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Havi gondolat
Minden nemzedék azt képzeli magáról, hogy intelligensebb az előtte járónál és bölcsebb az utána következőnél.

GeorGe orwell

Majális ismét a Ligetben
május elsején kora reggel hagyományterem-

tő szándékkal hangszórón szólt a Dorozsma 
utcáiba betérő kisteherautón a május elseji 
toborzó nóta. A Hősök Ligetében egész napos 
program várta a helyieket és nem helyieket, 
kicsiket és nagyokat egyaránt.

A művelődési ház szervezői az Ács Géza Sportcsar-
nok parkolójában állították fel a színpadot. Ugrálóvár, 
csúszda és forgó is várta az érdeklődő gyerekeket, de 
a fagyis, a vattacukros és a lángosos sem volt rest és a 
céllövöldénél is nagy volt az érdeklődés. A ligeti fák kö-
zé települtek a bográcsos helyek és az asztalok a ven-
dégek számára. Sokan csupán pokrócokat terítettek le 
és napoztak, pihentek. Az idő kellemesen meleg volt, a 
déli órákban azonban tanácsos volt árnyékba húzódni 
a tűző nap elől.

A majálisról készített összeállításunk a 3. oldalon 
olvasható. Idén a díjakat a majálison adták át az elismerteknek a Dorozsmáért végzett kiemelkedő munkájukért.

III. Aréna Drink Futófesztivál
Ismét nagy sikernek örvendett az immár 

harmadik dorozsmai futófesztivál, amely során 
nem csak futóverseny, hanem a Jerney iskola ud-
varán bemutatók és játékok is várták a részt-
vevőket.

Május 25-én reggel hatalmas tömeg várakozott 
a Jerney János Általános Iskola mögötti úton, hogy el-
dördüljön a startpisztoly és elindulhassanak a futók. 9 
órakor Mihálffy Béla el is indította a mezőnyt.

Ezen a versenyen mindenki győztes volt. Kicsik és 
nagyok egyaránt teljesítették a különböző távokat. A finis-
be érkezők „Dorozsma büszkeségének” feliratú okleve-
let kaptak, valamint üdítőben, gyümölcsben és kisebb 
ajándékokban részesítették őket a szervezők.

A futás legfiatalabb résztvevője az idén februárban 
született Guzsik Levente volt, ő természetesen babako-
csiban teljesítette a távot. A legidősebb a 65 esztendős 
Nagyapáti Balázsné szintén ajándékban részesült. Tahi 
Jánosné öt gyermekével vett részt a futófesztiválon, így 
ők érdemelték ki a legsportosabb család címet.

A gyermeknap apropóján számos programmal 
készültek a szervezők. Volt ott arcfestő bohóc és 
lufihajtogatás, de aszfaltrajzversenyen és angol nyelvű 
játékon is lehetett indulni. Az ügyességét is tesztelhette 
bárki, s kiderült, nem is egyszerű végigmenni a folyama-
tosan forgó hordóban. Naprendszerbeli túrára is invitál-
ták a dorozsmaiakat Illés Tibor mobil planetáriumában.

(Folytatás a 6. oldalon)
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a telefontanú ingyenes 
Hívószáma

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

Bűncselekmény esetén 
HívHató

107, 112

Dorozsmai nagyBani Piac 
nyitva tartása

 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.

álDozatsegítés
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

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

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

kosik Dénes
fogadóórája

2013. június 13., 16.30, Kiskundorozsmai 
Kirendeltség

mihálffy Béla
fogadóórája

2013. június 13., 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.

röviden
szegedi járási Hivatal – 6724 Szeged, Huszár u. 1.

 Hétfö-kedd:    8.00–15.30
 Szerda: 12.00–17.30 06 62/564–364
 Csütörtök:    8.00–12.00
 Péntek:    8.00–11.30 06 62/564–473

 máJus 3-án tartotta az 
önkormányzat Pénzügyi Bizottsága soron 
következő rendes ülését, hogy ismét neki-
fusson a választókörzeti keret és a telepü-
lésrészi önkormányzati keret részletes fel-
használási szabályzatáról és felosztásáról 
szóló döntésnek. A bizottság április 12-én 
ugyan már döntött a kérdésben, Mózes 
Ervin címzetes főjegyző törvényességi prob-
lémára lelt a bizottság határozatában.

Az ismételt szavazáson a testületet 
Ménesi Imre és Révész Mihály képviselők 
határozatképtelenné tették, megakadá-
lyozván ezzel a döntés meghozatalát. A 
bizottság fideszes képviselői, köztük Kosik 
Dénes és Mihálffy Béla nyilatkozatban szólí-
tották fel a két szocialista képviselőt a le-
mondásra, „mivel a körtöltésen kívül élőkkel 
szembeni, folyamatosan ismétlődő diszk-
riminatív és kirekesztő magatartásukkal 
megszegték képviselői esküjüket, méltatlan-
ná téve magukat arra, hogy Szeged Önkor-
mányzatának bármely testületében akármi-
lyen tisztséget betöltsenek!”

Ménesi és Révész képviselők szerint 
a Fidesz már mindenki számára nyilvánva-
lóan „mutyikoalíciót” kötött az egyetlen 
jobbikos képviselővel. „A 8 fős Pénzügyi 
Bizottságban az MSZP-t ketten képvisel-
jük. Ahogyan kezdettől fogva, ezután is 
fellépünk a fidesz-jobbik-paktum ellen, és 
amikor lehet, megakadályozzuk az igaz-
ságtalan, sokszor törvénysértő, önérdekű 
döntéseket. A Fidesz 2010-ben tanácsnoki 
és bizottsági kormányzást vizionált, azóta 
többször is előfordult, hogy nem tudták 
biztosítani a bizottságokban a határozat-
képességet, ma már sajtótájékoztatón jelen-
tik ki a valóságot, hogy a Fidesz bizottsági 
kormányzása megbukott.”

A Pénzügyi Bizottság soron követke-
ző, május 21-i ülésén viszont minden kép-
viselő egyhangúlag elfogadta a pénzügyi 
tervezetet. Kiskundorozsmára ezzel 8,5 
millió részönkormányzati keret jut, amely 
a kiskundorozsmai részönkormányzati ülé-
sen megszavazott célok támogatására 
fordítható.

kormányaBlak kiskunDo-
rozsmán. A kormány kiemelt célja, hogy 
a járási hivatali rendszer keretein belül, or-
szágos hálózatként – mintegy 380 hely-
színen 3000 munkaállomással – 2013 
végétől megkezdjék működésüket az új 
integrált ügyfélszolgálatok, a kormányab-
lakok. Valamennyi kormányablak egységes 
arculattal, és szolgáltatásokkal nyílik meg. 
Minden helyszín akadálymentes lesz, tehát a 
közszolgáltatást hozzáférhetővé teszik a 
mozgásukban vagy kommunikációjukban 
fogyatékos személyeknek, valamint az 
időskorúaknak, a járókerettel vagy baba-
kocsival közlekedőknek. A hálózat egyrészt 
a jól ismert és bejáratott okmányirodákból 
és olyan új, jól megközelíthető helyszínek-
ből áll össze, ahol egyébként is sok ember 
fordul meg pl. pályaudvar, TESCO, városi 
kirendeltségek.  

Ilyen városi kirendeltségből lesz kor-
mányablak Szőregen, Tápén és Kiskundo-

rozsmán a tervek szerint. A településrészeken 
élő mintegy harmincezer embernek jövő-
re már elég lesz a helyi irodába befáradni 
és ott intézhetik szinte minden hivatalos 
ügyüket. Nem csak a személyi okmányo-
kat, amelyekért ma még a Huszár utcába 
kell elmenni, hanem olyanokat is, ame-
lyekért különböző ügyfélszolgálatokat kell 
felkeresni Szeged más-más pontjain. Az 
irodák majdani szolgáltatásairól, a kialakí-
tásról és az ingatlanok használatbavételé-
ről egyeztetett a napokban a kormány-
megbízott a településrészek képviselőivel. 
Korábban Rózsavölgyi József szőregi, Juhász 
Gyula tápéi, Kosik Dénes és Mihálffy Béla 
dorozsmai képviselők személyesen kérték 
a kirendeltségek kormányablakká alakítását. 
B. Nagy László a megbeszélésen elmond-
ta: egyszerűbbé és gyorsabbá válnak a ha-
tósági eljárások azáltal, hogy a kormány 
nemzetgazdasági szempontból kiemeltté 
nyilvánítja a kormányablakok kialakításával, 
illetve felújításával kapcsolatos közigazga-
tási feladatokat. Így már biztosra vehető, 
hogy az év végégig szinte minden, már 
elfogadott helyszínen megvalósul az egy-
ablakos ügyintézés. 

