támogatási 
ciklusban 30 millió, tehát kb. 5–6 éven belül 50 
millió Ft vissza nem térítendő támogatás érhető 
el. Nyilván ehhez jól működő szövetkezet létre-
hozására van szükség. Ezt indulásként szociális 
érzelmű társadalmi munkás szakemberekkel le-
het megszervezni és felépíteni.

Összefoglalva: kezdjük el összefogásban a 
szegény családok, emberek segítését egyénileg 
és szervezett keretek között. Szervezeti keret-
nek itt van a Dorozsmai Napló és a polgárőrség. 
Van infrastruktúránk, hely- és emberismere-
tünk.

Várjuk azon szakemberek jelentkezését, 
akik szövetkezeti, vállalati irányítási gyakorlat-
tal rendelkeznek és némi tőkével részvényes-
ként beszállva egy szociális szövetkezet alapí-
tásában, vezetőségében induláskor társadalmi 
munkában munkát vállalnának.

Várjuk az ötleteket, hogy a szövetkezet kere-
tében milyen munkákat, szolgáltatásokat, tevé-
kenységeket lehetne végezni.

Jelentkezni lehet Tímár Lajosnál a 20/470–
6587 és a 30/621–6254 telefonon.

„Segíts magadon, s az Isten is megsegít!”
Ne feledjük: a semmiből nem lesz valami! 

Fogjunk össze! Kezdjük el MA!
tíMár laJos

Közbiztonsági 
tájékoztató

Önkormányzati képviselőink kettő hónap-
pal ezelőtt szórólapon, körlevélben hívták fel 
a lakosságot a bűncselekmények megelőzésére, 
házalók praktikáinak kivédésére. A felhívás az 
előforduló, szóba jöhető bűnesetek szinte teljes 
körére felhívták a figyelmet. Azt nem tudhatjuk, 
hogy ennek köszönhetően hány esetben tör-
tént sikertelen lopási, csalási kísérlet, viszont 
tény, hogy továbbiakban is itt vannak házalók, 
trükkös tolvajok, csalók, és éjszaki betörések is 
visszatérően előfordulnak.

Kiskundorozsmán 113, Subasán 30, Szik-
sóstón kb. 20, Öreghegyben 10–15, tehát ösz-
szesen kb. 170–180 utca van. Ennyi utcába nem 
lehet minden időben és mindenhová rendőrt 
vagy polgárőrt állítani. Közismerten tovább nő 
a munkanélküliség és az ebből adódó mély-
szegénység. A közmunkákhoz való hozzáférés 
évente 3–6 hónap maximum. A munkanélküli 
ellátásokból, járulékokból nem lehet családot 
eltartani. Ebből következően jön a társadalom 
kettészakadása, a megélhetési bűnözés. Ezzel 
minden időben számolni kell, a szegények be-
nyújtják a számlát a jobb módúaknak, vagyis 
meglopják, becsapják őket. A rendőrség és pol-
gárőrség erőfeszítései ellenére is számolni kell a 
bűnesetek szaporodásával.

Mi a megoldás? A lakosság önvédekező reak-
ciójának kialakítása, önvédelem megszervezése, 
a Szomszédok Egymásért Mozgalom utcánkénti 
megszervezése. A szomszéd mindig kéznél van. 
Legyünk egymással jó viszonyban, ismerjük 
meg szomszédaink hozzátartozóit, és ha idegen 
érkezik, vonjuk kérdőre. Az utcánkban szólít-
sunk meg minden nem oda való idegent, vegye 
észre, hogy figyelik. Írjuk fel szomszédaink te-
lefonszámát, és ha nincs otthon, hívjuk fel akár 
a munkahelyén is, tájékoztassuk a jövevények 
érkezéséről. Gyanús személyek észlelése esetén 
értesítsük a rendőrséget a 112 és vagy 107-es 
segélyhívó telefonszámokon. Minden esetben 
igyekezzünk a gyanús személyekről személyle-
írását készíteni és a gépkocsi rendszámát felírni, 
megjegyezni a rendőrségnek, azért, hogy tudják 
bárhol igazoltatni, ha körözött, átkutatni.

Minden bűnesetet jelentsünk be, először a 
107-es telefonszámon, majd ennek eredményé-
től függően tegyünk személyes feljelentést vagy 
bejelentést a megadott helyen és telefonszámo-
kon.

Polgárőrség

Lapzártánkra már elkészült és a közlekedők 
által használatbavehetővé vált a Vályogos utca 
Dorozsmai út – Törő utca közti frissen aszfalto-
zott útteste.

*

A közlekedőket a Jerney utcában az általá-
nos iskola körüli szakaszon már nem csak táb-

la, hanem útburkolati jelzés is figyelmezteti a 
fokozott figyelemmel és csökkentett sebesség-
gel való haladás szükségességére. Hamarosan 
kezdődik a tanév, ezért gyakrabban kell majd 
számítani az úttesten közlekedő gyerekekre, 
szülőkre. Az iskola előtti szakaszon 30 km/h-s 
sebességkorlátozás van érvényben.

sg

 zöld Pont
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 olvasói leveleK

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy név 
és cím nélkül küldött olvasói leveleket nem áll 
módunkban megjelentetni. A Szerkesztőség fenn-
tartja magának a jogot arra, hogy az olvasói leve-
leket szerkesztve, azok mondanivalójának tiszte-
letben tartásával közölje.

