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Havi gondolat
Azt mondják, hogy azoknak, akik nem emlékeznek a történelemre, az a sorsuk, hogy megismételjék.

Lawrence Lessig

Tervek, pénzek 2013-ban
A kiskundorozsmai részönkormányzat leg-

utóbb február 18-án ült össze, hogy megtár-
gyalja a 2013. évi költségvetési keretét és ter-
veit.

Az ülést vezető Mihálffy Béla önkormányzati képvi-
selő ismertette, hogy a február 22-i szegedi közgyűlésre 
Botka László polgármester beterjesztette a város költ-
ségvetési tervezetének első változatát, amelyben a 
részönkormányzati és képviselői alap – az előző évhez 
hasonlóan – ismét nem volt betervezve. Az előző két 
évben voltak ilyen képviselői kiadási keretek, amelyek 
jól töltötték be szerepüket. A részönkormányzati testü-
let ebből tudta a legfontosabb beruházásokat megva-
lósítani. A tervezettel a képviselők és a részönkormányzat 
mozgástere teljesen beszűkülhetett volna. A polgár-
mester indoklásul a forráshiányos költségvetést említet-
te, de ez a fideszes képviselők szerint elfogadhatatlan.

A részönkormányzat határozatban tiltakozott a 
költségvetés-tervezet ellen, mert a polgármester ezzel 
csorbítaná Kiskundorozsma lakosságának önrendelke-
zési jogát. Éppen ezért a részönkormányzat felkérte az 5. 
és 6. választókerület egyéni önkormányzati képviselőit 
is, hogy minden törvényes eszköz felhasználásával érjék 
el, hogy a 2013. évi költségvetésbe kerüljön be legalább 
az előző évi keretösszeg.

A február 22-i közgyűlésen a Fidesz–KDNP-frakció 
módosító javaslatot nyújtott be, amelyben már szere-
pelnek a hiányzó tételek, a tavalyival nagyjából azonos 
összeggel. Ezt a javaslatot a közgyűlés elfogadta.

Hajdú Géza, a Petőfi Sándor Művelődés Ház igaz-
gatója ismertette a 2013. évi könyvtári, iskolai és a mű-
velődési ház programjait. Ezek többnyire megegyeznek 
az előző évi főbb programokkal, amelyekről lapunk 
rendszeresen beszámol. A programok, rendezvények 
száma és színvonala a véglegesen elfogadott költségve-
tés függvénye. Új elem, hogy a majális helyszíne ezentúl a 
Hősök ligete lesz. Az igazgató elmondta, hogy a műve-
lődési ház megkapta Szegedtől a Szélmalom Vendéglő 
melletti épületet (Negyvennyolcas u. 9/B), ahol helytör-
téneti múzeum és több más közösségi célú helyiségek 
kerülhetnek a felújítás után kialakításra.

A testület elhatározta, hogy Kiskundorozsma be-
lép a kiskun települések szövetségébe.

Kosik Dénes képviselő ismertette, hogy február 
15-én átadták a térfigyelő kamerákat. Az idén tervezik 
a kamerák számának növelését, ez is a költségvetési 
forrás függvénye. Javaslatként hangzott el korábban, 
hogy Szeged főjegyzője tiltsa be Dorozsmán a házaló 
árusítást. Mivel az ombudsman más, korábbi esetek 

kapcsán ezt törvénytelennek minősítette, így egyelőre 
ezt a javaslatot elvetették.

Vass József indítványa alapján a Jerney utcai játszó-
tér a jövőben nevet kaphat. Erre javaslatként a dorozs-
mai templomépítő, Dianovszky János plébános neve ke-
rült előtérbe. A döntést Szeged város önkormányzata 
hozhatja meg.

Mihálffy Béla képviselő ismertette, hogy a Nagybani 
Piac zajvédő falának építése folyamatban van. Moróné 
Tapody Éva bejelentette, hogy a korábban Dorozsmán 
plébánosként szolgáló Brusznyai atya ez évben a Hit 
Pajzsa kitüntetésben részesül.

Egy kormányrendelet alapján 2013 végéig át kell 
nevezni azokat az utcákat, amelyek az önkényuralmi 
rendszerhez köthető személyekről kapták a nevüket. 
Dorozsmán a rendelet az Alpári Gyula, Bródy Mihály és 
Újhelyi utcaneveket érintheti. Javaslatként az hangzott 
el, hogy ezen utcák kapják vissza régi neveiket. Ha ez 
nem lehetséges (mert pl. Szegeden van már ilyen utca), 
akkor szóba jöhet Nagymihály Gáspár textilgyár-tu-
lajdonos és Felpétzi Győri Jenő történetíró. Az utcanév-
változásokhoz kapcsolódó személyi okmányok változá-
sának intézése díj- és illetékmentes lesz.

Javaslatba került még az önkormányzati épületre a 
székely zászló kihelyezésének igénye a külhoni magya-
rokkal való szolidaritás kifejezésére.

Tímár Lajos elmondta, hogy a karácsonyi ünnepi 
ajándékcsomagok osztása és a több száz mázsa tűzifa 
képviselőink által való kiosztása kapcsán világosodott 
meg benne, hogy milyen nagy a mélyszegénység, amely 
a központi forráselvonások hatására csak tovább növe-
kedhet. Jelenleg és távlatban is munkahellyel nem ren-

delkező emberek, közmunkások számára egyetlen kive-
zető út lehet a szociális szövetkezetben való tömörülés. 
Szeged város szociális elosztásra fordítható költségke-
rete egyre szűkül, tudhatjuk a sajtóból a polgármester 
nyilatkozataiból. Az is nyilvánvaló, hogy segélyekre, köz-
munkás bérre nem lehet családot alapítani és eltartani 
sem. Ezért kellene elkezdeni az önfenntartó és finanszí-
rozó munkahelyek létesítését. Szegednek van szociális 
alapellátási kötelezettsége, de 2012-ben szociális szövet-
kezet létesítési pályázatokon indulási lehetőséget a vá-
ros nem kapott. Ez évben még nem ismertek a pályáza-
ti kiírások, de a pályázat-kiírási tendenciákat figyelembe 
véve a kis településeket preferálják általában. Célszerű 
lenne, ha a város vezetése önelhatározás alapján hozna 
létre ilyen szövetkezetet, ahol az emberek megtanulnák 
megtermelni saját ennivalójukat, később önálló ön-
fenntartó gazdaságaikat is működtethetnének. Fejlőd-
ve végezhetnének ipari, szolgáltató tevékenységeket az 
önkormányzati és külső cégek lakosság felé. A lényeg az, 
hogy a közmunkások a söprögetés mellett új értéket 
állítsanak elő. Ezen szövetkezet(ek) alapjai lehetnének 
felfuttatás után nagyobb foglalkoztató, munkahelyte-
remtő vállalkozásoknak.

Sürgősen el kellene kezdeni köztulajdonú erdők 
telepítését, hogy 10–20 év múlva is legyen elosztható 
tűzrevaló a szegényeknek. Emellett kellene vetni 30–40 
hektár energia füvet az azonnali, 2–3 éven belüli segély-
ként szétosztható tüzelőigények kielégítésére, fa brikett 
gyártásához alapanyagok biztosítására, mivel a növekvő 
mélyszegénységben élő emberek a gázszámlákat nem 
bírják kifizetni – tette hozzá Tímár Lajos.

s. g., T. L.

Utcanév-változtatás: parancsszóra
A pártállam diktatúrájában számos utcanevet vál-

toztattak meg egyik napról a másikra. Parancsszóval ér-
kezett és tétetett fel a házfalakra a Lenin vagy Kun Béla 
utca. Most, ugyancsak állami parancsszóra, likvidálnák 
azokat a közterületi elnevezéseket, amelyek a kommu-
nizmus nyomait viselik.

A törvényi megfogalmazás szerint a kormánypárt 
az önkényuralmi rendszerek jelképeiről beszél, valójá-
ban a kommunizmus „emlékeit” érti ezalatt. Magyar-
országon a 20. században számos autoriter rendszer 
létezett, ide sorolható a Horthy-korszak utolsó néhány 
éve is. Más a helyzet a totalitárius rendszerekkel, ahol 
az élet szinte minden területére kiterjedt az ellenőrzés 
és a terror. Nagyon sok utcanevet kellene átkeresztelni, 

ha csupán az első, autoriter rendszerekhez kötethető 
nevektől kívánna a kormány megszabadulni.