A most megjelent, 132/2013. (V. 9.) 
kormányrendelettel célegyenesbe érkezett 
az országos hálózat kialakítása. A kiemelt 
minősítés ugyanis azt jelenti, hogy a jog-
szabály a szakhatóság eljárására 8 napot, a 
hatóság eljárására – az építésügyi ható-
ság kivételével – 15 napot rögzít ügyin-
tézési határidőként. Kimondja a rendelet 
azt is, hogy nem kell településképi vélemé-
nyezési eljárást lefolytatni és hogy a közigaz-
gatási hatósági ügyekben hozott döntés 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.  

  
Új helyszínen létesülő kormány-

ablakok:
 Szeged–Szőreg, Szerb utca 21. 

(Szeged PH kirendeltsége) 
 Szeged–Tápé, Honfoglalás utca 73. 

(Szeged PH kirendeltsége) 
 Szeged–Kiskundorozsma, 

Negyvennyolcas utca 12. (Szeged PH 
kirendeltsége) 

  Szeged, Rákóczi tér 1. Megyeháza aula
 Szeged, Derkovits fasor 7–11. 

(CSMKH Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szerv)

 Szeged, Indóház tér, MÁV 
pályaudvar

 
Az ügyintézések köre folyamatosan 

bővül. A TAJ-kártya igénylésétől az őster-
melői igazolvány kiváltásán át a nyugdíj-
ügyekig a lakosság rendelkezésére állnak 
a kormányablakok ügyintézői, várhatóan 
reggel 8-tól este 20 óráig.

a sztriha kálmán alaPítvány 
Gálaműsora a kiskundorozsmai Római 
Katolikus Templomban 2013. június 22-
én 19 órakor kezdődik, amelyen a Király-
König Péter Zeneiskola tanárainak és nö-
vendékeinek hangversenye lesz hallható. 
A rendezők mindenkit szeretettel várnak!
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Az ünnepi program májusfaállítással kezdődött. A 
pörköltfőző verseny indulói beizzították a gázlángot, 
hogy délre már készen is legyen az étek. Hajdú Géza fő-
szervező köszöntője után, a korábbi évek hagyományá-
tól eltérően, a művelődési ház és a helyi civil szervezetek 
a majálison fejezték ki elismerésüket és köszönetüket a 
Dorozsmáért kiemelkedő munkát végző helyieknek. Kis-
kundorozsmáért Emlékéremmel díjazták Bálint Istvánt, 
Mecénás Díjat idén Újvári Mihály borász kapott. A Kis-
kundorozsma Sportjáért Díjjal Pusztai Lajost a helyi kézi-
labdáért tett erőfeszítéseiért és Tanács Attilát a helyi lab-
darúgásért végzett munkájáért tisztelték meg. A díjakat 
Hajdú Géza igazgató, B. Nagy László kormánymegbízott 
és önkormányzati képviselőink, Kosik Dénes és Mihálffy 
Béla adták át a kitüntetetteknek.

Ezalatt közel harminc bográcsban rotyogott a pör-
költ. Volt, aki saját baráti körének főzött, és volt, aki pénzzé 
tette főztjét. A Dorozsmai Napló Baráti Kör és a Kiskundo-
rozsmai Önvédelmi Csoport közösen állított bográcsos 
standot, ahol polgárőrök és újságunk cikkírói költötték 

el finom ebédjüket jóízű beszélgetés közepette. Míg a 
közönséget táncos-zenés műsor szórakoztatta, összeült 
a zsűri, Elekes Zoltánnal, a Magyar Fesztivál Szövetség al-
elnökével az élen az elkészült pörköltek megkóstolására 
és pontozására.

Közönségsiker volt a Dorozsmai Színjátszók Körének 
előadása is: ezúttal a Hófehérke és a hét elgyötört törpe 
című bohózatot adták elő. A fellépők, László Györgyné, 
Szentes Bíró Ferenc, Tóth György és Vass József szerepeiket 
igazi átéléssel adták elő, karaktereik szórakoztatók voltak.

A főzőverseny eredményhirdetésére délután került 
sor: I. helyezést Márta Szilveszter ért el, II. helyen Fülöp 
Norbert, III. helyen Tahi Jánosné végzett, nyereményük 
vásárlási utalvány. Eredmény született aszfaltrajz-verseny-
ben és sörivó, virsli evő versenyben is: a legjobb rajz Tóth 
Eszter tanulóé, a legfürgébb evő és ivó pedig Rafael Csa-
ba lett.

Késő délután rázendített a várva várt 3+2 együttes 
is a több mint 1200 fős közönség előtt.

Az idei majálison a programok sokszínűségének 
köszönhetően mindenki jól érezhette magát. A ligeti 
majális tartalmas kikapcsolódást nyújtott a munka ün-
nepén. Rég nem látott ismerősök találkoztak itt, hogy 
egy pohár hűsítő ital mellett kellemes beszélgetésben 
legyen részük. Ebben is megmutatkozott a rendezvény 
embereket összekovácsoló értéke.

S. G.

A polgárőrök kuktája, Balpataki István.

Fent: lovashintó a majálison.
Lent: jelenet a Hófehérke és a hét elgyötört törpe című 
bohózatból.
További fotóink megtekinthetők Facebook-oldalunkon: 
facebook.com/dorozsmai.naplo.

Kitüntették Mihálffy Lajos kántort
Jó volt május 19-én a Bordányi Falunapon Dorozs-

maiként jelen lenni, mert a dorozsmai leszármazottakkal 
rendelkező Mihálffy Lajos kántor tanító posztumusz  
kitüntetésben részesült, melyet unokája, ifj. Mihálffy 
Béla kiskundorozsmai önkormányzati képviselő vett át.  
(Emlékeztetőül közöljük, hogy 2012-ben a Bordányi Faluna-
pon Wagner Viktória szociális testvér kapott hasonló elis-
merést, aki Bordány, Kistemplomtanya védőnői munkája 
után  Kiskundorozsmán élte le életét. Emlékét a Plébánia 
épületének falán félalakos dombormű őrzi. 

A kitüntetés átadásán Mihálffy Lajos életútját ismer-
tették. A kántor tanító Szegeden született, 1905. március 
22-én. Édesanyja Vadász Ilona, édesapja Mihálffy Ferenc, 
aki római katolikus kántor volt Szegeden.

1933-ban kötött házasságot Czékus Angélával, aki a 
kistemplomtanyai Czékus József malomtulajdonos lánya 
volt. Boldog házasságukból 7 gyermek született. Család-
jukban 17 unoka, 35 dédunoka van.

Elemi iskolát Szegeden végezte, majd a váci Piarista 
Gimnáziumban tanult. Szegeden elvégezte a kántortanító 
képzőt, és édesapja mellett a Szeged-felsővárosi temp-
lomban segédkántorként tanulta a szakma fortélyait.

1930. szeptemberben kezdte tanítói pályáját, 1930. 
december 23-án Kistemplomtanyai kántor tanítóvá ne-
vezték ki. A központi 2. számú, Szent István Iskolában tanított, 
melyet később róla is neveztek el. Gyorsan beilleszkedett 
a közösségbe, a tanítói és kántori tennivalók mellett 
több társadalmi funkciót is betöltött. A fiatal fiúk – az 
időben kötelező – alapvető katonai ismereteinek elsajá-
títását célzó levente oktatásában részt vett parancsnok-
ként.

1945–1950 között rövid ideig iskola igazgatói fel-
adatokat is ellátott. Az 1950-es években kántori hivatá-
sát nem gyakorolhatta, de világnézetét, hitét ekkor sem 
tagadta meg. 1955-ben a Művelődési Otthon vezetője 
lett. Az 1960-as évekre a helyi pedagógusok segítségével 

fellendült a kulturális élet, színielőadások és kiállítások 
voltak, vetélkedőket rendeztek. Szerette a labdarúgást, a 
sportelnöki tisztet is ellátta az 1961–1967. években.

Tanítói munkáját 1966-ig végezte, ekkor nyugdíjba 
vonult. Ezt követően a templomban a kántori teendő-
ket egészen haláláig, 1978. október 22-ig (47 éven keresz-
tül) látta el.

36 évig volt tanító, népnevelő, határozott peda-
gógusként nemzedékek nevelését hivatásként végezte. 
A családját és feleségét rendkívülien szerető, és tisztelő 
kántor tanító Mihálffy Lajost, a település történelmének 
jeles személyiségeként az utókor emlékében tisztelettel 
őrzi.