Tervezett egyházközségi kirándulások 2012. ősz–tél
I. kirándulás
Időpont – hossz:  2012. szeptember 8. szombat, Kisboldogasszony napja – 1 napos
Ellátás: önellátó
Úticél: Mátraverebély – Szentkút (Bosák Nándor püspök)
Típus:  zarándoklat
Útiköltség: 3000 Ft/fő (nagy busszal számolva)
Jelentkezni:  a plébánián fogadási időben, az útiköltség befizetésével

II. kirándulás – a szervezés, ajánlatkérés folyamatban
Időpont – hossz:  2012. október 20-22., szombattól-hétfőig – 3 nap / 2 éjszaka
Ellátás: félpanzió
Úticél:  Erdély (Kalotaszeg – Vlegyásza hegység vagy Bihar hegység – sípályák környéke)
Típus:  „hegyekben túrázós” (vízesések, fenyvesek, kilátók, erődtemplomok, víztározók stb.)
Útiköltség: a kedvezőbb ajánlat kiválasztása után kerül kihirdetésre
Egyéb: a program min. 20 fő jelentkező esetén indul, részletek hamarosan

III. kirándulás – a szervezés folyamatban
Időpont – hossz:  2012. december 8. szombat – 1 napos
Úticél:  Máriaradna
Típus:  zarándoklat
Egyéb: részletek a későbbiekben

Zarándokúton, kiránduláson jártunk
2012. július 21-én, szombaton reggel 8 óra-

kor 55-en indultunk el a dorozsmai plébánia 
elől az egynapos autóbuszos kirándulásra. A 
kirándulást ezúttal is Nagyné Kati néni és Fer-
dinánd atya szervezte. Az úti célunk Kiszombor, 
Őscsanád (RO), Nagyszentmiklós (RO) volt.

Útközben a buszon Ferdinánd atya ismertette 
a nap programját, és röviden beszélt a három 
település múltjáról, jelenéről. Az ismertető után 
Ferdinánd atya elmondta a szokásos „út eleji” 
viccét is. Az első állomásunk a kiszombori római 
katolikus templom mellett található, Árpád-kori 
körtemplom, a Rotunda volt. 

A helyi idegenvezetőnk egy rövid ismertetőt 
tartott a kívül kör alakú, belül 6 karéjos temp-
lom történetéről. Elmondta többek között, hogy 
a Rotunda építésének, valamint a templom falán 
és mennyezetén lévő festmények készítésének 
időpontját, körülményeit nem ismerik pontosan. 
Az elmúlt századokban több kutató is olykor 
egymásnak ellentmondó megállapításokra jutott 
a körtemplom történetével kapcsolatosan.

Idegenvezetőnkkel ezután egy helytörténeti 
gyűjteményt is megtekintettünk. Kiszombor „12 
nevezetessége” közül 10-nek a lekicsinyített má-
sa, és egymáshoz képesti elhelyezkedése a köz-
ség központjában lévő maketten is látható.

Amíg a többség Kiszombor nevezetességei-
vel ismerkedett, buszunk az ebéd kellékeit (hús, 
gomba, sütő, asztalok, padok, sátrak) valamint 
az ebéd készítőit (a Kasza és a Lekes családot) a 
kiszombori Vályogos horgásztó partján fekvő pi-
henőhelyre szállította.

Ez a Dorozsmától mindössze 35 km-re fekvő 
tó volt a nap folyamán a „főhadiszállásunk”. A tó 
környéke, valamint a pihenőhely is nagyon szép, 
rendezett és tiszta volt.

A kirándulásunk következő állomása Őscsanád, 
annak katolikus temploma volt. Ez a kis, romá-
niai település Kiszombortól kb. 15 km-re, a ma-
gyar-román határtól pedig kb. 9 km-re fekszik. A 
templomról, és Szent Gellért szarkofágjának (kő 
koporsójának) történetéről a helyi plébános be-
szélt. Később Őscsanádon temették el IV. László 
királyt is. 1041-ben pedig Aba Sámuelt is a falu-
ban koronázták meg.

Ferdinánd atya szentmisét mutatott be Szent 
Gellért (szeged-csanádi egyházmegyénk védőszent-
je) tiszteletére felszentelt, nagyon szép templom-
ban. Érdekesség, hogy a szarkofág egyben a 
templom oltára is!

Őscsanádról kb. 15 perces buszozás után ju-
tottunk el a „soknyelvű” (román, magyar, német 
stb.) Nagyszentmiklósra, ahol a helyi templomot te-
kintettük meg, valamint egy rövid sétát tettünk 
a kisváros központjában. A kb. 15 ezer lakosú 
Nagyszentmiklós leghíresebb szülöttei: Bartók 
Béla, és Révai Miklós. A kb. 4 órás romániai kité-
rő után már nagyon siettünk vissza Kiszomborra, 
a tópartra, ahol elfogyasztottuk a finom ebédün-
ket (gombás-hagymás aprópecsenye, zöldsalá-
ta, őszibarack). A gyümölcsöt Szekeres Mihály 
(Mardel Market) zöldség-gyümölcskereskedő aján-
lotta fel a kirándulóknak. Köszönjük!

Ebéd után szabad program következett. Vol-
tak, akik a tóparton fociztak (Ferdinánd atya is 
beállt közénk focizni!), és voltak olyanok is, akik a 
hűvösben beszélgettek. Néhányan a tóparton na-
poztak, de voltak olyanok is, akik vetélkedtek egy 
kicsit. Kati néni és Edit néni apróbb ajándékokkal 
jutalmazták a kérdéseikre helyesen válaszolókat.

Este 6 óra körül a vállalkozó kedvűek busz-
szal a kiszombori kukorica útvesztőbe indultak. 
Az útvesztő nem más, mint egy kb. 4 hektáros 
kukoricatáblában kialakított labirintus, amelyet 
egy, a helyszínen kapott térkép segítségével járhat 
végig a látogató. A gyerekeknek nagyon tetszett 
az útvesztő bejáratához elhelyezett „házirend”. 
A figyelmeztető tábla ugyanis arra hívta fel a 
figyelmet, hogy aki nem tartja be a szabályokat 
a kukoricásban annak a „legyőzhetetlen fekete 
lovaggal kell majd vívnia”... Edit néni jó tájékozó-
dási képességének köszönhetően kis csapatunk 
35 perc alatt leküzdte a Rotunda körvonalait rej-
tő kukorica rengeteget, és a fekete lovaggal sem 
találkoztunk… Az útvesztő mellett különböző né-
pi játékokat is kipróbálhattak a gyerek.