Fontosabb kérdés, hogy 1989 óta miért most kell 
az átkeresztelésekre sort keríteni. A válasz egyszerű: 
eddig is voltak próbálkozások, amelyek sok helyütt a 
lakók részéről ellenállásba ütköztek. Vagy azért, mert 
megszokták lakcímüket, vagy pedig azért, mert drága 
mulatság lett volna minden iratot, regisztrációt átírni. 
Most a bürokrácia az érintettek számára térítésmen-
tesen elvégzi a hivatalos okmányok cseréjét, de ne fe-
ledjük, rengeteg más okmány, igazolvány, nyilvántartás 
adataiban is változás áll be. Ne feledkezzünk meg arról, 
hogy a rendszerváltás óta a vitatott dorozsmai utcák-
ban lakók is zokszó nélkül el voltak; semmiféle tömeg, 
csoportosulás nem házalt az önkormányzatoknál azzal, 
hogy hirtelen más nevű utcákban akarnak lakni. Mára 
pedig, hogy egy nyilatkozó hivatalnok szavait idézzem: 

„A legkisebb gondunk is nagyobb ennél.” Való igaz, de 
azért csak hajrá, magyarok!

s. g.
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a telefontanú ingyenes 
Hívószáma

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

Bűncselekmény esetén 
HívHató

107, 112

Dorozsmai nagyBani Piac 
nyitva tartása

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

telefonszám

06 62/461–095

szolgálati iDőBen 
hívható kmB számok

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

Önkormányzati
zöldszám

06 80/820–302
kÖzterület-felügyelet

06 80/479–431

kiskunDorozsmai
Önkormányzati

kirenDeltség 
nyitva tartása

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

telefonszám

06 62/461–030

renDőrségi iroDa címe:

Negyvennyolcas u. 12.
félfogaDás:

minden szerdán 
17–19-ig.

a somogyi-kÖnyvtár
Dorozsmai fiók- 

kÖnyvtárának nyitva 
tartása

 
 H:  10–12 13–18
 K:     8–12 13–16
 Sze:   13–18
 Cs:   13–18
 P:  10–12 13–18

kosik Dénes
fogadóórája

2013. március 14., 16.30, Kiskundorozsmai 
Kirendeltség

mihálffy Béla
fogadóórája

2013. március 14., 16.30, Kirendeltség

imPresszum · kiaDJa: dorozsmai napló baráti kör · felelős kiaDó: ballai ferenc

főszerkesztő: somogyi gábor · olvasószerkesztő: Miklós zoltán

tÖrDelés, tiPográfia: somogyi gábor

munkatársak: ocskó ferencné, s. grandpierre Cecília, tímár lajos, tóth györgy

hirDetésfelvétel: tímár lajos – 06 20/470–6587

issn 2063-3092
megJelenik: 4200 példányban Kiskundorozsmán és a környező tanyavilágban

szerkesztőség címe: 6791 Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12.

e-mail cím: DN@szelmalomktv.hu · WeBoldal: kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 

facebook.com/dorozsmai.naplo · 

terjeszti: Magyar posta · nyomDai munkálatok: Agent print kft.

6781 domaszék, t. 873.

In memoriam Tóth Béla
(1924–2013)

„Te koma, én mögmondtam…”

Béla bácsi 89 éves korában itt hagyott 
bennünket, a félben hagyott munkáival és a 
mi összes problémánkkal, mert neki „Szent 
Pétörrel köllött sürgősen öggyezködnie, 
hogy a gyalu tologatója, vagy a penna for-
gatója ér e többet a Jóisten színe előtt. És ez 
nem odázható”…

Most már biztosan tudod Béla bácsi, 
hogy mindkettő nemes az Úr színe előtt. 
Mi elbúcsúztattunk, de a szellemed itt él 
közöttünk, humoroddal, ízes beszédeddel.

Tóth Béla író, könyvtárigazgató 1924-ben, 
Dombiratoson, egy eldugott kis Békés megyei falucskában született. Asztalosnak ta-
nult, és ezt a mesterséget mindég a magáénak vallotta. De nem maradt meg a gyalu-
pad mellett, mert már zsenge ifjúkorában rájött, hogy őt több „tálentommal” áldotta 
meg az Úristen. Tanult, elvégezte a középiskolát és Szegeden az egyetemre is felvételt 
nyert, már felnőtt férfiként. 1953-tól az Orosz Filológiai Intézet tanársegédje, majd kol-
légiumi igazgató. Közben szorgalmasan írt arról a világról, amelyből ő jött. Tanított a sze-
gedi egyetemen, és könyvtárosként is dolgozott, majd 1973-ban kinevezték a szegedi 
Somogyi Károly Városi Könyvtár igazgatójának, mely akkor még a Móra Ferenc Múze-
um épületében volt. Nevéhez fűződik az új Dóm téri könyvtári palota létesítése, ahová 
1984-ben átköltözött az intézmény, a városi könyvtári hálózat kiépítése, koordinálása.

Mindemellett még elég energiája maradt az alkotó munkához. Kutatott, regénye-
ket, mesét írt, folyóiratokban, újságokban publikált, író-olvasó találkozókra járt. Jóízű 
anekdotázásaival vidáman tartotta környezetét, vendéglátóit. Politikai hovatartozás 
nélkül barátjának vallotta mindenki, akivel csak egyszer is beszélt.

Számtalan elismerései között érdemes megemlíteni, hogy kétszer kapott Nívódíjat, 
kétszer József Attila-díjat, a Magyar Köztársaság Aranykoszorúval díszített csillagrend-
jét is megkapta, 1995-ben Pro Urbe Szeged díjat kapott.

Több mint húsz könyve jelent meg, és rengeteg folyóirat és újság közölte írásait. 
De elfogyott a szusz a szó szoros értelmében. És elszaladt fölöttünk az idő. Már a követ-
kező, az ő közbenjárásával megjelent kiadványunk a Dorozsmai Füzetek 9-ik részének. 
bemutatójára sem tudott eljönni, pedig az ő nagyszerű, csalhatatlan meglátása vezé-
relte e kiadványt a megjelenésig.

Béla bácsi, hiányzol! Tudom, nincs pótolhatatlan ember, de azt hiszem, sokáig kell 
még keresgélnem, mert az a humanizmus, az az emberközelség, ami eredendő és ösz-
tönös lételemed volt, manapság ritka mint az asztalos, amelyik minden gyalu vonással 
sorsot és történelmet ír.

A te örök barátod, ahogy te mondanád:
dorozsmai széLmónár

A Vöröskeresztes Nyugdíjasklub nevében szeretném megköszönni egész éves tá-
mogatását Hajdú Gézának, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójának és munka-
társainak; Kosik Dénes és Mihálffy Béla önkormányzati képviselőknek; Gyuris Istvánnak 
és a Vadliba Vendéglő minden dolgozójának; Bányai Attilának és munkatársainak a sok 
finom sütemény elkészítéséért. A sok jóért cserébe mindenkinek jó egészséges kívá-
nunk! Igaz, az egészség nem minden; „de egészség nélkül a minden semmi!”

Turcsányi imréné
klubvezető

Lokálpatrióták, 
figyelem!

Szeretettel köszöntünk mindenkit az új esztendő kezdetén a KLE nevében.
Szeretne segíteni? Vannak ötletei? Jelentkezzen a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták 

Egyesületébe! Mindenkit szeretettel várunk!
Nagyon fontos lenne, ha tudnánk azokról az elképzelésekről, amelyekkel környe-

zetünket szebbé tehetnénk. Mindenki láthat valami hiányosságot, amit kis erőfeszítés-
sel esetleg meg tudnánk oldani. Gyermekeink, fiataljaink, időseink szebb környezetben 
élhetnének, ha mindenki elmondaná, hogyan gondolkodik ezek megoldásiról. Jelent-
kezni lehet a Petőfi Sándor Művelődési Házban, vagy Harkai Jánosné címén, a Tas u. 
34. sz. alatt. Segíteni csak közös akarattal, közös gondolkodással lehet, így mindenkit 
kérünk, aki kicsit elkötelezettnek érzi magát kis közösségünk körülményeinek megvál-
toztatásában, szebbé tételében, jöjjön közénk!

Amennyiben anyagi segítséget szeretne nyújtani, azt is köszönjük, számlaszámunk: 
Pillér Takarékszövetkezet, 56900082–10133541.

A Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesületének nevében
Harkai Jánosné

elnök
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 véraDás a magyar vÖrÖskereszt 
szervezéséBen
Jöjjön el, és mentsen meg három életet! A véradáshoz 
szükséges a személyi igazolvány, lakcím-, és TAJ-kártya. 
Köszönjük, hogy segít!
Időpontja: 2013. március 5-én 9-12 óráig

 BaBaruha BÖrze
Mindenkit sok szeretettel várunk a 2013. március 8-án, 
pénteken 10–13 óráig rendezett babaruha börzén, 
amelyen a művelődési házban ingyen biztosítunk he-
lyet azon vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, akik 
magukkal hozzák gyermekeik kinőtt, megunt ruháit 
cserére vagy eladásra.
Érdeklődni: 06 30/366–8237 Tahiné Tündénél vagy a 
művelődési házban a 463–112-es telefonszámon!

 „euróPai élmények”
Dr. Ottlecz Anna akvarell kiállítása
Megnyitja: Prof. Dr. Telegdy Gyula, akadémikus, egyete-
mi tanár
Időpontja: 2013. március 8-án, 17 órakor
A kiállítás megtekinthető 2013. március 29-ig a művelő-
dési ház nyitvatartási idejében.