Köszönet Bordány Önkormányzatának Wagner 
Viktória néni és Mihálffy Lajos posztumusz kitüntetésé-
ért, emlékük felfrissítéért, az utókor számára való meg-
őrzéséért. 

Tímár l.
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 az alkony nyugDíJas kluB félévzáró 
ünnePsége
Időpontja: június 3-án, hétfőn17 órától

 „nemzeDékek” – kiállítás
A művelődési ház 30 éve, hagyományőrző klubként meg-
alakult hímző körének, és a féléve megalakult kézműves 
szakkörének közös kiállítása.
Időpontja: június 21-én, pénteken 17 órakor

 Dorozsmai kun találkozó
Időpontja: június 4-én, kedden 9 órától
Program:
9 óra: Rendhagyó történelemóra keretében filmvetítés és 
beszélgetés a kunok eredetéről az Orczy István Általános 
Iskolában 
11 óra: Ünnepség az iskola udvarán, Megnyitja: Kovács 
Imre kiskun kapitány
Díszvendég: báró Orczy Ágnes, Orczy István leszármazottja
Simon Ferenc Orczy Istvánról készült festményének ünne-
pélyes átadása az iskolának
15 óra: Tóth György: Orczy István, Dorozsma második 
honfoglalója című könyvének bemutatója a 84. Ünnepi 
Könyvhét alkalmából. A szerzővel és Báryné dr. Gál Edit 
Orczy kutatóval Mészáros János népművelő beszélget.
Közreműködik: a Dorozsmai Versmondók Köre

„Kunok a magyar könyvekben” címmel kiállítás a Somogyi-
könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtárában.

 iX. „szélmalom” kerékPáros telJesít-
ménytÚra kiskunDorozsmán
2013. június 22. (szombat)
Szintidő: Szélmalom 30 (36,3 km), Szélmalom 50 (54,9 
km), Szélmalom 100 (91,3  km), Szélmalom 130 (133,5 
km). Szintemelkedés:  0 m.
A túrán részt vehet: aki 14. életévét betöltötte és a 
közúton a kerékpározás szabályait ismeri (14 alatt csak 
szülői kísérettel vehet részt a túrán!)
A rajtnál és a túra ideje alatt a fejvédő sisak kötelező. A 
túrán résztvevők az indításkor bélyegzőhellyel ellátott 
részletes útvonal leírást és rajtszámot, az ellenőrző 
állomásokon frissítőt édességet és gyümölcsöt kapnak. A 
túratávot teljesítők a célba éréskor emléklapot, kitűzőt ve-
hetnek át. Az előzetesen nevezettek részére gulyáslevest 
biztosítunk. Az első három – szintidőn belül- legjobb időt 
elért versenyzőket külön díjazásban részesítjük!
Túra útvonal: Mind a négy táv útvonalának 90%-a 
aszfaltozott közúton, 10 %-a homokos földúton halad.
Nevezés: A teljesítménytúrán csak előzetes nevezéssel 
lehetséges a nevezési díj befizetésével a Csongrád Megyei 
Természetbarát Szövetségben (Szeged, Tábor u. 7/b, T. 
62/548 095) szerdai napokon 16.30-18.30-ig, illetve a 
rendezvényre való hivatkozással a 11735005-20333333 
számlaszámra, 2013. június 19-ig.
Rajtnál nevezés csak korlátozott számban lehetséges!
Nevezési díj: 

- Szélmalom 130: Előnevezés esetén 1700 Ft/fő, 
egyéb résztvevőknek, a helyszínen 2000 Ft/fő. 

- Szélmalom 100: Előnevezés esetén 1700 Ft/fő, 
egyéb résztvevőknek, a helyszínen 2000 Ft/fő. 

- Szélmalom 50: Előnevezés esetén 1400 Ft/fő, egyéb 
résztvevőknek, a helyszínen 1700 Ft/fő. 

- Szélmalom 30: Előnevezés esetén 1200 Ft/fő, egyéb 
résztvevőknek, a helyszínen 1500 Ft/fő. 

Programok 
a művelődési 

házban

Programajánló A túrára jelentkezés, nevezés: 7.00-től 10.00-ig lehetséges 
a Rajt helyen. 
Rajt: Kiskundorozsmai Sportcsarnok
Csomagmegőrzés, tisztálkodási lehetőség:
Szélmalom 130: 7.30 – 8.30 között, Szélmalom 100: 
8.00 – 8.30 között, Szélmalom 50: 8.00 – 9.00 között, 
Szélmalom 30: 9.00 – 10.00 között. 
Cél: Kiskundorozsmai Sportcsarnok 
Túráról érdeklődni: Horváth Tímea 70/774-9203,
e-mail: timea.horvath@fluid.contitech.hu 
Lakatos Zoltán Szakosztályvezető 70/238-1540,
e-mail: lakatzoli@vipmail.hu 
Polgár Károly 30/437-1641, e-mail: polgarka@citromail.hu 
Szálláslehetőség: Sziksósfürdő és Camping (Kiskundo-
rozsmától 3 km-re. 62/462-050, 62/463-029)

 retro Disco
Zene: Reiner Péter
Belépőjegy: 500 Ft.
Időpontja: június 22-én, szombaton 21 órától

 vásár
Időpontok: Június 11-én 9-13 óráig, 18-án 9-15 óráig 
és 26-án 9-11 óráig

6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12.
Tel.: 62/463–112, 20/954–2124
www.dorozsmaimuvhaz.atw.hu

Börzék itt-ott
Jó dolog a dorozsmaiaknak, hogy napjainkban több 

helyen hirdetnek szociális alapú vásárlásokat, juttatá-
sokat. Rendszeresek a babaruha börzék és nemrégen a 
Facebook internetes közösségi oldal lapjain Dorozs-
ma és dorozsmai ingyen holmik – címmel lehetőséget 
nyitottak arra, hogy előbbiből megismerjen a látogató 
sok-sok Dorozsmán tervezett rendezvényt-eseményt, 
közérdekű hírt, utóbbin pedig a rászorultak részére aján-
lanak fel különböző, még jól használható tárgyat. Kevés-
bé ismert egy másik lehetőség, amely a szegedi Fészek 
Nagycsaládosok Egyesülete által érhető el- az interneten 
is. Mint neve is mutatja, elsősorban a három, vagy több  
gyermekeseknek alapították. Ez egy önsegélyező társa-
ság, mely a város és környéke lakosaitól adományokat 
gyűjt. Ők nagyon sok minden – pénzadományt, ruhát, 
hagyatéki tárgyakat, bútort stb. fogadnak el. Vezetőjük 
Péter Ágnes (feszek@feszekszeged.hu) titkáruk Román 
Angéla (titkar@feszekszeged.hu). Az egyesületbe bárki 
beléphet, még a kisebb családosok is, létezik pártoló 
tagsági lehetőség. Ám ez az egyesület nem csak azzal 
foglalkozik, hogy az adományokból keletkezett javakat 
gyűjti és újraosztja. Tagjainak rendszeresen tart rendez-
vényeket, családi napokat, házasoknak akadályversenye-
ket, felnőtt vetélkedőket, tehát igazi közösségi életet 
kínál. Mindezt igen csekély belépési díjért cserébe. Az 
éves tagsági díj fejében a tagok részesülnek minden kí-
nálatból. Raktárakat tartanak fenn, ahol az összegyűlt 
dolgokat tárolják, illetve hozzáférési helyeket, ahol tagja-
ik (vagy akár a kívülállók alkalmanként 50-500 Ft befize-
tése mellett) válogathatnak az adományokból. Pl. akár 
gyermek, akár felnőtt ruházatból db szám, vagy kg sze-
rint bevitt használt, de jó állapotú, mosott ruhát cserél-
hetnek azonos súlyú nagyobb, vagy tetszőbb ruhára. Pl. 
a szülő beviszi kisgyermeke kinőtt ruháját és választ he-
lyette a már megnövekedett méret szerintit. Vagy a bal-
lagó fiúnak tudnak nem új, ám kiváló állapotú öltönyt, 
ha éppen van raktáron. De akár bútort is kaphatnak a 
tagok, pl. összeroskadt heverőjük után másikat, jobbat 
keresve, sőt még használt, de jó háztartási gépet is.  
Az egy gyermekes is beléphet, de neki kétszeres tagdíjat 

kell fizetnie. Viszont még így is megéri. Az Egyesület 25 
éves múltra tekint vissza. Éves programokat is hirdetnek 

– farsangi, nyári kirándulási, szüreti, mikulás ünnep, vagy 
karácsonyi összejöveteleket, ahol mindenki nagyon jól 
érezheti magát. Ezekhez a tagok segítő-irányító együtt-
működését kérik. 