A kukoricás kaland után összegyűjtöttük a 
halastó partján maradt útitársainkat, majd sát-
rat bontottunk, és hazafelé indultunk. Kb. 20.30-
ra kissé fáradtan ugyan, de élményekkel teli ér-
keztünk vissza a plébánia elé.

sZalkai csaláD

Tájékoztató a 
részönkormányzat 

üléséről
Július 31-én a részönkormányzat ülésezett 

az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgya-
lásra: térfigyelő kamera rendszer telepítése, a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetési tá-
mogatása, és egyebek között az augusztus 20-i 
ünnepség, focicsapat, helyi buszközlekedés, üdülő-
övezeti útjavítások témái.

Az ülést megtisztelte Dr. Mózes Ervin cím-
zetes főjegyző úr is abból az alkalomból, hogy 
új részönkormányzati szoba került kulturált 
körülmények között a volt kábeltévé irodában 
kialakításra. Mihálffy Béla elnök megköszönte 
főjegyző úrnak a helyiség kialakítása ügyében 
adott támogatását.

A napirendként már korábban is tárgyalt 
térfigyelő kamerarendszer ez évben kerül kivi-
telezésre. Most a liget kápolnához vezető új út és 
a stációk miatt javasolták egy hetedik mozgat-
ható kamera építését, erre a részönkormányzat 
700 ezer Ft keretet különít el.

A másik napirend a művelődési ház 1,1 mil-
lió Ft támogatása, amely a 2012. évi rendezvé-
nyek, úgy mint falunap, futás, cigány karácsony, 
mindenki karácsonya, tökfesztivál, és a Dorozs-
mai füzetek 10. számának kiadását hívatott fi-
nanszírozni.

Egyebek napirend keretében Kosik Dénes elő-
terjesztette, hogy az Orczy-iskola földszinti abla-
kának cseréjére 300 ezer Ft részönkormányzati 
keret kerüljön elfogadásra.

A Vályogos utca Törő és Vitorla utca közöt-
ti szakaszának felújítására 3,7 millió Ft az elő-
irányzott összeg ez évben. Később folytatásra 
kerülhet a felújítás további szakaszokban.

Azokat a kiskerti utakat, amelyekre pályáza-
ton nyertek, elkezdik javítani. Öreghegyben 1,7 
millió Ft, Matyparti út 2,75 millió Ft, Subasa út 
1,1 millió Ft-ból kerülhet javításra, míg a Cicka-
fark utca felújítása 800 ezer Ft.

Mihálffy Béla képviselő úr ismertette, hogy 
a Szeged 2011 NB II-es osztályú labdarúgó csa-
pat fiókcsapata lesz dorozsmai. Az NB II-ből 
tehát 6–7 játékos „visszajátszik” Dorozsmára. A 
dorozsmai utánpótlást is átvette a Szeged 2011 
csapata. A dorozsmai fiatalok az NB-s bajnok-
ságban fognak szerepelni. Az együttműködés jó 
lehetőség a helyi ifi labdarúgók számára! Far-
kas Péter vezetésével egy megyei III-as osztályú 
labdarúgócsapat is szerveződött Dorozsmai II 
néven.

tíMár l.
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HÁZTÓL-HÁZIG SZÁLLÍTÁSSAL ÉS 
A HELYSZÍNEN IS VÁLLALOM A 

KUTYUSOK NYÍRÁSÁT.

Lakodalom, családi és egyéb 
rendezvényeken a vendéglátást 

bízza ránk!
Minden vasárnap svédasztal - 1590 Ft/fő

Minden kedden torkos kedd 
(20% kedvezmény) á la carte ételeinkből

Tel.: 62-460-337

Miért okoznak fájdalmat az 
emberek szeretteiknek?

Tudja meg!

Jöjjön el a

DIANETIKA
SZEMINÁRIUMRA

Jelentkezzen itt:

www.dianetikaszeged.hu

70/330-7242

dianetikaszeged@invitel.hu

Szeged, Honvéd tér 5/B.

©2012. Minden jog fenntartva. Szcientológia Egyház Szegedi Misszió (vallási egyesület)

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

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

NE DŐLJÖN BE AZ OLCSÓNAK TŰNŐ AJÁNLATOKNAK! 
Manapság a szolgáltatók első hallásra rendkívül csábító akciós ajánlatokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére, de nem beszél-
nek a nagyon olcsó havidíjak mögött megbúvó rejtett költségekről. 

Vegyünk egy példát: 30 TV-csatornát, 10 MBit-es internetet és telefont kínálnak 8490 Forintért havonta, 2 éves hűségidő vállalá-
sa mellett. Azonban ne sikkadjunk el a kisbetűs rész fölött: a szolgáltatás egyszeri aktiválási díja 2899 Forint. Az akciós havidíj 
csak az első 6 hónapra érvényes, a 7. hónaptól már 8990 Forint! Fontos szempont, hogy a régi típusú televíziókhoz szükséges 
digitális vevő használata is, mégpedig annyi vevő, ahány tévével rendelkeznek. Amennyiben DVB-T tuneres televízióval rendel-
keznek, a vevő (ezáltal a kódoló modul) nélkül mindössze 7 csatornát tudnak nézni a 30-ból, tehát ezekhez a tévékhez is szükség 
van vevőre, kódoló modulra. Tehát a több tévékészülékkel rendelkezők plusz költséggel tudják igénybe venni ezt a 30 adót. Je-
lentős lehet a digitális vevők áramfogyasztása – egy újabb rejtett költség. A vétel minőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja. 