 Dorozsmai színházi esték
Heltai Jenő: A néma levente (vígjáték)
Rendezte: Rummel József
Károlyi Színpad (Hódmezővásárhely)
Időpontja: 2013. március 16. (szombat) 18 óra

 retro Disco
Zene: Ungi Tamás
Belépőjegy: 500 Ft.
Időpontja:2013. március 16-án 21 órától

 emlékezés az 1948/49-es forraDalomra
Közreműködnek: az Orczy István Általános Iskola tanu-
lói, a Dorozsmai Versmondó kör
Kérjük, koszorúzási szándékukat március 12-ig jelezzék 
a művelődési házban, vagy a 463–112-es telefonszá-
mon!
Időpontja: 2013. március 15-én, 10 órakor

 nők kluBJa
Gyere Mozdulj, és Táncolj – Előadó: Meleg Mária
Az elme hatékony programozása agykontroll techniká-
val – Előadó: Feketéné Mária
Időpontja: 2013. március 22-én, 17 órától

 tavaszváró Bál
A Vöröskeresztes Klub szervezésében
Közreműködik: Balázsfi Lajos zenész
Időpontja: 2013. március 18-án 17 órától

 alkony nyugDíJas kluB táncestJe
Közreműködik: Míg József szintetizátoron
Időpontja: 2013. március 25-én 17 órától

 húsvéti sonkasütés
2013. március 30-án lehetőség van arra, hogy a műve-
lődési ház udvarán álló kemencében bárki megsüsse a 
maga által előkészített sonkát.

 vásár: március 1-jén 9–15 óráig, március 12-én 
9–13 óráig és 19-én 9–11 óráig.

Programok 
a művelődési 

házban
Az óvszer humora

Dorozsmai Színházi Esték a Petőfi Sándor Művelődési Házban

A színházi esték február 16-i előadása telt házzal 
ment, és nézők is, színjátszók is jól szórakoztak. A mű-
soron három darab szerepelt: a Bordányi Amatőr Szín-
játszó Kör Martha P. Ildikó A kukás guru című vígjátékát 
adta elő. Utána a Dorozsmai Szinjátszók Köre Alfonzótól 
a Ványadt bácsit és Trunkó Barnabástól Az óvszert vitte 
színpadra, Tóth György rendezésében.

Ezek a havonta sorra kerülő szombat esti diszkó 
előtt megtartásra kerülő színelőadások ötletesen ösz-
szeválogatott témái, többnyire vígjátékok és szatirikus 
darabok, színvonalas és jó szórakozást nyújtanak a kö-

zönségnek mindössze 500 Ft belépési díj ellenében. Saj-
nálhatják, akik nem jöttek el, bár a terembe amúgy sem 
fértek volna be ez alkalommal.

A Dorozsmai Versmondók és Színjátszók Köre tag-
jai: Ácsné Fekete Ilona, Lászlóné Kalmár Ági, Ungi Zoltán, 
Szentes Bíró Ferenc, Szentes Bíró Ferencné, Máté Mária, 
Vass József, Vass Józsefné, Mihálffy Béla, Hajdú Emese, 
Tóth György.

Technikusok: László György, Ungi Tamás.
Eseti tagok: Szabó Péter, Gombos Antalné, Kalmár 

Vincéné, Kiss Vivien.

Jelenet Az óvszer című bohózatból.

Tisztelt dorozsmaiak!
Amatőr színtársulatunk immár 3 éve működik, de tagjaink részint dolgozó emberek, akiknek a 

napi munka nem tud annyi szabadidőt biztosítani, illetve idős nyugdíjasok, akik már eléggé elfárad-
tak. Ezért fiatalabb, a színjátszáshoz, önkifejezéshez kedvet érző jelentkezőkre van szükségünk. A Tár-
sulat tevékenységét a művelődési ház irányításával, annak segítségével végzi. Kérem azokat a 18–60 
év közöttieket, akik úgy gondolják, köztünk a helye, jöjjenek, szívesen várunk 4–5 jelentkezőt! Iskolá-
zottság nem akadály, de nem kizárólagos feltétel! Előny azonban a szövegértés, a szavalati tudás, a jó 
kapcsolatteremtő képesség.

TóTH györgy

A Ványadt bácsi szereplői.
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45 éves osztálytalálkozó!
1968-ban végzett 8. B, osztályfőnök: Tapody Zoltán
Jelentkezni: Németh Kálmánné Korom Katinál (06 30/254-1039). Megjelenés kötelező!

A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ MÁRCIUS 
30-ÁN (SZOMBATON) INGYENES HÚSVÉTI SONKA- 
SÜTÉSRE INVITÁLJA A DOROZSMAIAKAT!

Szeretné, ha húsvéti sonkáját kenyértésztában süt-
ve kemencében készülne el? A művelődési ház udvarán 
álló kemencét felfűtjük és lehetőség van arra, hogy min-
denki saját maga által előkészített sonkát kisüsse. Vőneki 
Attila vezetésével 7 óra és 12 órás kezdéssel két turnus-
ban történik a sütés. Előzetesen a művelődési házban 
lehet jelentkezni. 

A legjobb ízesítésű sonkát a Röfi-ker jóvoltából 10 
kg hurka-kolbásszal jutalmazzuk!      műveLődési Ház

Élhető-e Dorozsma?
Milyen fontos kérdés ez, ha belegondolunk. Ma-

napság, amikor falvak, tanyák szellemtelepüléssé válnak. 
Elnéptelenednek, a fiatalok elmennek a városba, vagy 
külföldre távoznak a megélhetés, munka reményében., 
idős szülőket maguk mögött hagyva. Bezárják az orvosi 
rendelőt, postát, nincs gyógyszertár, a maszek boltok be-
csuknak, a kereskedők csődöt jelentenek.

A „magyar ugart” műveletlenül gaz borítja. Amikor 
ilyen helyen járok, a lelkem is belesajdul. Hiszen a magyar 
földön szinte minden megterem, jószágtartásra alkalmas. So-
kan nincstelenül, hajlék és munka nélkül tengetik napjaikat.

Kapa- és kaszakerülő lenne a magyar nép, megcsú-
folva őseinket? Vagy talán „odafönt”, a bársonyszékekben 
ülve nem tudják, nem akarják ezt a kérdést sürgősen 
napirendre tűzni és a megoldást megtalálni? Pedig elég 
lenne hozzá a józan paraszti ész!

Dorozsma kertváros, és büszkén elmondhatjuk, hogy 
élhető település. Szeged nincs túl messze, de itt helyben is 
van orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, polgármesteri hi-
vatal, bank, művelődési ház, könyvtár, boltok, bálás, pizzás, 
cukrászda, ékszerész, mezőgazdasági bolt, virágos, piac...

Néhány maszek sajnos becsukott, de odafigyeléssel, 
összefogással bizakodhatunk, hogy Dorozsma nem adja fel...

A ligetben sétálva a szépen felújított stációk között, 
Szeged szülötteként nekem is itt a dorozsmai határban 
pacsirta madár dalol.                grandpierre cecíLia

Olvasó Dél–Alföld
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár ol-

vasásnépszerűsítő programsorozatot indított Olvasó 
Dél–Alföld – Olvasás (megye)határok nélkül címmel. A 
kampány megvalósítását, amely az olvasáskultúrát hiva-
tott fejleszteni, egy pályázat – a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program „Tudásdepó-Expressz” – teszi lehető-
vé, melynek egyik fő célja az oktatás támogatása az olva-
sáskultúra fejlesztésével. Ezen programok egyik kiemelt 
célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály – számuk-
ra a könyvtárak a korai szocializáció és az iskoláskor alatti 
nevelés és képzés lehetőségét teremtik meg. A másik ki-
emelt célcsoport a leszakadó térségek felnőtt népessége, 
akik számára a fejlesztések a kulturális szolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét nyújtják.

A Dél–Alföld könyvárainak projektjét három megye 
– Bács Kiskun, Békés és Csongrád – könyvtárai közösen 
hozták létre. Ennek keretében a könyvtárak több prog-
ramsorozatot is terveztek a könyvet nem, vagy ritkán 
olvasó felnőttek bevonására. Ezen keresztül a nemzeti 
irodalom alapjainak megismerésével, népszerű olvas-
mányokkal és az ezekhez kapcsolódó előadásokkal, a 
megértést segítő tevékenységekkel hozzák közelebb az 
irodalmat a résztvevőkhöz. A programok „A betű va-
rázsa”, a „Bölcs időskor”, az „Építsünk együtt adatbázist”, 
az „Értékes vagy!”, az „Irodalom a konyhában – ételek az 

irodalomban”, az „Irodalom, film, zene”, az „Ismerd meg 
múltadat”, a nem látóknak a „Mi is olvasunk, csak más-
képpen”, a „Négy évszak, négy elem”, „A nő ezer arca”, az 

„Olvasni jó” és még számtalan variációban és címmel va-
lósulnak majd meg. A könyvtárakban olvasási vetélkedő 
is meg lesz hirdetve a „A Dél–Alföld legtöbbet olvasó 
települése” címmel 2013. február 1.–2013. július 31-e kö-
zötti időben. A vetélkedő feltételeiről, részleteiről a Kis-
kundorozsmai Fiókkönyvtár dolgozói adnak felvilágosí-
tást az érdeklődőknek. Elöljáróban annyit: a projektben 
kidolgozott program nagyszerű lehetőséget ad akár a 
gyermek, vagy fiatal felnőtt korú, de a felnőtt, sőt idős 
korosztálynak is, hogy digitalizálódott, számítógép elé 
rögzült világunkban, a már feledésbe merült könyvol-
vasás szépségeihez visszatérhessünk. Rég sutba dobott 
emlékeinket feleleveníthessük, megismerjük, hogy igenis 
vannak új és nagyszerű írók, regények, s nem csak a virtu-
ális világ villogó képei adta hamis, tudatformáló, agymo-
sás hatása számít, hanem az igazi értéket, kézzelfogható 
élményt nyújtó könyv olvasásának lélekemelő ereje. S 
akkor még nem beszéltem arról, hogy micsoda varázsos, 
talán csak a friss kenyérhez fogható illata van az újan fel-
ütött könyvnek…

TóTH györgy

Édes csokiálmok
A boldogsághoz három dolog kell: csoki, csoki és 

még egy kis csoki – vallották a szervezők, és én is, míg 
Gombóc Artúrtól jól tudjuk, hogy a csokoládé lehet 
kerek, szögletes, lukas és akár töltött is. A csokoládé az, 
amelyet kedvelnek a gyerekek és a felnőttek is. Szinte alig 
akad olyan ember, aki ne szeretné a csokoládét.