Megkerestük ezt az egyesületet, mivel úgy szociális 
célját, mint programjait igen kedvezőnek találtuk. Érdek-
lődtünk csatlakozási lehetőség iránt. Ennek nem látják 
akadályát, azonban egy helyi (dorozsmai) lerakat helyi-
ségére (min. 10–15 m²) lenne szükség, mivel korláto-
zott elhelyezési lehetőségük van a készletezésre. Ennek 
megléte esetén azonnal készségesen felajánlottak egy 
kezdő készletet átadni számunkra. Az egyesületet az ér-
deklődők a Béke telepi volt általános iskolában (Napos 
út végén) délutánonként kereshetik fel csatlakozási-be-
lépési szándékkal. Mindenképpen felhívom a figyelmet 
ennek előnyeire, melyet itt, Dorozsmán is meg kellene 
valósítani! Véleményeiket, kérdéseiket, kérem juttassák el 
szerkesztőségünkbe!

TóTh GyörGy

Felhívás!
A Somogyi-könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtárában 

június végén nyílik meg az a kiállítás, amely a 100 éve 
született Kormos Ferenc életét és munkásságát szeretné 
bemutatni. Ezért ismét a dorozsmai lakosokhoz fordu-
lunk segítségért. A családi emlékeken kívül szeretnénk 
kölcsönkérni a kiállítás idejére olyan tárgyakat, képeket, 
ill. bármit, ami kapcsolható Kormos Ferenchez. 

A felajánlásokat 2013. június 20-ig kérnénk.
Ezeket a dokumentumokat természetesen a nyár 

végén visszajuttatjuk a tulajdonosokhoz. 

FarkaS láSzlóné

Aki a virágot 
szereti…

Virágosztás volt május 15-én Dorozsmán. A Petőfi 
Sándor Művelődési Ház udvarán már kígyózó sor fo-
gadta a virágokat szállító kisteherautót. A virágokra 
éhes, már-már türelmetlen tömeg számára a virágok 
osztása már a meghirdetett időpont előtt elkezdődött. 
Mihálffy Béla és Kosik Dénes önkormányzati képviselők 
nyolc-nyolc cserepes virágot ajándékoztak a virágosztás-
ra való felhívó szórólappal rendelkező dorozsmai lako-
soknak. A szép számú virág hamar elfogyott, voltak, akik-
nek már nem is jutott. A rendkívül nagy érdeklődésre 
számot tartó esemény láttán bízunk abban, hogy 
Dorozsma utcái és közterei hamarosan megszépülnek, 
kivirágoznak!

S. G.

Helyreigazítás
Áprilisi számunkban a családi napról készült ösz-

szefoglalónkból kimaradt a támogatók felsorolásából 
az Adél közi Méry Vegyidiszkont. Tulajdonosa, Bugyiné 
Marika dorozsmai rendezvények rendszeres támogatója.
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Bálint István Kiskundorozsmáért Emlékérmes

Az idei Kiskundorozsmáért Emlékérem Bá-
lint Istváné. Otthonában fogadta gratulációmat, 
mivel május 1-jén Kalocsán Bábel Balázs érsek 
úrnak főzött pörköltet. Az érmet leánya, Maróti 
Józsefné Erika vette át.

Időszerű volt és jó helyre került az elismerés, mert 
20–25 év jelentős közéleti és társadalmi munka került 
végre elismerésre. A díjazott, Bálint István 1943-ban szü-
letett Kiskundorozsmán, a jelenlegi Zsombó területén. 
Nagy családban nőtt fel, tizen voltak testvérek. Szülei 
mezőgazdasággal foglalkozó, keményen dolgozó mun-
kásemberek voltak, keresztény szellemű nevelésben része-
sítették gyermekeiket, amelyet sikerült megőrizni és gye-
rekeiknek, unokáinknak is átadni. Az általános Iskolában 
1950–52-ben Mihálffy Lajos volt az igazgató és tanítójuk.

– Szegeden kőműves szakmát tanultam, egyéni vál-
lalkozóként dolgoztam nyugdíjazásomig, sok családi há-
zat, otthont építettem fel eddigi életem során, jelenleg is 
a szakmában foglalatoskodom. Számomra legfontosabb 
a család, valamint az egyházközség hitéletének ápolása. 
Életemet ez határozta meg, valamint a közösségért vég-
zett társadalmi munka. Feleségemmel, Dobó Máriával 
49 évet éltünk boldog házasságban. Súlyos betegség kö-
vetkeztében egy éve elhunyt. Három lányunk született, 
10 unoka és egy dédunoka népesíti be családunkat.

– Kérlek, vedd száma azokat a közösségért végzett 
munkákat, melyek elismeréseként az emlékéremmel 
részesítettek.

– 25 évvel ezelőtt az egyháztanács elnökévé választot-
tak. Működésem ideje alatt került a templombelső és 

-külső felújításra, festésre, tatarozásra. A lábazat belső 
és külső felújítását én végeztem el. A Plébánia tetőcsere-
pének cseréjét, a belső helyiségek felújítását és az udvari 
gazdasági épület lebontásával a közösségi épületet is 
felépítettem.

Tíz évig voltam a Kiskundorozsmáért Alapítvány 
kuratóriumának tagja, sok jó adománygyűjtő bálat szer-
veztünk.

1990-ben alapítottam meg a Kiskundorozsmai Ön-
védelmi Csoportot (polgárőrséget), amelynek első elnö-
ke 5 évig voltam. A Dorozsmai Részönkormányzat tagja 
voltam 1990-től három cikluson át.

– Ez évben töltöd be a 70. éved, csodálom a fiatalo-
kat meghaladó aktivitásodat, mik a még megvalósítandó 
terveid?

– Sajnos magamra maradtam, de az élet megy 
tovább: az unokáimnak szeretném átadni azt az élet ta-
pasztalatot, amelyet az eddigiek során összegyűjtöttem. 
Isten segítségével szeretnék még továbbra is dolgozni, 
alkotni, a családom és a társadalom számára hasznosan 
tevékenykedni.

– Az idén merre jártál?
– Kikapcsolódni és pihenni elmentem lánytestvérem 

családjához Dél–Afrikába, ahol kettő csodálatos hónapot 
töltöttem. Az ország gazdag, jó éghajlattal, szép termé-
szettel megáldva. Bejártuk több nevezetes tájait, melye-
ket az asztalon lévő fényképalbumban örökítettünk meg.

Tegnap jöttem haza a csíksomlyói búcsúról, ahol 
kb. 600 ezer ember volt jelen. Ami ott minden évben 
megtapasztalható, az a Szentlélek kiáradása, amely egy 
valóságos csodás érzés. Csodálatos együttlétben és a 
Szűzanya áhítatában vettünk részt családommal.

– István bátyám, úgy engedje a jó Isten, hogy éltessen 
még sokáig, terveid pedig valósuljanak meg!

Tímár l.

Az idei mecénás
Régen váratott új gazdájára ez a díj. Mert aki 

kapta – Újvári Miska bácsi – nagyon megérde-
melte. Otthonában beszélgettünk egymással.

– Amikor anyám gyermekkoromban egyszer sírva 
fogadott – réved a múltba – és azt mondta, nem tu-
dok mit adni neked enni, nagyon szomorú lettem. Ak-
kor elhatároztam, hogy ha egyszer megnövök, minden 
igyekezetemmel azon leszek, senki ne kerüljön ebbe a 
helyzetbe, ha rajtam múlik.

Fogadalmát betartotta. Sokszor, sokáig kísérték életét 
fájdalmak, nehézségek, de ahogy alkalma nyílt az embere-
ken segíteni, nem gondolkodott.

– Hogy mikor, mi volt az első jelentősebb? Talán ’75-
ben. A fiamat vittük az öreg iskolába, s láttam a salakos, 
poros udvart, megjegyeztem: itt ilyen körülmények van-
nak? Ezen változtatni kellene, nem lehetne kiaszfaltozni? 
Az igazgató úr, Joó Ferenc, csendes mosollyal rákérde-
zett: – Hogyan tudnál ezen segíteni?

Bár nekem akkor rávalóm nem volt, de megtaláltam 
a megfelelő, kompetens és segítőkész embert. Mindegy 
is már, hogyan. Lényeg: a munka egy hónap múlva el volt 
végezve. Ne akard, hogy soroljam, szerénytelenség lenne, 
azután jött egymás után. Amikor a Kiskundorozsmáért 
Alapítványt kellett megtámogatni, életem nagyon nehéz 
szakaszában ért engem, de drága feleségemmel sikerült 
ezt is megoldani. Majd jöttek mások, nehéz sorsok, hely-
zetek megismerése, leukémiás gyerekeknek és másoknak 
szóló támogatások. Büszke vagyok, hogy a magam ötle-
tével, hozzájárulásommal és mások segítségével együt-
tesen a Hősök Ligetében újraállíthattuk a stációkat. Nem 

csak kapni jó dolog, adni egyenesen boldogságot jelent 
számomra. Ha mást nem tudok, akkor tanáccsal, kap-
csolatokkal segítek. Elsősorban az Embert nézem, mert 
számomra az emberek egymás iránti tisztelete jelent 
mindent. A segítség viszont a legnagyobb dolgok egyike 
az életben.