Ezzel szemben a Szélmalom Kábeltévénél 52 csatornás kábeltévé, 5 MBit-es korlátlan internet és telefon 7040 Forintért ren-
delhető! Kétéves hűségidő vállalása mellett nem kell külön belépési és telepítési díjat fizetni. Konkurens cégek által keltett 
rémhírekkel ellentétben analóg szolgáltatásunk nem fog megszűnni. Analóg televíziós szolgáltatásunk igénybevétele esetén 40 
analóg csatornát élvezhetnek. Ebben az esetben nincs szükség külön vevőkészülékre – tehát nincs rejtett költség –, és a mű-
sorok egyszerre több tévékészüléken is élvezhetők! Amennyiben DVB-C típusú tuneres televízióval rendelkeznek, nincs szük-
ség vevőre és kódoló modulra, tehát mind az 52 csatornát élvezhetik! 

Új előfizetés megrendelése vagy szolgáltatóváltás esetén kérjük, számoljon utána a rejtett költségeknek is, és ne dőljön be az 
olcsónak tűnő ajánlatoknak! 

Éjfél és reggel 6 óra között a sávszélesség 10 Mbit-re emelkedik! 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 olvasói leveleK

„Köszönet”
Kedves dorozsmai lakosok, ezúton szeret-

nék köszönetet mondani (tisztelet a kivételnek, 
mert szerencsére van kivétel is) azért, hogy az 
Adél közben lévő, és tudomásom szerint a töb-
bi utcában elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő 
helyet szemétlerakónak tekintik, és nem utolsó 
sorban a szívhez szóló szavakért is, amit azzal 
érdemeltünk ki, hogy megkértük önöket, hogy ne 
rakják oda a szemetet. Kérnék mindenkit, hogy 
gondolkodjanak el azon, hogy mi a különbség egy 
szelektív gyűjtő és egy szemétlerakó hely között. 
Reggelente az a csodás látvány tárul elém, hogy 
hegyekben áll a szemét a SZELEKTÍV gyűjtő mellett. 
Szellőztetni képtelenség a szagoktól. A kóbor ku-
tyák is odaszoktak, hogy az önök által lerakott 
szemeteszsákokat, hulladékokat átkutathassák, 
ezáltal az utcában élők ház környéke tele van sze-
méttel. Köszönöm, hogy annak ellenére teszik 
mindezt, hogy minden héten körbejár a hul-
ladékgyűjtő autó és még szemétlerakó helye is 
van Dorozsmának. Kérem, hogy képzeljék bele 
magukat a mi helyzetünkbe, önök szeretnének 
így élni? Mi, az utca lakosai is szeretnénk szép 
és kulturált környezetben tölteni a mindennap-
jainkat. Még egyszer KÖSZÖNÖM!

(Név és cím a szerkesztőségben)

Könyvet könyvért
Ezt a weboldalt a könyvfalóknak, a szívesen 

olvasóknak találták ki, akik hatalmasra nőtt 
otthoni könyvtárukból elcserélhetik megunt kö-
teteiket újabbakra és olyanokra, amelyeket szí-
vesen elolvasnának. A rukkola.hu internetes 
könyvcserélde, ahol ha felajánl a felhasználó egy 
könyvet másoknak, az érte jelentkező ingyen 
megkaphatja, cserébe pedig ugyancsak ingyen 
válogathat mások ajánlatai között.

Az oldalon már több mint 40 ezer kötet talál-
ható meg, minden műfajban. A könyv „rukkolója” 
postán vagy személyesen juttathatja el a kötetet 
annak „happolójához”, a postaköltséget a küldő 
fizeti. Igazi könyvritkaságok is felbukkannak oly-
kor-olykor az oldalon, a szemfüles felhasználó így 
nem is akármilyen könyvekkel lehet gazdagabb.

Katasztrófa
A FFEK csoport egy televíziós műsorban, há-

rom magyar klímatudósnak az előadásában, az 
alábbiakat állítják:

A Kárpát-medencéből több édesvíz folyik ki, 
mint amennyi be. Ennek következményeként 
elsivatagosodással kell számolni. A sivatag délről, a 
Földközi-tenger felől egyébként is közelít, éven-
te 20 km-t halad északra. Már Olaszországban 
megjelent a trópusi betegségek 12 fajtája. Az alföl-
dön, homokhátságon csökken a talajvíz, bekövetke-
zik az elsivatagosodás. Nem terem majd a meg a 
szükséges élelmiszere az országnak. Jelenleg is 
már többet fogyasztunk, mint amennyi megter-
melünk, amely összefügg az eladósodással. Te-
hát nem az lesz a legnagyobb gond, hogy kevés 
és drága lesz a kőolaj és gáz, hanem az, hogy az 
élelmiszert, fogyasztási cikkeket és szolgáltatá-
sokat az emberek egy része nem tudja megfizet-
ni. Nem lesz elég itthon megtermő tüzelő sem, 
ha záros időn belül nem telepítenek erdőket.

Mivel a Földközi-tenger mellékén már eltűnő-
ben van az édesvízkészlet (a Holt-tenger vízszint-
je több méterrel veszélyesen csökken), elindul-
nak a gazdasági menekültek, embercsempészek 
stb. – tapasztalhatjuk.