A finomságok gyártását, készítését maguk a gyártók, 
neves csokoládékészítő-mesterek mutatták be a nagy-
közönségnek. A Csokoládéünnepen kínáltak például pá-
linkával vagy épp minőségi borral töltött bonbonokat is. 
Szarvasgombás rúd is volt, narancsos, illetve kávémarci-
pánnal töltött datolya is szerepelt az édességek sorában.

A Grimm-Busz színház előadása, a Csiga Duó gyer-
mekkoncertje, az Akrobatikus Rock ’N Roll show, a Wolf 
Kati koncert, a Ritmus Tánc és Fitness Stúdió és a Gáspár 
Laci koncert szórakoztatta a megjelenteket.

Volt csokiskeksz-majszolás rekordkísérlet, ami nem 
ment zökkenőmentesen, de végül is sikerült hitelesíteni 
a csokis keksz majszolásának rekordját.

Az esemény nagy látogatottságnak örvendett, te-
kintettel arra a tényre, hogy ingyenes volt, és ki ne kós-
tolná meg a csokoládé különlegességeket, pláne ha még 
ingyen is van. A színpadon zajló előadásokat is nagy fi-
gyelem kísérők többször juthattak ajándék édességhez 
az egész napos rendezvény alatt.

Tudtad, hogy…
„Ha csokoládét eszel, ne csupán az ízlelőbimbóid 

dőzsöljenek; legyen jó a kedélyednek, az orrodnak, a sze-
mednek, a vérnyomásodnak, a bőrödnek (s ha a csokival 
koccintani lehetne, a fülednek) is!

A csokoládéban ugyanis sokféle élvezeti és gyógy-
hatású anyag van. Ezek egy része közvetlenül hat; de. 
vannak a csokoládéban olyan anyagok is, amelyek nem 
önmagukban, hanem áttételesen működnek, a szerve-
zetben indítanak el afféle „boldogságképző” folyamatotokat, 
ami például emeli a jó közérzetünkért felelős endorfinok 
szintjét. A csokoládé jótékonyan hat érzékeinkre az íz, 

illat, a textúra mámorító élménye, a sok cukor meg zsír 
(ezeket genetikai okból is szeretjük), továbbá az említet-
teken kívül egész sor pszichoaktív anyag.” Még függőség 
is kialakulhat – szerencsére ettől a függőségtől kellő 
akaraterővel meg lehet szabadulni, méghozzá elvonási 
tünetek nélkül, és nem árt, ha napi rendszerességgel ikta-
tunk be egy kis mozgást programunkban.

ocskóné rózsika
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K A T O L I K U S  H Í R H O Z Ó
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa.

A kiadásért és szerkesztésért felel Gordos Ferdinánd plébános.

Az egyházközségi bálról
Idén 15. alkalommal – a hagyományokhoz 

híven január utolsó szombatján – rendezte meg 
az Egyházközség Képviselőtestülete a 2013-
as farsangi bálját. A bálnak az előző évekhez 
hasonlóan az Orczy István általános Iskola ács 
Géza Sportcsarnoka adott otthont.

A plébánia Ifjúsági csoportja ezúttal is kitett magá-
ért. Három, különböző stílusú táncprodukcióval készül-
tek az estére. A táncokat előadták: Atlasz Márk és Perecz 
Gabriella, Kiss Gergő és Ferencsik Katalin, Ogyay János és 
Atlasz Ágnes, Szabó József és Szabóné Lálity Kárlá, Szalkai 
Gábor és Ferencsik Lívia. A tánckoreográfiákat ezúttal is 
a Szabó házaspár, Kárlá és Józsi tanította be a fiataloknak.

A műsorban fellépő két vendégművész is nagy si-
kert aratott. Atlasz Gábor Burleszkek című pantomim 
előadásával szórakoztatta a bálozó közönséget. A Szege-
di Nemzeti Színház vendégművésze, Kiss András pedig 
népszerű operett részleteket énekelt.

A közel egy órás, színvonalas műsor műsorvezetői 
Tajti Bianka és Bozsák Bozsóka voltak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Jaffa trió gon-
doskodott az igényes zenéről.

A sok tánc mellett éhen és szomjan sem maradtunk. 
Idén az asztalokról-székekről, a svédasztalos vacsoráról, 
valamint a büféről Gyuris István és csapata, a Vadliba 
vendéglő gondoskodott.

A 200 felnőtt hajnal 2-ig beszélgethetett vagy éppen 
rophatta a táncot. A szüleikkel együtt érkező különbö-
ző korú gyerekek sem unatkoztak. A „kettéválasztott” 
tornateremet azon az estén óriási játszótérként tudták 
használni.

A jó hangulathoz, és a közösség építéshez hozzá-
járult Dorozsma két önkormányzati képviselője: Kosik 
Dénes, és ifj. Mihálffy Béla is. Ezúttal 300 db képviselő 
fánkkal ajándékozták meg a bálozókat.

A bál óta eltelt egy hónapban sok pozitív visszajel-
zést kaptunk, amiből az derül ki, hogy a vendégek (kicsik 
és nagyok egyaránt) nagyon jól érezték magukat.

A 2013-as katolikus bál sem jöhetett volna létre a 
fentiekben felsorolt résztvevők, valamint lelkes szervezők, 
adományozók nélkül. Gordos Ferdinánd plébános atyán 
és Bényi Mihály világi elnökön kívül külön köszönjük: ifj. 
Atlasz Henrik, ifj. Mihálffy Béla, Szalkai Attila, Szepesiné Dr. 
Hidvégi Julianna, Tímár Lajos és Tahiné Tünde munkáját, 
adományait. Külön köszönet azoknak a magánszemé-
lyeknek, szervezeteknek, akik tombolatárgyak felajánlásával 
segítettek nekünk: Nógrádi Zoltán országgyűlési képvise-
lő, Thurzó Ferenc gyógyszertára, Tapodi Zoltán cukrász, 

Szent István Gyógyszertár, Szélmalom Kábeltévé Zrt., 
Méry Vegyidiszkont, Fehér Lóránt Purina Szaküzlet, Mini 
ABC – Thurzó Ilona, Zöld Sziget Gyógynövény Szaküz-
let, Zsuzsi Butik – Ocskó Zsuzsa Mardel Market zöld-
ség–gyümölcs üzlet, Gyurisné Erzsike virágüzlete, Baba 
Bazár, Vadliba Vendéglő, Újvári Mihály borász, Petrovné 
Sándor Mónika virágüzlete, Alex divatáru kereskedés, 
Somodi László órás, Hajdú Géza, Narancsliget Zöldség–
gyümölcs bolt, Vadliba utcai vegyidiszkont, Ungi Bt., 
Kelet Varázsa Üzlet, Újváriné – Palackozott Italok Boltja, 
Rácz József zöldségkereskedő.

Találkoz(z)unk a 2014-es katolikus bálon !
a szervezők

Tudod-e mi a keresztút? Nemcsak fiataloknak
Jézus körülbelül másfél kilométeres úton – Pilátus 

palotájától a Golgotáig – hordozta a keresztet. A hagyo-
mány szerint Szűz Mária gyakran végigjárta ezt az utat 
Fia feltámadása után. Az első keresztények nagy tiszte-
lettel vették körül a Golgota szikláját és Jézus sírját. A po-
gány Hadrianus császár viszont 135-ben – hogy nyomu-
kat is eltörölje – pogány templomot építtet ide. (Ezzel 
azonban még jobban megőrizte a szent hely emlékét.) 
A IV. században Nagy Konstantin keresztény templomot 
építtet a Golgotán, a „Feltámadás templomát” (Szent Sír 
templomát), amely magába foglalja a keresztre feszítés 
helyét és a feltámadás sírját. Később néhány emléktáblát 
állítottak a keresztút egyes állomásainál. A középkorban 
alakult ki a keresztút mai formája a 14 stációval. (Ma 
szokássá válik, hogy egy 15. stációt is hozzátesznek, a 
feltámadásét.)

Mivel sokan nem juthattak el Jeruzsálembe, az otta-
ni keresztútra emlékezve sokfelé keresztutakat építettek 
(Kálvária „hegyek” jöttek létre), s a nép itt járta végig a 14 
stációt Jézus szenvedésére emlékezve.

Ma minden katolikus templomban van „keresztút”, 
a keresztények képtől képhez haladva lélekben a jeruzsá-
lemi keresztutat járják végig.

Szoktál keresztutat járni vagy veszel részt keresztúti 
ájtatosságon? Kezdd (vagy kezdjétek) el! Sok kegyelem 
kapcsolódik az elmélkedésnek ehhez a formájához. Ima-

könyvedben is találsz megfelelő anyagot „keresztút” cím-
mel, amely segítségedre lehet.