Mik a legfontosabbak számomra? A hazám, a mun-
kám, a családom. Hogy mennyi erőm van még? Nos, most 
fontolgatok venni egy kevés földet, szóval, még valameny-
nyi erőm csak van, két infarktus, gerincsérv ellenére is, ha 
ezt tervezem. Erőt, életet pedig az ad, ha családom, utó-
daim fejlődését, akaratát látom, akik majd tovább viszik, 
amit tőlem tanultak.

Mindent ugyanúgy tennék, ha újra kezdhetném. 
Tervem? Mielőtt elmennék, még szeretném beteljesedve 
látni egy gondolatomat, amit minden erőmmel támo-
gatnék: egy szerény kis nyugdíjas otthont a Liget sarká-
ban…

– Kívánom hogy sikerüljön, megvalósuljon kedves 
Misi bácsi!

TóTh GyörGy

olvasói levelek
aki a virágot szereti...

A virágosztáson én is ott voltam, én is kaptam. Meg-
köszönöm Mihálffy Béla és Kosik Dénes képviselő úrnak. 
A szép kis cserepes virágok most is szépítik, szebbé teszik  
környezetünket. 

k. S.

Dorozsma közterületei a neten

A Google keresőoldalnak köszönhetően az in-
terneten is be lehet már városrészünket barangolni. 
Ehhez nem kell mást tennünk, mint a maps.google.
com internetes oldalon beírni a keresőbe egy dorozs-
mai címet. Megtekinthetjük saját portánkat is, de 
lakóhelyünk nevezetességei is körbejárhatóak.
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Fuss az egészségedért!
(Folytatás a címoldalról)

A futófesztiválhoz a nemrégiben alakult Dorozsmai 
Bombázók női futballcsapat tagjai is csatlakoztak.

A gyermeknapi műsoron fellépett többek között az 
ovis mazsorett csoport, és barantás bemutatót is látha-
tott a közönség az iskola kézilabdapályáján.

Kosik Dénes elmondta, évről-évre egyre többen jön-
nek el a futófesztiválra. Itt a részvétel a fontos, a kisgye-
rektől a nyugdíjasig minden korosztály részt vesz ezen a 
programon. Mihálffy Béla minden évben lefutja a há-
rom kilométeres felnőtt távot. A tömegeket megmoz-

gató, hagyományteremtő fesztivált idén is a Hajdú Géza 
vezette művelődési ház csapatával közösen szervezték 
az önkormányzati képviselők.

Fővédnökök: B. Nagy László és Nógrádi Zoltán ország-
gyűlési képviselők. Támogatók: Kiskundorozsmai Részön-
kormányzat, Jerney János Általános Iskola, Orczy István 
Általános Iskola, Nagybani Piac Kft., Sport és Fürdők Kft., 
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Jerney utcai 
Óvoda, Bölcs utcai Óvoda, Széksósi úti Óvoda, Negy-
vennyolcas utcai Óvoda, Polgárőrség, Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház, Ramp Formen Kft., Baltex Piramid Kft.

Szemétszüret 
a Föld napján

A Magyar Közútkezelő Zrt. szervezésében 
hosszú évek óta országos szemétszedő akció 
zajlik ilyenkor, a Föld napja alkalmából. Ehhez 
már szinte a kezdetek óta csatlakozott Zsom-
bó, ahol a helyi általános iskola diákjait moz-
gósítják a Zsombót Kiskundorozsmával összekötő 
közút szegélyének megtisztítására. Így történt 
ez április 22-én is, de a munkához ezúttal csat-
lakoztak a kiskundorozsmai általános iskolák is, 
a két településről a határmezsgye felé összeha-
ladva a találkozásig.

Gera Erika, a zsombói Szent Imre Katolikus Ál-
talános Iskola igazgatóhelyettese: A tanulók a 3–5. 
órában vonulnak ki, míg az alsó tagozatosok csak a falu 
belterületén, a felsősök a közút mentén haladva gyűjtik 
a szemetet. Felszereléssel – védőkesztyűvel, zsákokkal, fi-
gyelemfelhívó sárga mellénnyel a kft. lát el bennünket. A 
tanulók igénybe vételéhez a szülők előzetes írásbeli hoz-
zájárulása szükséges, akik örömmel csatlakoztak a szép 
gondolathoz és természetesen megadták az engedélyt. 

Molnár Ákos, tanuló: mi ezzel a munkával segítünk 
a Föld napja alkalmából környezetünk szebbé tételéért, 
s szeretnénk, ha a felnőttek rólunk vennének példát a 
környezetszennyezés visszaszorítására.

Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere: Évek óta 
végezzük ezt a munkát. Korábban a helyi Nagycsaládosok 
Egyesületével összefogva egészen elhaladtunk Dorozs-
ma irányába, a felüljárón túlra. Sajnos a nagybani piac 
felé közeledve a szemét egyre csak szaporodott. 
Idén kapcsolatba léptem Mihálffy Bélával, hogy össze 
kellene kötni a két település ez irányú tevékenységét. Ő 
örömmel mondott igent és maga is megszervezte a két 
dorozsmai iskola bevonását a szemétgyűjtésbe. A mi is-
kolánk a dorozsmaiakkal együtt közel 300 tanulóval vesz 
részt ebben az akcióban, a kísérő tanárokkal közösen. 
Fontos a környezet védelme, a környezettudatos életre 
nevelés. Eddig csak negatív példákat láttunk, a vadlerakók 
folyamatosan szaporodnak. A mi munkánk mondhatni 
alulról jövő, amely révén talán a felnőttek is más szem-
mel viszonyulnak környezetük szennyezéséhez, ha látják 
gyermekeik aktivitását, fogékonyságát a tisztaság iránt. 
Köszönjük, hogy Mihálffy úr a dorozsmai gyermekek mellett 
a mieinket is saját képviselői alapjából üdítővel, enniva-
lóval látta vendégül, amivel fokozták a gyerekek kedvét, 
hozzáállását, együttműködését.

Mihálffy Béla önkormányzati képviselő: Fontos-
nak tartom a környezet védelmét, mert a tanulók egyre 
több rossz példát látnak, a környezet védelmére nevelés-
nek ez a tevékenység mindenképpen hasznára válik. A 
Jerney és az Orczy iskola azonnal a kezdeményezés mel-
lé állt és a gyerekek is láthatóan vidáman, nagy kedvvel 
végzik ezt a nem éppen hálás munkát, megláthatják a 
környezetszennyezés káros hatásait és azt, hogy az em-
berek milyen hanyagul, nemtörődöm módon bánnak a 
környezetükkel. Saját munkájukon keresztül érzékelhetik, 
hogy mennyi energiát és fáradságot emészt fel az, hogy 
útjainkat ne lepje el a szemét, és egészségesebben élhessünk. 
Talán ezzel önmagukat is tudják majd a jövőben kontrollálni. 

A takarítás során összesen több, mint 100 zsáknyi 
szemét gyűlt össze. Csupán az út menti mély, vízzel teli 
árkokból nem sikerült az eldobált, autóból kitett zsáko-
kat, gumiabroncsokat és elhullott állatokat összegyűjte-
ni. De ez már nem a tanulók feladata. Talán most egy 
ideig tisztaság jellemzi a Dorozsma és Zsombó közötti 
utat. Legalább két hétig…

TóTh GyörGy

ingyen aPró
Szőnyegek különböző színben és méretben ingyen 

elvihetők. Tel.: 06 20/451-7987.

Újságunkon keresztül kiközvetítünk alkalmi munkákat 
megbízható munkavállallókkal. Ingyen elvihető ruhák, 
háztartási eszközök felajánlásait kiközvetítjük, elszállítjuk 
vagy megszervezzük.
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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.