Mi lenne a megoldás?
Vizet vezetni az alföldre, fákat ültetni, mert 

ha nagyon lecsökken a talajvíz szintje, a fák is ki-
száradnak, újat már nem is lehet telepíteni, elsi-
vatagosodunk, a falu elnéptelenedik. Öntözéses 
mezőgazdaságot kell létrehozni, azzal évente 
60–70 ezer új munkahelyet lehetne teremteni. 
Ha ezt nem tesszük, akkor lassan a lételemek men-
nek veszendőbe.

Sajnos az emberek nem tanultak meg spórolni. 
„Legyél több a szomszédodnál, mindig termelj, fo-
gyassz többet”, ebből jön a gazdasági egyéni és 
országos eladósodás. A társadalmi katasztrófa fe-
lé sodródunk. (A falun élő mezőgazdasági dolgo-
zók azon körének, akik az 1990-es évek óta nem 
szereztek 20 év szolgálati időt – kb. 400 ezren –, 
nem lesz a jövőben nyugdíja.) Aki eddig nem épí-
tett ki egy önfenntartó családi gazdaságot, a falu-
jában ezután nem kell napszámos cselédnek sem!

Az a baj, hogy csak legyintünk ezekre a té-
nyekre, sodródunk az élettel.

Figyeljünk a klímatudósokra, szívleljük meg 
javaslataikat, és gyakoroljunk nyomást politikusa-
inkra. Megfelelő állami segédlettel virágzó gazda-
ságot lehetne felépíteni.

t. l.
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Manapság a szolgáltatók első hallásra rendkívül csábító akciós ajánlatokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére, de nem beszél-
nek a nagyon olcsó havidíjak mögött megbúvó rejtett költségekről. 

Vegyünk egy példát: 30 TV-csatornát, 10 MBit-es internetet és telefont kínálnak 8490 Forintért havonta, 2 éves hűségidő vállalá-
sa mellett. Azonban ne sikkadjunk el a kisbetűs rész fölött: a szolgáltatás egyszeri aktiválási díja 2899 Forint. Az akciós havidíj 
csak az első 6 hónapra érvényes, a 7. hónaptól már 8990 Forint! Fontos szempont, hogy a régi típusú televíziókhoz szükséges 
digitális vevő használata is, mégpedig annyi vevő, ahány tévével rendelkeznek. Amennyiben DVB-T tuneres televízióval rendel-
keznek, a vevő (ezáltal a kódoló modul) nélkül mindössze 7 csatornát tudnak nézni a 30-ból, tehát ezekhez a tévékhez is szükség 
van vevőre, kódoló modulra. Tehát a több tévékészülékkel rendelkezők plusz költséggel tudják igénybe venni ezt a 30 adót. Je-
lentős lehet a digitális vevők áramfogyasztása – egy újabb rejtett költség. A vétel minőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja. 

Ezzel szemben a Szélmalom Kábeltévénél 52 csatornás kábeltévé, 5 MBit-es korlátlan internet és telefon 7040 Forintért ren-
delhető! Kétéves hűségidő vállalása mellett nem kell külön belépési és telepítési díjat fizetni. Konkurens cégek által keltett 
rémhírekkel ellentétben analóg szolgáltatásunk nem fog megszűnni. Analóg televíziós szolgáltatásunk igénybevétele esetén 40 
analóg csatornát élvezhetnek. Ebben az esetben nincs szükség külön vevőkészülékre – tehát nincs rejtett költség –, és a mű-
sorok egyszerre több tévékészüléken is élvezhetők! Amennyiben DVB-C típusú tuneres televízióval rendelkeznek, nincs szük-
ség vevőre és kódoló modulra, tehát mind az 52 csatornát élvezhetik! 

Új előfizetés megrendelése vagy szolgáltatóváltás esetén kérjük, számoljon utána a rejtett költségeknek is, és ne dőljön be az 
olcsónak tűnő ajánlatoknak! 

Éjfél és reggel 6 óra között a sávszélesség 10 Mbit-re emelkedik! 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
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Gránit, műkő és 

síremlékek 

készítése, Betűvésés, 

sírkövek tisztítása

Paradigmaváltás egy 
hatékonyabb megelőzésért

Közhely, de egyben szomorú tény is, hogy a bűnözés visszaszorítására tett újabb 
és újabb próbálkozások többnyire nem érik el a megfelelő hatást. Ráadásul, ahogy 
mindenhol a világon, úgy nálunk is igaz, hogy a bűnelkövetők mindig egy lépéssel a 
védelmi megoldások előtt járnak. Természetesen professzionális védelmi rendszerek 
már Magyarországon is léteznek, de a biztonságtechnikai megoldások nagy többsé-
ge még jelenleg is a káresemények jelzésében, a betörés megtörténtét nyugtázó, utó-
lagos riasztásban merül ki. A bűnelkövetők egy részének megfutamításához – sze-
rencsére – már ez is elég. A fennmaradók elszántsága viszont sokszor járhat sikerrel. 
A manapság már egyre elterjedtebb riasztórendszerek felszerelése nyilván már egy 
sokkal hatékonyabb védelmet biztosít, mint akár egy szimpla biztonsági zár megléte, 
de a szó szoros értelmében vett, valódi megelőzést, amely szinte teljes mértékben 
garantálná a helyszín érinthetetlenségét, még mindig nem oldja meg.

A betörési kísérletek várható csökkenését illetően a szegedi Lochner Group sem 
táplál hiú ábrándokat, viszont megpróbálja a vagyon ellen elkövetendő bűncselek-
ményeket egy egészen más oldalról szemlélni. A szemléletmód váltás lényege, hogy 
a dolgok elébe kell menni, s a bűnelkövetőket még bárminemű károkozás előtt kell 
megállásra kényszeríteni.