A Ferences rend volt a legbuzgóbb terjesztője a kereszt-
úti ájtatosságnak, akik „szent circulus”-nak, azaz szent 
körjáratnak nevezték. Különösen a Porto Maurizio-i 
Szent Lénárd római ferences tűnt ki a keresztúti ájtatos-
ság terjesztésében és tulajdonképpen ő volt az, aki ezt 
az ájtatosságot rendszeresítette. Ő maga 576 keresztutat 
állított fel. (Itália „apostolának” is nevezték.) (1676–1751) 
Negyvenéves missziós működése idején 326 népmisszi-
ót tartott Észak- és Közép-Itáliában. 1867-ben avatták 
szentté, 1923-ban pedig a népmissziók védőszentje lett. 
Épp ezért a pápák a keresztutak felállításának jogát ki-
zárólag a ferencesekre ruházták, akik esetleg másokat is 
felruházhatnak e hatalommal. Megjegyzendő azonban, 
ahhoz, hogy a keresztút érvényes legyen, feltétlenül 
szükséges, hogy mind a 14 állomáson egy-egy fakereszt 
legyen. A keresztút egyes jeleneteit ábrázoló képek nem 
szükségesek. A történelmi Magyarországon a legszebb 
kálvária a selmecbányai.
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Hamvazószerda, nagyböjt – a lelki elcsendesedés jön
A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamva-

zószerdán veszi kezdetét, amely idén február 13-ára esik. 
A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus 
Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére 
készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és 
a lemondás segítségével.

A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethe-
tő vissza, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szór-
tak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: 
az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujá-
ból a pap ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) 
keresztet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt 
mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá 
leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a meg-
tisztulást.

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem tekinti böjti 
napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagy-
böjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti na-

pok száma éppen negyvenet tesz ki. A nagyböjt azért 
tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és 
az abból kiinduló keresztény hagyományban a negyve-
nes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli 
ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése 
előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig 
tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában 
a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai- 
hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett 
Ninivében.)

A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá 
a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú 
volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejter-
méket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem 
fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti szabá-
lyokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú 
böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak három-
szor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon 

és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait 
arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne 
fogyasszanak húst.

A nagyböjt liturgikus színe a lila – írja az MKPK – 
amely a XIII. század óta jelképezi a liturgiában a bűnbá-
natot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagy-
böjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely 
a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a 
templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az Egyház-
nak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a ke-
resztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik 
Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztu-
lás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja közép-
pontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét 
és az érte való áldozatvállalását. Húsvétra készülve az 
Egyház a böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás (a 
szegények megsegítése) lelkületét ajánlja híveinek.

A Hit Éve
Nagyböjti lelkigyakorlatok a hitvallás alapján

március 3., nagyBÖJt 3. vasárnaP este 6 óra
Téma: „Egyszülött Fiú, aki a Szentlélektől fogant”.
Gyóntat és prédikál: KRETOVICS LÁSZLÓ, pápai káplán, prépost, szeged rókusi plébános.

március 10., nagyBÖJt 4. vasárnaP este 6 óra
Téma: „Harmad napon halottaiból feltámadt, fölment a mennybe”.
Gyóntat és prédikál: KONDÉ LAJOS, pápai káplán, prépost, kerületi esperes, a fogadalmi templom plébánosa.

március 17., nagyBÖJt 5. vasárnaP este 6 óra
Téma: „Szentlélek , aki az Atyától és a Fiútól származik”.
Gyóntat és prédikál: DR THORDAY ATTILA, teológiai tanár, szeged Szent Mihály teleki plébános.

március 24., nagyBÖJt 6. virágvasárnaP este 6 óra
Téma: „Ő szólt a próféták szavával”.
Gyóntat és prédikál: DR. LISZKAI TAMÁS, teológiai tanár, röszkei plébános.

Virágvasárnap az esti szentmise keretében a betegek szentségét is kiszolgáltatjuk!

Tervek a Ligettel
Újságunk januári számában a Katolikus Hírhozó 

egyházi melléklete közölte Bényi Mihály világi elnök 
beszámolóját az egyházközség 2012. évi munkájáról és 
2013. évi terveiről.

Deli Albin helyi kereskedő a Hősök Ligetének terve-
zéséhez szólt hozzá írásos formában. Írásában részlete-
sen foglalkozik a Liget történeti értékével, a hagyomány-
őrzés fontosságával és részletes javaslatokat dolgozott ki:

– a Liget járdáinak építése folytatása a temetőig,
– kerti padok építése,
– szemetesek elhelyezése,
– park építése, gondozása,
– közösségi részek kialakítása (bográcsozás, játszótér, 

pódium, illemhely),
– díszkút, urnatemető kialakítása.
Kezdeményezi a kolerajárvány áldozatainak emlé-

kére egy emlékmű állítását és Lajkó István adományozó 
Fogadalmi Kápolna melletti nyughelyének emléktáblá-
val való megjelölését az utókor számára. Ezen kívül em-

léktábla elhelyezését javasolja az I. világháborús hősök 
emlékére a kápolna falára.

Deli Albin és családja kezdeményezi és anyagilag 
önerőből vállalja a Hősök Ligetében a kolerajárványban 
elhunyt 317 áldozat emlékére egy emlékmű obeliszk ál-
lítását.

Továbbá kezdeményezi és anyagilag önerőből vállal-
ja családja a kápolna mellett eltemetett Lajkó István elő-
énekes emlékére a kápolna falára egy emléktábla állítását.

Dorozsma történelme ott van a ligetben is, amely 
történelmi emlékhelyként és pihenőparkként is funkcio-
nál. Ha ezen értékek megőrzését és fejlesztését tervezzük, 
összefogásra van szükség: mentsük értékeinket az utókor 
számára és utódaink is büszkék legyenek őseikre.

A kezdeményezést az egyházközség és az illetékes 
képviselő-testületek tanulmányozzák, megtárgyalják. Ál-
láspontjukat későbbi számainkban közzétesszük.

Tímár LaJos

olvasói levelek

Őzek a 
temetőben

A napokban kilátogattunk a dorozsmai temetőbe 
az elhunyt szerettünk sírjához, és borzasztó látvány foga-
dott bennünket: a sírra helyezett virágok, sírcsokrok meg 
voltak rongálva. A sírhant és környéke tele volt az őzek 
lábnyomával.

Kérjük az illetékeseket, hogy a temetőt körülvevő 
kerítést csináltassák meg, hogy az őzek ne a temető te-
rületén tartózkodjanak, és ne rongálják tovább a sírokat.

Úgy gondolom, hogy a temető területe nem vadas-
park, hanem elhunyt szeretteink végső nyughelye.

Tisztelettel,
TóTH gyöngyi

Figyeljenek 
az öregekre is

Ismét eltelt egy év, s így elérkezett a számadások, 
a beszámolók ideje. Mint mindenki más, mi, időseb-
bek is igyekszünk figyelemmel kísérni környezetünk 
történéseit. Figyelemmel olvassuk a Dorozsmai Napló, a 
Délmagyarország és egyéb más újságok híreit évköz-
ben is, tájékozódunk az aktuális eseményekről. Az éves 
beszámolókra, fórumokra erőnktől telhetően járunk el, 
így nem minden esetben veszünk részt ezeken az ese-
ményeken. Mégis szeretném idősebb társaim nevében 
kérni az előadókat, hogy amennyiben ott lehetünk, le-
gyenek tekintettel arra, hogy a mi hallásunk már gyen-
gébb egy kicsit, így ha nem megfelelő a hangosítás, bi-
zony értetlenkedünk egy kicsit. A gondolkodásmódunk, 
beszédünk is nehézkesebb, így kérünk mindenkit, legye-
nek megértőbbek, türelmesebbek. Több alkalommal 
tapasztalhattuk, hogy nem hagyják, hogy végigmondjuk 
gondolatainkat, kérjük, legyenek megértőbbek. Ez ter-
mészetesen a közönségre is vonatkozik. Nem szép dolog, 
ha beszólásaikkal még nehezebbé teszik részünkre a be-
szédet. E gondolatok jegyében várjuk az elkövetkezendő 
beszámolókat.

gyuris miHáLy
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Hogyan lesz vége a világnak?
Hogy miként lesz vége a világnak, arra szá-

mos tudományos, tudománytalan, logikus és 
vallási–misztikus jóslat létezik. Miután tavaly 
december végén bolygónk nem transzformáló-
dott át a nulltérbe és nem következett be sem 
sötétség, sem világégés, ideje, hogy számba 
vegyük a csacska, leginkább vallásos eszelősök 
által terjesztett világvégék helyett a mai fizika 
és asztronómia álláspontját.

A világvége szűkebb értelemben pusztán az emberi 
civilizáció végét jelenti; tágabb viszonylatban viszont 
ténylegesen a világ elpusztulását.

Miután a nagyfelbontású űrtávcsövek néhány év-
tizeddel ezelőtt vöröseltolódást érzékeltek a csillagok fény-
spektrumában, megállapítható volt, hogy a csillagok tá-
volodnak tőlünk; valójában – mivel a világegyetemnek 
nincs kitüntetett pontja – minden távolodik mindentől. 
A számítási eredmények azt mutatták, hogy a világ tágul. 
A tágulás mértékéből a fizikusok kikövetkeztették, hogy 
a Nagy Bumm, az az ősrobbanás, amely létrehozta a teret és 
az időt, mintegy 15 milliárd éve történhetett. A szétszóródó 
anyagból állt össze Napunk és a Naprendszer is. A Nap 
egy olyan csillag, amely kb. 5 milliárd éve kezdte meg 
életét és nagyjából ugyanannyi ideje is van hátra. A Nap 
haldoklása és vége fogja jelenteni szűkebb értelemben a 
földi világvégét, tágabb értelemben pedig a világegyetem 
pusztulása jelenti a tér és idő végét.