A kivételes szent
Amikor egy szentet ünneplünk, a halála napjáról 

szoktunk megemlékezni. Ugyanis a halál napja, az illető 
szent megdicsőülésének az ünnepe, a mennyországi 
örök élet kezdete. Keresztelő Jánossal kivételt tesz az Egy-
ház. Az ő nagyságát az is kiemeli, hogy nem csak a vér-
tanúsága napját, hanem a születését is megünnepeljük. 
A szentek életéről könyveket szoktak írni, történeteket, 
legendákat mesélnek el. Keresztelő Jánosról a Könyvek 
Könyve, a Szentírás emlékezik meg, és az Úr Jézus elő-
futáraként mutatja be. Legfőbb jellemvonásaként 
ezt emelhetjük ki, hogy életének minden mozzanata az 
Úr Jézusra mutat. Keresztelő János születésének hírére 
összegyűltek a rokonok, szomszédok. Az ő ünnepén 
hasonlóképpen gyűlünk össze mi is a szentmisére, hogy 
tanuljunk tőle. 

Nagyon szépen alkalmazható rá Izaiás próféta szava, 
az Ó-szövetségi olvasmányból, amelyet a prófétai hiva-
tásról mond: „Az Úr hívott meg, mielőtt még megszület-
tem; anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem… A 
nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljus-
son a föld határáig.”

Mindezek olyan prófétai szavak, amelyek Keresztelő 
Jánosban beteljesedtek.

Amikor megszületett, a rokonok azt kérdezték: „mi 
lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilvánvalóan az Úr van 
vele.” Mi már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy tudjuk mi lett belőle. Az Úr Jézus azt mondta róla, 
hogy: „az asszonyok szülöttei között nem született na-
gyobb keresztelő Jánosnál.” „Növekedett, lélekben erő-
södött és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt 

nyilvánosan fel nem lépett.” Nyilvános fellépésében a 
legfontosabb cselekedete a bűnbánat hirdetése volt. En-
nek legszebb megnyilvánulása pedig, amikor rámutatott 
az Úr Jézusra: Íme az Isten Báránya. Íme aki elveszi a világ 
bűneit. Őt hallgassátok.” Nincs ennél szebb és fontosabb 
feladat, mint másokat önzetlenül Krisztushoz vezetni.

Valójában a keresztény ember hivatása és felada-
ta hasonló ahhoz, amit Keresztelő Jánost tett. Minden 
megkeresztelt embernek feladata rámutatni az Úr Jézus-
ra.

Az tény, hogy a keresztény élet néha Keresztelő János 
pusztájához hasonlít. Ugyanis kevesen vesznek erről 
tudomást. Kevesekhez jut el a sürgető felszólítás, hogy 
Isten országának építésében minden megkeresztelt em-
berre szükség van. Ugyanakkor sok elhangzott buzdítás, 
tanítás pusztában kiáltott szó lesz, mert nehezen talál 
termékeny talajra a ránk bízottak lelkében. Mégsem ad-
hatjuk fel a küzdelmet. Nehézségek árán is ki kell tarta-
nunk a keresztény élethivatásban. Szavainkon, de még 
inkább cselekedeteinken, döntéseinkben előbb utóbb 
meglátszik, nyilvánvalóvá lesz, hogy csak a nevünkben 
vagyunk-e keresztények, vagy valóban Jézushoz tartozunk 
és minden mozdulatunk rá mutat.

A mai élet körülményei között is szükség van a Ke-
resztelő Jánoséhoz hasonló hivatásból fakadó magatar-
tásra. Szükség van arra, hogy úgy mutassunk rá Krisztus-
ra, mint az életünk értelmére, azt az üzenetet közvetítve, 
hogy: íme Őt hallgassátok, mert neki számunkra is van 
mondanivalója, van útmutatása, csak arra van szükség, 
hogy mindez halló fülekre és befogadó szívekre találjon.

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium (részlet)

Szent Iván tüze
A június 24-i Szent Iván-nap, Keresztelő Szent János-

nak, a magyar népdal „virágos” Szent Jánosának és az ősi 
fényszimbolikának közös ünnepe. A nyári napforduló-
tól mindössze 3 nap választja el. János és a napfordulat 
együtt ünneplése az V. századtól általános. Egy forrás 
szerint, mi magyarok a XI. században már gyújtottunk 
tüzet Iván előestéjén. Szokásunk régiségét a szlávos 
névváltozat bizonyítja. (A keresztény liturgia szókincse 
nyelvünkben nagyrészt a görög-szláv jövevényszavakból 
áll, mivel a térítő papok többsége először ezeken a nyel-
veken szólt eleinkhez.) Más lapra tartozik, hogy már 
az arab és bizánci források is megemlékeznek a pogány 
magyarok tűzimádatáról, és a tűzkultusz a napév fordu-
lópontjaihoz kötődő rítusok része volt.

A katolikus egyház Szűz Márián kívül csak Keresz-
telő Szent János esetében ünnepli névnapként a szent 
feltételezett evilági születésnapját. A napfordulati János-
nap kiválasztásakor az egyházdoktorok a Szentírásra 
támaszkodtak. Az evangéliumok szerint János éppen 
félévvel volt idősebb Jézusnál, születésnapja ezért került 
június 24-ére. A választás a római hagyománytól sem 

volt idegen. A keresztény naptár két „ős-János” szentje, 
az evangélista (dec. 27.) és a keresztelő az év napforduló-
inak a kapujában ül, a régi Rómában pedig az év ianuáit, 

„kapuit” Janus őrizte, s az ő neve egybecsengett a két szent 
latin nevével. E szinkretizáló törekvéseket mintha János 
evangéliuma is igazolta volna. Ilyen szavakat ad ugyanis 
a keresztelő szájába: „Annak növekednie kell”– mármint 
Jézusnak –, „nékem pedig alábbszállanom” (Jn 3,30). A 
növekedés a téltől nyárig hosszabbodó nappalokra, az 
alábbszállás a nyártól télig rövidülő napokra is érthető 
(mennél alacsonyabban jár a Nap, annál rövidebbek a 
napok, és fordítva). Bod Péter XVIII. századi leírása jelzi, 
hogy az ő idejében a János-nap napfordulat-ünnep jelle-
ge köztudomású volt: „Néhol kerekeket forgattak annak 
emlékezetére, hogy a nap immár a’ maga abrontsának 
felső Pontyára felhágott s megis fordult.” Dömötör Tekla 
hívta fel a figyelmet arra az énekbe foglalt előírásra, mely 
szerint az Iván-napi tüzet „négy szögre rakálták” (rakták). 
Ez a négyszög bizony a Nap „abrontsának”, az ekliptiká-
nak fordulópontjait jelképezi.

Győri József:

Keresztelő János
Hagyta az ősi paplakot,
A kényelmesebb holnapot.
Remete lett. Pusztán lakott.

Nem érzelem, nem képzelet
Sarkallta ezt az életet.
Az Úr szólott. Ő engedett.

Míg teveszőrbe öltözik,
Vadmézet és sáskát eszik
Ajkán örömhír érkezik,

Hogy a Bárány, a mennyei
Eljött a bűnöst menteni,
Nagy győzelmét elkezdeni.

Hírére mozdul a világ.
Benépesül a pusztaság.
Az égi szó életbe vág.

Nem remeg a király előtt.
Nagy bátorsággal inti őt,
Az előkelő bűnözőt.

A megtérőt bemeríti.
Az álnokot leleplezi.
A megváltót felismeri

És átadja a szót Neki,
Ki földi népét mennyei
Szent Lélekkel kereszteli.

S ha majd egy táncos éjszakán
Hóhér bárdja csattan nyakán,
Halljuk a Mester ajakán:

Bizony mondom, ó emberek,
Kit ma orvul megöltetek,
Legnagyobb volt közöttetek!
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Popovics Lőrinc hatvanéves
Születésnapi köszöntéssel léptem be a kapu-

ján. Nem ismertem. Kezet nyújtott. Egyből a ke-
zét néztem: hosszú ujjú, de erős, ívelt, formás, 
nem vasgyúró, érdes szobrászkéz, amilyennek 
elképzelnék.

– Nádudvari vagyok – kezdi a beszélgetést – igen, 
meghatározók voltak nekem a szülőföld fazekas hagyo-
mányai. Persze, gyerek, ifjonckoromban sokat formáz-
gattam magam is agyagot. A formák iránti vágy már 
akkor izgatott. A gyerekkorban tapasztaltak alakították 
ki későbbi életemet – a falusi környezet, az emberköz-
pontúság. A falu szeme előtt éltünk. Nagy családban 
nevelkedtem, büszke vagyok rá, hogy abban a környe-
zetben is többen le tudtunk diplomázni. Az erdészeti 
középiskolát – kettő volt akkor az országban, majd a 
főiskolát is – Szegeden végeztem. A kiváló légkör és a 
szeretett társak máig rendszeres találkozókra inspirálnak 
bennünket. Feleségem is itt, Szegeden ismertem meg, itt 
ragadtam. Helyet kerestünk, s az otthoni környezetre 
emlékeztetőt itt, Dorozsmán találtam meg.