A legtöbb, elterjedten alkalmazott biztonsági rendszer azután aktiválódik, miu-
tán a behatoló belépett az ingatlan területére. A betörést, illetve károkozást azonban 
a lehető leghatékonyabb módon úgy lehet megelőzni, ha már eleve fizikai akadályt 
állítunk a bűnelkövetők útjába. Ez természetesen a valóságban nem jelenti azt, hogy 
konkrét erődítményben, egekig emelkedő kerítések és lőrésnyi nyílászárók mögött 
kell élnünk. A mai korban megvannak erre is a hathatós megoldások.

A már említett Lochner cégcsoport feltett szándéka, hogy az erőviszonyokat ki-
egyenlítse, sőt. Nem kíván az események után kullogni, hanem eleve a megelőzésre 
helyezi a hangsúlyt. Ez egyelőre még egy viszonylag újfajta szemléletnek számít a hazai 
biztonságtechnikai piacon, annál kevésbé a Lochner Groupnál. Hiszen a vagyonvédelmi 
lehetőségeken belül a leghatékonyabbak mindig is a tényleges megelőzést megva-
lósító (azaz a valós károkozást kiküszöbölő, vagy jelentősen lecsökkentő) megoldá-
sok voltak és lesznek. A társaság ezt képviseli Magyarországon a világon az egyik 
legjobbnak tartott dél-afrikai elektromos kerítésrendszer kiemelt hazai képviselője-
ként, valamint 2011. óta a professzionális füstpajzs védelmi rendszerek forgalmazójaként 
és telepítőjeként. Az előbbivel egy olyan fizikai és pszichológiai akadályt állítanak, mely 

elijeszti az illetéktelen személyt még a behatolás előtt. A 
nemkívánatos behatolás megakadályozását – a kerítésen 
elhelyezett figyelmeztető táblákon túl – az egészségre ár-
talmatlan áramütés elrettentő hatása csak tovább fokozza.

Az elektromos kerítésvédelem mellett a legújabb 
sikertermék a füstpajzs. Ez a védelmi rendszer a szín-
házakban és diszkókban is használatos füstgépekhez 
hasonló, azzal a különbséggel, hogy ezt a füstöt kifeje-
zetten biztonságtechnikai célra fejlesztették ki, így jó-
val nagyobb koncentrátumú és teljesen átláthatatlan. 
Hatása igen egyszerűen azáltal érvényesül, hogy amit 
a rabló nem lát, azt nem is tudja eltulajdonítani. Mai 
ismereteink alapján a füstpajzs a meglévő riasztórend-
szerekhez kapcsolódva az egyik legtökéletesebb ingat-
lan- és vagyonvédelmi megoldást képezi. A riasztórend-
szer értesíti a távfelügyeletet, a füstpajzs pedig effektív 
fizikai védelmet biztosít, a kivonuló szolgálat érkezéséig.

A Lochner Group sok más fejlesztése mellett az 
ilyen és ehhez hasonló, előremutató alkalmazásokban 
látja a jövőt. Az idén 20 éves szegedi Lochner Kft. egyéb-
ként nagy utat tett meg napjainkig, míg a vagyonvédelem 
és járműkövetés területén a magyar piac egyik megha-
tározó, élvonalbeli cégévé fejlődött.

Az ősidőkben villanyszerelési anyagok kis- és nagy-
kereskedelmével induló cég fejlődésének első lépcső-
foka a vagyonvédelmi szolgáltatások területén való 
megjelenés volt, melyet diszpécserszolgálat, valamint 
járőrszolgálat megszervezésével egészített ki. A szolgál-
tatási terület növekedésével összhangban logikus lépés-
ként először Szegeden terjeszkedett a társaság.

A cégprofil a biztonságtechnikai szegmens mel-
lett 2003-tól járműkövetési üzletággal bővült, melynek 
köszönhetően a távolabbi piacok is megnyíltak. A ré-
giós jelenlétet, hamarosan országos hálózat, majd ha-
tárokon túlnyúló képviseletek követték. A társaság a 
szlovák, és román piacra már belépett, de terveik közt 
további országok szerepelnek.

A cég partnerei közt magánszemélyek, kis- és kö-
zépvállalkozások éppúgy megtalálhatók, mint a nagy-
vállalati szektor képviselői. A társaság több ezer céggel, 
valamint 40 ezer olyan járművel áll kapcsolatban, me-
lyek e korszerű nyomkövetési megoldást használják.

A társaság életében a 2008. év egy újabb mérföld-
kő volt, amikor létrejött a Lochner Group cégcsoport. 
A fejlődés dinamizmusát jellemzi, hogy a cégcsoport 
alkalmazotti létszáma a kezdeti két főhöz képest nap-
jainkra közel 70-re növekedett.
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DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt.
Hétfő, szerda: 8.30–10.00,

kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 
17.00-18.00,  

szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00.
Kötelező eboltás akciós áron!
Telefon: 06 30/9723-016,
314-662 (rendelési időben).

Hívásra házhoz megyek!

PaPosné dr. ÁbrahÁm szilvia
állatorvos

70/538-6763
Rendelési idő a Kubikos u. 31. alatt!
Veszettség elleni oltás tavalyi áron!

H, Sze, P: 8–9, 17–18;
K, Cs: 18–19, Szo: 10–11.

Egyéb időben és az állat tartási helyén 
megbeszélés szerint.

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
Egyed Adrián

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

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

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

Glett anyag 25 kg-os:  2965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4950 Ft
Cement:  3000 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1950 Ft/m2

Pala 1600x1000:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
Akác:  2800 Ft
Szén:  6600-6800 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23050 Ft

NYUGDÍJTANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

•	 Öregségi nyugdíj
•	 Rokkantsági ellátás
•	 Korkedvezményes nyugdíj
•	 Rokkantsági járadék
•	 Rehabilitációs ellátás
•	 Özvegyi nyugdíj, árvaellátás
•	 Szolgálati idő összeszámítással 

kapcsolatos tanácsadás, igényfelmérés, 
teljes körű ügyintézés felhatalmazással.