Napunk üzemanyagát az a temérdek hidrogén 
alkotja, amely a csillag központjában a magfúzió során 
héliummá alakul. Az iszonyatos gravitációs erőt, amely 
összehúzza a csillagot, a felszabaduló nukleáris erő ellen-
súlyozza (ez az einsteini E = mc2 formulájának megfelelő 
energiát szabadít fel). 5 milliárd év múlva azonban a Nap 
feléli közvetlen hidrogéntartalékát és a felszínközeli tar-
talékához nyúl. Mivel a felszabaduló hő nem képes már 
ellensúlyozni a tömegvonzást, a csillag elkezd önmagába 
roskadni. Az egyre nagyobb nyomás hatására a hőmér-

séklet eléri azt a mértéket, amely alatt beindul a hélium-
fúzió, amely lítiumot és szenet termel. E folyamat közben 
a Nap átmérője jelentősen növekedni kezd, mivel a külső 
rétegek a mag rendkívül magas hője miatt szétterjednek 
az űrbe – a Nap vörös óriássá duzzadva bekebelezi a kö-
zeli bolygókat is, köztük a Földet is. Bolygónkon ekkorra 
elforr az összes víz, megemelkedik a hőmérséklet és min-
den szerves forma elpusztul. A bekebelezés során maga 
a bolygó is teljesen elpárolog.

A hélium elégetése után ismét a gravitációs erő 
kerekedik felül: a vörös óriás fehér törpévé zsugorodik 
össze. Az alig Föld-nagyságú csillag némi maradék-ener-
giát sugároz még, és csak évmilliárdok után válik sötét, 
kiégett törpecsillaggá. Halott napunk „holtteste” egy fe-
kete, hideg gyémántkristály.

5–10 milliárd éven belül az Androméda-galaxis 
összeütközik a miénkkel, a Tejúttal. Magának a világ-
egyetemnek a megszűnésére többféle forgatókönyvet 
vázoltak fel a fizikusok. A jelenlegi elméletek szerint Ga-
laxisunk tömegének mintegy 90%-át valami számunkra 
egyelőre láthatatlan, sötét anyag teszi ki, és ez lehet fele-
lős a tágulásért. Az „örökké” táguló világegyetem addig 
tart, amíg az anyag hőmérséklete az abszolút nulla fokra 
süllyed – ebben az állapotban leáll az atomi mozgás. 
Az utolsó atom utolsó szubatomi részecskéi szétesnek 
(1032 éven belül elpusztul az összes proton és neutron), 
a téridő megszűnik. Ha a tágulási folyamat megáll, és a 
világegyetem elkezd összehúzódni, a világ egy hatalmas, 
ám néma robbanásban fog elmúlni.

somogyi gábor

 Paul Davies: Az utolsó három perc. 
Kulturtrade Kiadó, 1994.

 John Gribbin: Kozmikus körforgás. Akkor 
Kiadó, 2007.

 Stephen Hawking: Az idő rövid története. 
Maecenas Kiadó, 1995.

 Michio Kaku: Hipertér. Akkord Kiadó, 2012.
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Vészhelyzet volt 
Dorozsmán!

Ez év január végén este 7 óra után történt. Kutya-
sétáltatás során a gazdi egy nagytestű kutyát látott a Do-
rozsmai úton kóborolni, mire a Thurzó gyógyszertárnál a 
túloldalra akartak távozni. A négysávos út közepén egy 
kb. 40 kg-os harci kutya utolérte őket és a puli jobb pofá-
jába beharapott. A gazdi a kutya farkát tudta elkapni, mi-
re a támadó eb vonszolta mindkettőjüket az aszfalton.

Hirtelen nagy csődület vette őket körül, többen 
hívták a rendőrséget, de a támadás sok percen át tar-
tott. Az érkező autók leálltak látván a vergődést. Egy 
autóból ismeretlen férfi kiszállt, a puli nyakörvével addig 
szorította a harci eb nyakát, amíg az nem engedte el a 
pulit, majd kikötötte egy fához. Ez szabályos bravúr volt, 
ami segítés nélkül nem tudni, mivé fajult volna a táma-
dás. Az ismeretlen, de tudhatóan hozzáértő úr segítését 
köszönjük.

Számunkra megható az a segítőkészség, amit ezút-
tal tapasztalhattunk. Hálás köszönet, akik a rendőrséget 
értesítették, akik hamarosan megjelentek. Volt, aki tud-
ta a harci kutya gazdájának címét, a járőrök elhozták a 
támadó eb gazdáját, majd hazavitték és ellenőrizték az 
oltási könyvét.

Szívből köszönjük a pizzéria vezetőjének segítését, 
aki a pulit gondjaiba vette.

Nehéz két hét várt ránk. A puli sokkot kapott, és 
csak vártuk, hogy vajon lesz-e maradandó sérülése. Egy 
hónap után mondhatjuk, hogy minden rendben van, 
szívesen megy a Luca sétálni, de egy székláb ott van a 
gazdi kezében. Ismételten köszönet minden ismeretlen 
szimpatikus segítőnek.

Mi lesz a subasai kiskertekkel?
Januári számunk megjelenésével szinte 

egyidőben zajlott az Arany János Iskola aulájá-
ban megrendezett Subasa-fórum, amelyet a sze-
gedi Pedersen család szervezett meg. Nem csak 
subasaiak, hanem más, szegedi kiskertek lakói 
is megjelentek – összesen közel 300-an.

A meghívottak közül jelen volt Sz. Fehér Éva főépí-
tész, Varró László építési irodavezető-helyettes, Kalmár 
Ferenc és Nógrádi Zoltán szegedi országgyűlési, illetve 
Gyimesi László és Mihálffy Béla önkormányzati képvise-
lők. Az előző számunkban Subasai szatíra címmel meg-
írt történet már nem csupán a magyar–dán házaspárról, 
hanem az említett helységek jövőjéről szól. Nógrádi Zol-
tán elmondta, hogy amikor a Belügyminisztériumban járt, 
tájékoztatta az illetékeseket arról, hogy Szegeden egyedi 
engedély alapján úgy szeretnének segíteni a kiskertekben 
élőkön, hogy 3-ról 10 százalékra emelik a beépíthetősé-
get. Ezt Gyimesi László be is terjesztette a városi közgyű-
lésnek, de a testület nem fogadta el. Nógrádi Zoltán el-
mondása szerint az MSZP teljes frakciója, valamint Tápé 
fideszes képviselője, Juhász Gyula és a jobbikos Keresztúri 
Farkas Csaba utasította el az előterjesztést.

A kialakult helyzet kapcsán fontos lenne tudomásul 

venni, folytatta Nógrádi, hogy a kiskertek nem lakóöve-
zet. Nem lehet úgy tekinteni ezekre a területekre, mint a 
belvárosra vagy más városrészekre. Nincs lehetőség az át-
minősítésre. A jelenleg legégetőbb feladat, hogy hogyan 
kellene menteni a helyzetet: hogyan lehetne elérni a bontási 
határozatok visszavonását illetve időleges felfüggesztését.

A konklúzió: húzni kell az időt, míg a képviselők be 
nem terjesztik újra a közgyűlés elé az ügyet. Erre a beter-
jesztésre február 22-én került sor. A javaslat egy tanul-
mány elkészítéséről szólt. Mózes Ervin címzetes főjegyző 
hozzászólásában elmondta, az utóbbi években több 
felmérés is történt. A közgyűlésnek nincs jogi eszköze a 
probléma megoldására, így a tanulmány csak arra lenne 
jó, hogy a már ismert problémákat tárja fel. A bontási 
eljárások felfüggesztésének jogi feltételei sem állnak fenn 

– hangzott el. Az egyetlen lehetőség, hogy a jogszabály 
módosítását kérik a kormányzattól.

A vita során a fideszes képviselők azt bizonygatták, 
a közgyűlésnek megvan a jogköre ahhoz, hogy a beépít-
hetőségi százalékot felemelje. Mózes Ervin cáfolta ezen 
állításokat: csak kormányrendelet módosíthatná a jelen-
legi viszonyokat.

A további felszólalások és hozzászólások nem segí-
tették a vita nyugvópontra térését, a feszült légkör sem 

kedvezett a képviselők kompromisszumkészségén, ame-
lyet egyéb ügyekben is igen ritkán gyakorolnak. Miköz-
ben mindkét politikai fél felhívta a figyelmet arra, hogy 

„itt emberek életéről van szó”, szinte cirkuszba illő volt a 
vita. Bizonyos hozzászólásokban az MSZP-s képviselő-
ket azzal vádolták, nem érdekli őket az ott lakó emberek 
ügye.

A szavazás végül a szavazati többséggel rendelkező 
jobboldal akaratát szentesítette: tanulmány fog készülni 
a kiskertek beépíthetőségének lehetőségeiről 10 hóna-
pos határidővel. Ez a közgyűlési határozat nem vitte elő-
rébb az ügyet, az ülést megfigyelő civilek szerint „nesze 
semmi, fogd meg jól”-döntés született.