– Erdészből szobrász: hogy is van ez?
– Természetemből fakadóan hívott a megvalósítás 

szava, az alkotni valamiből valamit. Legyen az rajz, vagy 
plasztika, elhagytam a szakmát. Nevetni fog: egy káposz-
táskővel kezdtem a faragást, amit kérésre nekem adtak. 
A kő érdekessége, egyfajta belső szépsége nagy fegyelemre, 
önmérsékletre szorít. Nem legyőzni akarom, a kő maga 
a természet. A természetet pedig az ember ne akarja le-
győzni, mert veszíteni fog. 

– Hogyan lesz az iparosból művész?
– Talán a kínai császár és a kakas meséjével illusztrálnám 

legjobban, aki megbízott egy festőt, készítsen, alkosson 

számára egy gyönyörű kakast, ami élethű lesz. Az em-
ber hónapokig nem jelentkezett, s a császár besokallt. 
Elment a festőhöz, s látta, nem is csinál semmit. Rá-
förmedt, erre az ember három-négy vonallal csodaszép 
kakast kanyarított a papírra. „Hogyan tudtad ezt most 
ilyen hamar megcsinálni – kérdezte a császár – hiszen 
nem is látok itt sem modellt, sem próbarajzot?” Az em-
ber kinyitotta előtte a hátsó termet, amely padlótól a 
mennyezetig telis-tele volt kakasok rajzaival. A császár 
ekkor látta meg, hogy több ezer próba után képes csak 
valaki arra, hogy azzal a néhány vonallal is művészit al-
kosson.

– Hová tartozik, hová kötődik? Itt lakik, de…?
– Egyszer nagyon nagy szükségem volt egy kőtömb-

re, amit nemhogy hazai barátaimat, hanem külföldi 
ismerőseimet felhívva sem tudtam beszerezni. Egy 
dorozsmai ember ajánlkozott segíteni, s lássanak csodát, 
itt nem messze, valahonnan előkerült egy olyan gránit-
tömb, amire vágytam. Ekkor jöttem rá, hogy amit Dorozs-
mán nem lehet elintézni, azt másutt sem... Kevés fonto-
sabb a jó emberi kapcsolatoknál.

– Lokálpatrióta?
– Egyszerűen elfogult vagyok Dorozsma mellett. Itt 

érzem jól magam, a dorozsmaiak egyenessége, barátsá-
ga, elfogadó személyisége, de makacssága, konoksága 
között. Ha ezt úgy hívják, akkor lokálpatrióta vagyok.

– Mit várhat Dorozsma még Popovics Lőrinctől?
– Titok. Vagyis lesz amit várhat, lehet, hogy meg fo-

gom lepni valamivel. Még nem tudom.
Elköszönök. Kezet nyújt, megszorítja, nem vas-

marokkal, roppantón. Egy barátságos, meleg, határozott 
kézfogással.

TóTh GyörGy

Önkény
Az 1950-ben megindult tömeges megtor-

lások egyik eszköze a kitelepítés volt. 1950. 
június 23-áról 24-ére virradó éjjelen, szinte 
egyidőben, mintegy 5000 családhoz betörtek a 
fegyveres rendőri és ÁVH-s alakulatok és a tel-
jesen felkészületlen családokat egy órán belül 
elhurcolták. Csak a legszükségesebbeket vihet-
ték magukkal.

Gondoljuk csak meg, hogy a rajtaütésszerű helyzet-
ben ma mit kapkodnánk össze, mit tartanánk a legszük-
ségesebbnek! Még rágondolni is rossz! Az áldozatok – a 
csecsemőtől az aggastyánig – marhavagonokban zsúfo-
lódva, a lehető legnagyobb kétségek között indultak 
kálváriájuk felé. A végállomás a hortobágyi pusztaság 
volt. Itt 12 tábort létesítettek, ahol több mint 3 évig, 
elhagyott birkahodályok szolgáltak a szerencsétle-
nek szálláshelyéül, amelyekben egy-egy emberre 50 
centiméternyi fekhely jutott! A táborokat a helyszínre 
telepített rendőrőrs felügyelte a kényszermunkát a 
környező állami gazdaságokban végezték, szintén 
fegyveres felügyelet alatt, nemritkán éjjeli zaklatás-
sal, vallatással.

Ezzel az „akció” nem ért véget. Az ország több 
nagyvárosából, így Szegedről és környékéről, többek közt 
Dorozsmáról további áldozatokat szedtek, és velük töl-
tötték fel a táborokat.

A legnagyobb traumát az okozta, hogy ez a borza-
lom végérvényesnek tűnt, mert a rabtartók ezt éreztet-
ték minden formában. Rögtön az első napon elégették 
az összegyűjtött személyes okmányokat, ezzel éreztetve, 
hogy innen nincs tovább! Az elhíresült mondás: „ma-
gukkal fogjuk a földet megzsírozni!” mélyen rögzült a 
halálra rémített emberekben.

Még tovább lehetne a táboréletet, a mai embernek 
szinte elképzelhetetlen borzalmait, a higiénia, a privát 
szféra, nem utolsó sorban a szükséges élelmezés és 
az orvosi ellátás teljes hiányát sorolni. Mindez és a nagy 
halálozási arány jogosan keltette a tudatos megsemmi-
sítés érzetét az emberekben. Mindezt Magyarországon, 
békeidőben.

Istennek hála, ez sem tartott örökké. 1953 júniusá-
ban Nagy Imre kormánya amnesztiát hirdetett Sztálin 
halála miatt, és ennek hatására, kicsit vontatottan ugyan, 
de késő őszre feloszlatták a táborokat. 

Mellékesen szólva furcsa közkegyelem az, amit a bírói 
ítélet nélkül senyvedők kaptak! Ugyanis a volt kényszer-
munka táborosok kálváriája ekkor újabb szakaszába 
lépett. Közülük senki nem mehetett vissza eredeti 
lakhelyére, semmit sem követelhettek vissza korábbi 
vagyontárgyaikból, gyermekeik nem tanulhattak, és 
csak segédmunkát vállalhattak, továbbra is állandó 
rendőri megfigyelés mellet kellet élniük. Másodrendű 
állampolgárok lettek saját hazájukban. Ebből a hely-
zetből nagyon kevesen tudtak csak kitörni közülük, 
ők is többnyire csak úgy, ha elmenekültek és más 
országban hazájuktól, családjuktól távol próbáltak 
szerencsét.

Ezektől az emberektől a mai napig senki nem kért 
bocsánatot…

*

Amennyiben olvasóink közül bárkinek lenne a 
Dorozsmáról kitelepítettekről olyan információja, amit 
megosztana másokkal is, kérjük, juttassa el azt szerkesz-
tőségünkbe!
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Jerney-nap

A május 10-i iskolanapon változatos prog-
ramok várták a Jerney iskola diákjait.

Az alsó tagozatosok a Szegedi Vadasparkba lá-
togattak el: osztályonként bejárva az egész területet rá-
csodálkoztak, milyen nagy változások történtek tavalyi 
zoopedagógiai program óta. Az újszülött állatok látvá-
nya mosolyt varázsolt a gyerekek arcára. A borjúfókáktól 
a vízilovakig számos állat etetését figyelhették meg, köz-
ben gondozóik érdekes előadást tartottak róluk. A tó 
partján megpihenve minden osztály feladatlapot oldott 
meg, majd a Madarak és Fák Napja alkalmából felállított 
állomásokat próbálták ki. A bejáratnál kapott térkép se-
gítségével ügyesen tájékozódtak az állatok elhelyezkedé-
séről, érdeklődéssel olvasgatták az információs táblákon 
lévő ismeretterjesztő szövegeket.

A felsőtagozatosok az iskola sportudvarán csapat-
versenyen mérték össze tudásukat, ügyességüket. A reg-
geli közös futás és bemelegítés után 12 feladat várta az 
osztályokat: a takarékos háztartás állomáson egy átlagos 
család havi keresetét kellett előrelátóan beosztani, az 
e-ponton az internet előnyeivel és veszélyeivel ismerked-
tek meg, máshol az iskola aulájában lévő helytörténeti 
kiállítás anyagából szerzett tudásukról számoltak be, de 
volt kerékpáros akadálypálya és KRESZ-ismereti totó is. 
A versenyt ügyességi feladatok színesítették, melyet nép-
tánc-tanulás követett. A végén minden csapat kapott 
ajándékot.

A diákok egybehangzó vélemény szerint tartalmas, 
hasznos és érdekes volt a Jerney-nap, folytatás az őszi 
családi sportszombaton!