Előzetes időpont-egyeztetés:
30/477–8242, 62/474–381

László Györgyné Ági

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó

az „elefántos” ügyfeles

villanyszerelés
bojlerek, szivattyúk javítása

Apróbb hibák, kisebb felújítást, 
teljes felújítást vállalok.

Tel.: 06 70/405–6777

PURINA TAKARMÁNYBOLT 
(Adél köz 1.)

Kérjen törzsvásárlói kártyát!
Tel.: 30/445-71-25

Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12

Ingatlant keres, kínál? Hívjon!

NAGY SAROLTA
+36 20/2131-561

www.ingatlan.com
maknagy@freemail.hu

Elérhető vagyok. 
Nincs kizárólagosság.

Folyamatosan kapcsolatot tartok Önnel. 
Helyi ismerettel rendelkezem, tősgyökeres dorozsmaiként. 

Számos helyen hirdetek, társ értékesítőkkel együttműködöm. 
Csak a komoly érdeklődőt kísérem ki az előre megbeszélt időpontban. 

Minden szakmai tudásommal segítem az ingatlan problémájának megoldását. 
Kötöttségek nélkül, és nem tukmálva képviselem az Ön igényét, igazodom Önhöz.

A sikerdíjam 2% utólag az értékesített ingatlan után.

Miért engeM

válasszon?

OIL SERVICE TEAM         Hideg-meleg burkoló
Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 

szerelése, javítása
- Kőművesmunkák - Statikai mérések
- Duguláselhárítás - Ajtó, ablak beszerelés, csere
- Víz elleni falszigetelés - Villanyszerelés
- Homokszórás - Parkettázás
- Gipszkartonozás - Gázkészülék javítás
- Szobafestés, mázolás

- Víz-gáz-központifűtés szerelés, javítás, 
anyag-beszerzés, tervezés, hagyományosan 

és megújuló energiákkal, árajánlattal
Mobil: 06 30/9988273, 06 20/2386167

KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS
BÍRÓ ATTILÁNÉ

Regisztrált mérlegképes könyvelő
Adótanácsadó

Telefon: 06/20-599-6797 

Szobafestést, mázolást vállal

MOLNÁR ANTAL
Tel.: 30/751-5064
Cím: Vadliba u. 14.

Földtulajdonosok figyelem!
Szántóföldjét tartós használatra 

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

30/9680-049

Agresszív kismalac mogyorós csokit majszol. Nyuszikának 
már csorog a nyála, nem bírja tovább:
- Te malacka! Én még sohasem ettem ilyen csokoládét.
- Nem is fogsz!

Egy nő sétál az utcán a gyerekével. Megáll előttük a 
szomszéd néni és felkiált:
- Jaj, de édes a kisbaba! Tisztára olyan, mint az apja.
- Igen, bár jobban szeretném, ha inkább a férjemre hasonlítana.

A futballista fiát megbuktatják harmadikban, de az mégis 
boldogan meséli apjának:
- Apa, képzeld, a szerződésemet a harmadik osztállyal egy 
évvel meghosszabbították...

Egy férfi beül egy taxiba. Elindulnak, később az utasnak 
eszébe jut valami, előrenyúl, megfogja a sofőr vállát. A 
sofőr hatalmasat ordít, majd reszketve mondja:
- Ne haragudjon, tudja csak nem régóta taxizom, előtte a 
temetkezési vállalatnál voltam sofőr...
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Lakásjavító ezermester!
Ajtógyalulástól esőcsatornáig
Zárcserétől karnisfelrakásig

WC-öblítő cserétől hegesztésig!
Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! Bútorszerelés!

Hívja Batát!
06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

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

KOVÁCS GUMICENTRUM
Gumiabroncs eladás

Téli gumi akció!
Nyitva: H-P: 8.00–17.00,

Sz.: 8.00–12.00
Cím: Dorozsmai út 74.

Tel.: 543-035, 543-036
Weboldalunk:  kovacsgumi.hu

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

Kőműves- és ácsmunkák

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

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART ÉS 
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT!

HAZAI TERMÉK!
HAZAI MUNKAHELY!

Vállalom:
– telefonközpontok 
javítását, szerelését

– riasztó szerelését (lakás, családi házak)
– Internet-megosztás stb.

E-mail: nabesa@invitel.hu

1968 óta folyamatosan működő 
asztalos vállalkozás 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

petrov anDrás, petrov tamás, 
iD. petrov anDrás

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

tel.: 62/461–170

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

Költő József
06 70/503–9709

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár 4 TV-re is (HD-minőségben)

990 Forinttól (+ 490 Ft társkészülék)
MinDigTV extra szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

PIROS férfi-női fodrászat
Várom minden kedves régi és új 

vendégeimet a Jerney utcán lévő új 
üzletemben 

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

Műkő sírkeretet most még a tavalyi áron 
megrendelhet! Lefedéseket, virágváza, 

virágláda pótlást, betűvésést, feliratozást, 
fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

és egyebeket vállalunk.
06 70/235-1931

TűzIFA megReNDeLHeTő!
(keményfa)

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

A Vásártéri Húsbolt 2012-ben is 
elérhető!

Rózsa Meat Bt.
Tel.: 06 30 488-0254

Szépségszalon a Szent Jánor tér 3. alatt

Női-férfi fodrászat és kozmetika várja a 
szépülni vágyó hölgyeket és urakat, szolid 

árakkal!
Fodrászok:
 Kálmán Anita 70/544-2289
 Kovácsné Éva 70/326-4342
 Jakus Sándorné Marika 70/243-5420

Kozmetikus:
 Nyerges Andrea 30/367-5201

Nyitva tartás:
 H-P:  6-18-ig
 Szombat:  6-12-ig

Üzlet: 06 62/460-471

Általános iskolások korrepetálása 
minden tantárgyból Dorozsmán.