És most mi lesz? Erre senki nem tudja a választ. Sem 
a bontási határozat felfüggesztése, sem egyéb mentő 
intézkedés nem fog történni pillanatnyi tudomásunk 
szerint.

Megjegyeznénk, hogy lapunkban tavaly a Szegedről 
való leválás mellett való érveink között szerepelt az is, hogy 
mivel Dorozsmán nincsenek beépítésre alkalmas üres 
telkek, így a családalapító fiatalok a környező falkavba 
költöznek. Amennyiben a subasai kiskertek egy része át 
lenne minősítve lakóövezetté, ez kompenzálni tudná a 
hiányzó telekosztást.

Továbbra is várjuk Olvasóink leveleit postacímünkön (6791 
Szeged, Negyvennyolcas u. 12.) és e-mail címünkön (dn@
szelmalomktv.hu). Név és cím nélküli leveleket nem áll mó-
dunkban leközölni.
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Szavalóverseny
Ez évben is, mint már évek óta hagyományosan, 

megrendezték a Farkas Dezső Szavalóversenyt a dorozs-
mai általános iskolák tanulói körében. A január 23–24-
én megtartott versenyre 19 felsős és 32 alsó tagozatos 
iskolás nevezett. A gyerkőcök nagy igyekezettel adták 
elő szavalataikat, kivált az alsó tagozatosok remekeltek. 
Természetesen mindkét oldalon hallhattunk igen szép 
előadásokat is, de azt is tapasztalták a nézelődők, hogy 
a zsűri és a kissé elfogult szülők értékítélete nem min-
denben fedte egymást. Ám mindenképpen dicséretet 
érdemelnek ezek a derék gyerekek és természetesen az 
őket felkészítő tanárok is.

Az 1–2. osztályosok köréből könyvjutalmat kapott 
Hegedűs Gitta és Turzó Tekla, a Farkas család vándor-
serlegét Turzó Tekla kapta. A 3–4. osztályosok közül 
Szkenderovics Ádám kapott könyvjutalmat, míg a Far-
kas család különdíját Turzó Gábor nyerte el. Az 5–6. 
osztályos csoportból Kószó Kata, Oroszi Levente, Varga 
Ádám kapott könyvjutalmat, a vándorserleget Keresz-
tes Csenge kapta, a 7–8. osztálycsoportból Kiss Nikolett, 
Nagymihály Petra, Szabó Péter részesült könyvjutalom-
ban, a Farkas család könyvdíját Szabó Péter nyerte el ver-
sével. Gratulálunk valamennyiüknek!

T. gy.

Divatáru üzlet
az orvosi rendelő mellett

újra megnyílt!
Új árukészlettel
Tél végi akcióval

Negyvennyolcas u. 24.

olvasói levelek

A híd alatt 
alvás joga

A Dorozsmai Napló 2012. decemberi számában 
megjelent A híd alatti alvás joga cikkhez szeretnék hoz-
zászólni. Teljesen egyetértek a cikkben leírtakkal, és a ma-
gam részéről szeretnék hozzáfűzni egy-két megjegyzést.

Nem tudom, hogy mennyivel emberibb hagyni az 
embereket az utcán, a híd alatt élni télen-nyáron, fagy-
ban és hőségben, hogy ha egy fűtött szállón is lehetné-
nek.

A médiában több alkalommal lehetett látni és 
hallani felelős embereket arról nyilatkozni, hogy ezek a 
hajléktalanszállók, éjjeli pihenők ma már sokkal bizton-
ságosabbak és modernebbek, mint mondjuk ezelőtt 
több évvel. A szállókról készült felvételeken rendezett, 
tiszta helyiségeket lehetett látni. Lehet, hogy nem min-
den szálló egyformán modern az anyagi lehetőségek 
miatt, de azt is lehet látni, hogy ezeket az üzemeltetők 
igyekeznek minél elfogadhatóbbá tenni. Amikor azt 
lehet hallani, hogy telente hány embert szállítanak el a 
mentők, rendőrök, szociális gondozók az utcáról kór-
házba, hogy ne fagyjanak meg, akkor kérdem, hol van az 
Alkotmánybíróság?

Teljesen egyetértek azzal, hogy mindenkinek joga 
van a szabad akaratához. Azonban amikor tetteivel más 
embert zaklat, közszemérmet sért, akkor ez ellen tenni 
kellene. Ezért is kell más szempontot is megemlíteni, 
mégpedig azt, hogy a közterületen létesített padokat, 
pihenőhelyeket és egyéb közterületet elfoglalják, a köz-
területen végzik a dolgukat.

Tudom, hogy nem egyszerű feladat megoldani a 
hajléktalan problémát, véleményem szerint haté-
konyabb intézkedés kellene az arra illetékes hatóságok, 
szervezetek részéről. Ezeknek az embereknek is joguk 
van az emberibb életre, de ehhez nagyobb összefogás 
kellene.

Rémhírek és lidércek
„Nagy az isten állatkertje” – szokás monda-

ni. Azt is hozzátehetnénk, boldogok a tudatla-
nok és megvezetettek, mert övék egy fantasz-
tikus és rejtélyes világ. A nagy közös állatkert: 
az internet.

Néhány hónapja az a rémhír kapott szárnyra, misze-
rint a tavalyelőtt megnyílt szegedi bevásárlóközpontban 
külföldi bűnözőszervezet tagjai kiskorúakat rabolnak el 
és szervdonorként viszik őket külföldre. Habár az össze-
esküvés-elméletből számos újságcikk született, amely-
ben a hatósági szervek tagadják az állítólagos elrabláso-
kat, kisebb hisztériaroham kerekedett az egyik közösségi 

oldalon. Azok, akik fenntartással kezelték a forrásmeg-
jelölés nélkül érkező felhívást, kénytelenek voltak véde-
kező álláspontra helyezkedni azokkal a naiv olvasókkal 
szemben, akik egy az egyben elhitték a rémhírt. Ebből 
az esetből is leszűrhető azon megfigyelés helytállósága, 
amely szerint a tájékozatlanság, a hiszékenység, a gon-
dolkodás hiánya karöltve jár a káros, paranoiás, minden-
ben összeesküvést szimatoló világnézettel.

Nemrég újabb szenzációs bejelentés volt olvasható 
több sajtóorgánumban. Nem meglepő módon az egyik 
bulvármagazin is bedőlt ennek az évről évre ismét elő-
bukkanó, egyébként teljesen légből kapott hírnek, mi-
szerint Pécsen feltalálták a rák ellenszerét.

A „csoda” 22 ezernél is több megosztást kapott a 
közösségi oldalon, bár az nem állítható, hogy mind a 22 
ezren el is hitték az emberéletek millióit megmentő szer 
kamu létezését. Az írás 2005-ben és 2008-ban is megje-
lent már a sajtóban. A legjobb hazugság az igazság csírá-
it használja fel: a rákos betegeknek táplálékkiegészítőket 
készítő céget megkeresve kiderült, hogy a közösségi hálón 
olvasható szöveg egy öt évvel ezelőtti kutatási eredmé-
nyen alapul. A pécsi rákkutató és biokémikus csapat va-
lóban évek óta dolgozik a rák ellenszerén, vagy legalábbis 
egy olyan szeren, amely hatékonyan el tudná pusztítani a 

rákos sejteket. Bizonyos táplálékkiegészítők léteznek, ám 
ezek csodaszernek nem tekinthetők.

Nyilvánvaló, hogy némi egészséges szkepszis az 
effajta hangzatos, „nagy dolgokról” szóló értesülésekkel 
kapcsolatban egyáltalán nem árt. De ha sokan még min-
dig azon a szinten állnak, hogy elhisznek mindent, amit 
a tévében látnak, a neten olvasnak vagy amit a szom-
széd pletykál, a mai információn alapuló világban egyre 
jobban életképtelenekké válhatnak, akikkel a hirdetők, 
cégek, szolgáltatók vagy bárki más úgy járathatja a bo-
londját, ahogy akarja. A magyarok közt is voltak olyanok, 
akik bedőltek a Nigériából vagy más, harmadik világbeli 
fejlődő országból érkező e-maileknek, amelyekben rend-
kívül nagy pénzt ígérnek egy kisebb összeg átutalása fejé-
ben. Az az ajánlat, amely annyira hihetetlen, annyira szép, 
hogy az már mesébe illő, valószínűleg oda is való.

Abban a korban élünk, amelyben eddig soha nem 
tapasztalt mennyiségben özönlenek felénk az informá-
ciók: újságok, televíziós csatornák, internetes honlapok, 
e-mail, sms, közösségi oldalak stb. tartalmai. Az adatok 
szűrését, az ocsú elválasztását a búzától mindenkinek a 
saját értelmére támaszkodva kell elvégeznie, ez viszont 
nem működhet jól tájékozatlanság és általános művelt-
ség hiánya mellett.
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MIÉRT KELL EGY JÓ KÖNYVELŐ!
Mert egy jó könyvelő mellett a cég vezetője figyelmét, 

idejét, energiáját a vállalkozás legfontosabb céljára, 
a bevételszerzésre tudja fordítani.

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

Ha csak egy IGEN válasza is van a fenti kérdésekre ke-
ressen minket: mi mindig szabályos megoldást kíná-
lunk Önnek!

Elérhetőségünk:
e-mail: info@residens.hu

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

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

Biztosításközvetítés
– Lakásbiztosítás
– Utasbiztosítás
– Kötelező felelősségbiztosítás

kötése Dorozsmán.
70/779-2064

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

Szivattyú ajánlatunk: LEO XJWm90/46: 20 650,- Ft
valamint PEDROLLO, LEO szivattyúk nagy választékban!

Tavaszi ajánlatunk:
– Minigumó vetőburgonya (Cleopatra, Kondor, Desiree, Impala, Agria)
– virághagymák
– hazai és import vetőmagok, dughagymák
– lemosók, szerves és műtrágyák

Új termékeink:
– zománcozott edényárúk
– díszüvegek: pálinkás, boros kínálók
Várjuk kedves vásárlóinkat: H-P: 8.00–17.00-ig
Szo.: 8.00–12.00-ig (akcióink visszavonásig érvényesek)

Húsvéti akció!

Csak a nő lehet szőke?

Egy szőke férfi hívja a 
mentőket:

– Jöjjenek gyorsan, a 
feleségem mindjárt szülni 
fog, már 10 perces fájásai 
vannak!

– Az első gyerek? – 
kérdezi az ügyeletes.

– Nem, én a férje vagyok!

– Hölgyem, megkérné 
a kisfiát, hogy ne utánoz-
zon már engem?

– Móricka, hányszor 
mondtam már, hogy ne vi-
selkedj úgy, mint egy hülye!

– Mióta dolgozik a 
cégnél?

– Mióta megfenyeget-
tek, hogy kirúgnak.
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Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

10 mázsa szén vásárlása esetén 
10% kedvezmény!

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

Glett anyag 25 kg-os:  2965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4900 Ft
Cement:  3000 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1950 Ft/m2

Pala 158x110:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
Akác:  30 000 Ft/kaloda
Tölgy:  28 800 Ft/kaloda
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

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

villanyszerelés
bojlerek, szivattyúk javítása

Apróbb hibák, kisebb felújítást, 
teljes felújítást vállalok.

Tel.: 06 70/405–6777

KÖNYVeLÉS, ADÓTANáCSADáS

bÍrÓ ATTILáNÉ
Regisztrált mérlegképes könyvelő, 

adótanácsadó
Telefon: 06/20-599-6797 

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

CSÜLÖK HETEK 
a Vadliba Vendéglőben!

 Széchenyi u. 59.

Asztalfoglalás: 62/460-337
Ballagás és lakodalom esetén a vendéglátást bízza ránk!

Vasárnaponként: svédasztal 1790 Ft.
Minden kedden TORKOS KEDD: 20% kedvezmény á la carte ételeinkből!

Alapítványi közlemény

A Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány közgyűlését február 12-én tartotta. 
Áttekintették az alapítvány pénzügyi helyzetét és döntöttek a 2013. évi programok, 
más civil szervezetekkel való együttműködésről, azok támogatásáról.

2013. évi önállóan megvalósításra tervezett programok az alábbiak:
– templom búcsújához kapcsolódó egyházi hangverseny támogatása;
– adventi gyertyagyújtás a községháza előtt;
– a régi testvér egyházközséggel Balánbányával való kapcsolat újjáélesztése;
– majális a ligetben, újságcikkek megjelenítése a Dorozsmai Naplóban.

Az alapítvány céljainak megvalósításához elfogad támogatásokat az OTP Bank 
Nyrt. 11735005–20545747 számú számla javára.

Köszönettel elfogadja az adózó dorozsmaiak 2012. évi adójának bevallása során 
SZJA 1%-ának felajánlásait.

Alapítvány adószáma: 18142251–1–06
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig 
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444. Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu

PURINA TAKARMÁNYBOLT
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi: * fehér húshibrid (Starbro)

* vörös húshibrid (Rebro)
* szürke húshibrid (Master) * sárga kéthasznú 
(Farm) * tojó hibrid * kakas húshibrid (Master)
ELŐNEVELTEK: Baromfi (3 hetesek, kb. 0,4-0,5 

kg) * fehér húshibrid (Starbro) * vörös húshibrid 
(Rebro) * szürke húshibrid (Master)

* sárga kéthasznú (Farm). 
Pulyka (6 hetes, 2-2,5 kg) * gigant húshibrid fehér

Vágni való csirkék, kitojt tyúkok rendelhetők!
Tel.: 30/445-71-25

Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12

INGYEN PALACSINTA!
Minden nagy pizza mellé választható palacsinta: 

kakaós, fahéjas, csokis, lekváros.
Ezen kívül megvásárolható palacsinta: 

vaníliás, túrós, barackos túrós, nutellás.
Bányai Cukrászda
Dorozsmai út 193.
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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

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV AndrÁS, PeTrOV TAmÁS, 
id. PeTrOV AndrÁS

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

TeL.: 62/461–170

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

Költő József
06 70/503–9709

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár ingyenes beszereléssel

MinDigTV, egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

PIROS férfi-női fodrászat
Várom minden kedves régi és új 

vendégeimet a Jerney utcán lévő új 
üzletemben 

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

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

virágláda pótlást, betűvésést, feliratozást, 
fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

és egyebeket vállalunk.
06 70/235-1931

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289KÖNYVeLÉS ÉS ADÓbeVALLáSOK eLKÉSZÍTÉSe

Lukovicsné Nagy Ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Földtulajdonosok figyelem!
Szántóföldjét tartós használatra 

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

30/9680-049

Villanyszerelés
riasztó szerelés

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger zsolt

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

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

Tavaszi Garázsvásár!
(kosztümök, nadrágok, pulcsik, 

gyerekruhák, kabátok)

Március 20-21-22-23-án!
Nyitva: 20-22-én: 9-12 óráig

           21-én: 14-18 óráig
          23-án: 9-18 óráig!

Cím: Dorozsma, Jerney u. 6. 
(az ügyvédi iroda mellett)

Mindenkit szeretettel várok! 
Pálfi Edit
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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.
Villanyszerelést vállalunk.
Szerszámgépek javítása.

Nyitva: H-P: 8-16.30, Szo.: 8-12

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/258-3428

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

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!

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

Mobil: 06 70/234-2113

OLAJOS TAMÁS
+36 30 9036-808

Kandalló Cserépkályha Kemence
építése, előjegyzés, egyedi igény szerint 

garanciával, referenciákkal

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

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

SZÉPSÉGSZALON AZ AbC-VeL SZeMbeN
Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs, valamint
– energetikai kezelés

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

Mónika: 06 30 381 8897
Női fodrászat:
– vágás+frizura: 2300 ft-tól
– festés: 3100 ft-tól

edina: 06 30/512 0794
edit: 06 20/236 4125

Kozmetika:
– Gyümölcssavas hámlasztás: 1250 Ft-tól
– nagykezelés: 3750 ft-tól

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

Beke ÉpületgÉpÉsZet
- Víz-, gáz- és fűtésszerelés
- Konvektorok, kazánok, gáztűzhelyek javítása
- Csőtörések elhárítása
- Öntözőrendszerek, úszómedencék téliesítése,
   karbantartása, kiépítése

Tel.: 06 20/9333-289
Széksósi út 72.

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

Bejelentkezés: 541-828 (8–17 óráig)
DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos

Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig.
A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 

ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

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

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

Tetők teljes körű felújítását, 
szigetelését, bádogozását, 

tetőablakok beépítését vállalom.
06 20/488–6547

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

úton a gázfogadó és volt birka hodály 
közötti területen.

Érdeklődni: +36 70/375-4376
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Gránit, műkő és 

síremlékek 

készítése, Betűvésés, 

sírkövek tisztítása

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a 

Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, Tápéi-, és Kiskun-
dorozsmai 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. 

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!

Akció március 31-ig!
Ötször karcállóbb réteg háromszor karc-
állóbb réteg áráért már 5180 Ft/db-tól

„Ahány éves annyi százalék” kedvez-
mény szemüvegkeretének árából!

További lencse kedvezményekről érdeklődjön üzletünkben!

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma 
központjában

(a templom melletti ABC-ben)
Telefon:

550-688/16
20/919-2508

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

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA
(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

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

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

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

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

eladó ingatlanokat.

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

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

a következö:

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

dr. maróti edit
ügyvéd§

FIGYELEM!
GÉPJÁRMŰ-VIZSGÁZTATÁS ZSOMBÓN FARKAS FERENC AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBEN

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

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

Húsvéti áruk nagy választékban kaphatók!
Röfi kolbász, parasztsonka, füstölt hálós sonka, füstölt csülök

MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk!

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

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

461-067

HITEL AJÁNLAT!
Ha eltervezte háza, lakása FELÚJÍTÁSÁT, KORSZERŰSÍTÉSÉT, BŐVÍTÉSÉT, ÉPÍTÉSÉT, 

VÁsÁrlÁsÁt, akkor a megvalósításhoz igényeljen forint hitelt!

* Egyszerű elszámolás    * Kedvező kamatozás

Személyre szóló ajánlatért keresse fel PILLÉR Takarékszövetkezet Kiskundorozsmai kirendeltségét!

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

A hirdetésben szereplő információk nem minősülnek ajánlattételnek, azok nem teljes körűek. 
A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken, vagy tekintse meg weboldalunkat: www.pillertksz.hu