30/744-4187

Német nyelv oktatása, korrepetálása 
minden szinten, minden korosztálynak.

30/744-4187

JÓGA korhatár nélkül!
Kedd: 18.00–19.30

Csütörtök: 8.30–10.00
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Egyéni szolgáltatások: kineziológia, energetikai 
és személyiségelemzés, tarot...

VIRÁGOS LILLA
06 20/509–1792
viragoslilla.5mp.eu
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Mardel Market
Zöldség, gyümölcs és 

olcsó palackoZoTT iTalok
sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk
Minden nap friss áruval, udvarias és 

kedves kiszolgálással továbbra is várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

Adél köz 1. Nyitva tartás: H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Csongrád megyei KegYeLeTI Kft.
TemeTKezÉSI SzOLgÁLTATÁS ÜgYeLeTTeL:

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

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés

Villanyszerelési anyag.
Papírporzsák stb. árusítása.
Villanyszerelést vállalunk.
Szerszámgépek javítása.

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

Nyomtatókellék szaküzlet
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át!
HP, Canon, Lexmark Epson utántöltő 

készletek és kompatibilis tintapatronok.
Lézertoner utántöltés, lézertoner 

utántöltő porok. 

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

Nyitva tartás: H-P: 12-16 óráig.
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565

Web: www.ink-mate.hu 
Skype: inkmate.uzlet

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/473-7667

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

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!

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

Mobil: 06 70/234-2113

OLAJOS TAMÁS
+36 30 9036-808

Kandalló Cserépkályha Kemence
építése, előjegyzés, egyedi igény szerint 

garanciával, referenciákkal

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

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

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

kiadó!

Tel.: 06 70/389-5330

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

Megbízott partner

BÁRÁNYOS JÁNOS
Aegon Magyarország Általános 

Biztosító Zrt. megbízott partnere.
6791 Szeged, Törő u. 31.

Tel.: +36 20/932–7562
e-mail: baranyosj@szelmalomktv.net

SZÉPSÉgSZALON AZ ABC-VEL SZEMBEN
Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs, valamint
– Energetikai kezelés

Emi: 06 20 923 9793 
Női-férfi pedikűr, műköröm építés: 
– Szolid áron szépítek, kezet-lábat

Mónika: 06 30 381 8897
Női fodrászat:
– Vágás+Frizura: 2300 Ft-tól
– Festés: 3100 Ft-tól

Edina: 06 30/512 0794
Edit: 06 20/236 4125

Kozmetika:
– Gyümölcssavas hámlasztás: 1250 Ft-tól
– Nagykezelés: 3750 Ft-tól

Márta: 06 70/277 4015
Nyitva tartás: 6-19-ig.        Tel.: 62/461-290
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DOROZSMAI
 INGATLANIRODA

(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

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

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

Eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

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

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

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a 

Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, Tápéi-, és 
Kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és újra 

meg nem váltott  különböző típusú  temetkezési 
helyeket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010. december 31-től. 
A fent felsorolt temetőkben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged-Belvárosi temető  

irodájában személyesen, vagy telefonon a 
62/543-745 és 62/543-746 telefonszámokon 8.00 

és 15.00 óra között; a kiskundorozsmai 
temetőben található temetkezési helyek 

megváltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

személyesen, vagy a 62/463-035 telefonszámon 
800 és 1500 óra között kérhető tájékoztatás. 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

szegeD, törő u. 23. szám alatti 
ÜgYvÉDI IRODÁm NYITvA TARTÁSA 

A KöveTKező:

H, K, Sz, P: 16–20 óRÁIg.
telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943
e-mail:   marotiedit@freemail.hu

DR. mARóTI eDIT
ÜgYvÉD

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

Kerti partira grillezéshez minőségi húsok
nagy választékban kaphatók!

MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk!
Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla, Le Cheque Déjeuner és Erzsébet étkezési jegyeket elfogadunk!
Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00

461-067

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.

Bejelentkezés: 541-828 (8–17 óráig)

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig.
A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési 

díj ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

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

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

FIGYELEM!
GÉPJÁRMŰ-VIZSGÁZTATÁS ZSOMBÓN FARKAS FERENC AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBEN

Vállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENC
 – javítását, eredetiségvizsgálatát, gépjárműtechnikus
 – műszaki vizsgára való felkészítését, autószerelő mester
 – műszaki vizsgáztatást helyben, Zsombó, Andrássy út 21.
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./Fax: 255-063
 Nyitva tartás: H–P: 7–17 óráig. Mobil: 06 20/347-3470

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!

Iskolakezdési akció!
(szeptember 30-ig!)

Törés- és ütésálló HOYA szemüveglencsék 
20% kedvezménnyel!

Ahány éves, annyi százalék kedvezmény 
szemüvegkeretének árából!

Polaroid napszemüvegre 
10% kedvezmény!

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma 

központjában
(a templom melletti ABC-ben)

Telefon:
550-688/16

20/919-2508
Nyitva:

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Nyisson számlát a
PILLÉR Takarékszövetkezetben!

Ha október 31-ig megnyitja 
lakossági vagy vállalkozói 

forint számláját, 
havi zárlati költsége 

2012. december 31-ig 0 FT!
Egyéb kedvezményeket is 

kínálunk! Kérjük tájékozódjon!

PILLÉR Takarékszövetkezet
Kiskundorozsmai kirendeltsége

Szeged, Dorozsmai út 196.
Telefon: 62/461-012, 30-378-4319

Generációk óta biztos támasz.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06 20/470–6587