CzékuSné DémuS Gabriella,
GorzáS áGneS

szervező pedagógusok

Gyulai hercegnők és 
lovagok nyomában

A Jerney iskola tanulói januártól vettek részt a So-
mogyi Könyvtár „Várak nyomában a szépirodalommal” 
európai uniós projektjében, melynek célja a könyvtár, a 
könyvek segítségével az olvasóvá nevelés, a kreativitás 
fejlesztése, az ismeretek bővítése, valamint a pozitív ér-
zelmi attitűdök kialakítása volt. Az öthónapos program 
zárásaként vártúrára indulhatott csapatunk.

Május 9-én elérkezett a várva várt gyulai kirándulás. 
Reggel 7:10-kor a szegedi vasútállomáson gyülekezett a 
nagy csapat. Mindenki nagyon izgatottan várta, hogy 
odaérjünk Gyulára. Mikor megérkezett a vonat nagy 
örömmel szálltunk fel, majd foglalta el mindenki a maga 
helyét. Békéscsabán kellett átszállnunk a Gyulára menő 
vonatra. Tíz óra körül végre megérkeztünk, és gyalog in-
dultunk a vár felé. Útközben mindenki nagyon izgatot-
tan nézelődött. Meglestük a kolbászüzemet (sajnos csak 
kívülről), mert sürgetett minket az idő. Mikor odaértünk 
a várhoz, már fogadott minket a várszínház jelmezese. 
Behívta a fiúkat egy kis próbaterembe, persze akkor mi 

még lányok nem tudtuk, mire is készülnek. Aztán nagy 
üvöltözéssel kijöttek lovagoknak öltözve. Utána jöttünk 
mi, lányok. Ránk csodálatos régimódi hercegnők ruhá-
ját adták. Ezután beöltözve hódítottuk meg a várat. A 
várról rengeteg szép dolgot tudtunk meg és láthattunk. 
Úgy érezhettük magunkat, mintha abban a korban él-
nénk. Miután körbejártuk a várat, elmentünk egy közeli 
játszótérre, ahol lassan megebédeltünk és egy kicsit le-
pihentünk. Aztán útnak indultunk, meglátogatni a 100 
éves cukrászdát, ahol megkóstoltuk a cukrászda minden 
fajta fagylaltját süteményét, csokoládéját. Felfedeztük a 
cukrászda emlékkönyvét és különleges asztalát is. Oda 
mindenki leírta egy szalvétára, hogy Gyula milyen fan-
tasztikus és szép hely.

 Fájó szívvel indultunk vissza a vasútállomásra és on-
nan Szegedre. A vonaton mindenki – kicsit megfáradva 

– a kirándulásról, új élményeiről beszélt. 
Süki evelin, will kriSzTina

(Jerney JánoS álT. iSkola, 8.a)

Elsőosztályos beiratkozások
Az április 8-án és 9-én lezajlott iskolai beiratkozáso-

kat követően derült ki, hogy országosan kétezer gyermek 
beiskoláztatása bizonytalan, mert helyhiány miatt nem 
tudják őket felvenni abba az iskolába, ahová jelentkeztek. 
A helyzet előre látható volt, a kormányzatot a kisiskolás 
dömping mégis olyan váratlanul érte, mint a márciusi hó.

Lapunk kérdésére a Jerney János Általános Iskola 
igazgatója, Lázár Zoltán arról tájékoztatott, hogy az 
iskolában a beiratkozás rendben lezajlott, nem volt túl-
jelentkezés, két első osztályt indítanak, 22–22 fővel. Az 
iskolában korábban volt Zsolnai-módszerrel tanított 
osztály is, de ma már a hagyományos írás-olvasás taní-
tási módszerrel tanulnak hangoztató-elemző-összetevő 
módszerrel (szótagoló olvasás), valamint lehetőség van 
interaktív tábla használatára is, az egyéni fejlesztés és a 
tehetséggondozás csoportokban történik.

Viszonylag magas, heti 5 óraszámban tanítják a test-
nevelés tárgyat az iskolában. Új tantárgyként lépett be a 

kötelező a hit- és erkölcstanóra, a leendő elsős gyermekek 
szülei beiratkozáskor nyilatkozhattak a választásukról.

Az Orczy István Általános Iskola tájékoztatása sze-
rint sem volt túljelentkezés az első osztályosok beiratko-
zásakor. A jelenlegi létszám alapján egy osztályt tudnak indí-
tani 20 fővel. Az első osztályosok számára kínált program 
a Meixner-módszerrel történő olvasás-írástanítás. A Meixner 
módszer betűtanításban fokozatosan, kis lépések szerint 
halad. Szótagoló, szintetikus módszer, amely a helyesírás 
fejlesztésénél elengedhetetlen. Alapja a hangoztatás és a 
hanghallás fejlesztésére épülő betűtanítás, azaz a hármas 
asszociáció (látom – hallom – mondom) tökéletes kiala-
kítására törekszik. 

Az Orczy Iskolában is heti 5 órában van testnevelés.  
A leendő elsős gyermekek szülei beiratkozáskor nyilatkoz-
hattak, a hit- vagy az erkölcstanóra közül melyiket választ-
ják.

oCSkóné

27 és fél tonna
Iskolai rekord a papírgyűjtésben

Túlszárnyaltuk az őszi 22 tonnás mennyiséget is: 
a Jerney iskola május 13-i fenntarthatósági napján – a 
rossz idő ellenére – rekord mennyiségű, 27 320 kg papírt 
(egy tanulóra vetítve közel 90 kg-ot) gyűjtöttek össze 
az osztályok. Az idei tanévi összegyűjtött újrahasznosít-
ható közel 50 tonna papírmennyiséggel körülbelül 460 
fát (egy kisebb erdőt) mentettünk meg a kivágástól! A 
használt papírból készült „újrapapír” gyártásához ráadá-
sul feleannyi energiára és negyedannyi vízre van szükség, 
mint a fából készült új papíréhoz.

Köszönet a diákságnak és a szülői közösségnek a 
környezetünk megóvásáért végzett összefogásért!

A burkolat a ház ruhája - és 
évekig megmarad

Vállalok mindennemű burkolást, 
laminált padló lerakást 

anyagbeszerzéssel együtt is.
Pontos, precíz, minőségi munka!
Ne érje be kevesebbel, munkáját 

bízza szakemberre!
Hívjon bizalommal!

Farkas Péter épületburkoló
30/587-58-56
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Dorozsma fekete pontjai

Fekete pont!
Mikor fejezik már be ezt az építkezést? Mikor tűnik el ez a kép a Nagybani piac mellől?

Az időtlen idők óta árválkodó épület a Dorozsmai úton, a központ közelében.

Szelektív 
hulladék

Addig, amíg az emberek többsége azon munkálko-
dik, hogy szebbé, tisztábbá tegye a környezetét, sajnos 
még mindig vannak olyan emberek, akik semmibe veszik 
a szabályokat, a környezetünk tisztaságát, egészségünket. 
Naponta közlekedem a Törő utca és az Ilosvai utca felé. 
Időnként elképesztő és elszomorító a látványt nyújt a 
szelektív hulladéklerakó környéke. Amíg az egyik napon 
a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozói ren-
det tesznek a környezetében, addig vannak emberek, 
akik ezt követően, szinte másnapra nem odavaló hulla-
dékot, szemetet, gallyakat leraknak. Vajon mikor jutunk 
el odáig, hogy az emberek tudomásul veszik, hogy ez 
nem hulladéklerakó hely, hanem a nevében is benne 
van: szelektív hulladéklerakó.

Kiskundorozsmán van hulladékudvar, minden hé-
ten a kukás autó elszállítja a szemetet. Mért kell a szeme-
tet a lomot ezen területre lerakni?

Szné

olvasói levelekA polgárőrség hírei
Egyesületünk 2013. évi közgyűlését a 2012. évi pol-

gárőri bűnmegelőzési és gazdasági munkájáról május 
17-én a Szélmalom Vendéglőben megtartotta. Jelen volt 
a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 
elnöke, Batíz István, a Szegedi Rendőrkapitányság Bel-
városi Rendőrőrs részéről Bécsi Attila őrs parancsnok, a 
KMB tagjai és Mihálffy Béla önkormányzati képviselő.

Bevezetőben egy perces néma felállás adózott a köz-
gyűlés a közelmúltban elhunyt Szép Antal polgárőr emléké-
nek, aki a szegedi első polgárőr szervezet alapító tagja volt.

Szemesi Szilveszter elnök beszámolójában tevékeny 
bűnmegelőzési, szociális és karitatív munkáról adott számot, 
melynek eredményeként javult a lakosság biztonságérzete 
és stagnált Dorozsma közbiztonsága. Bécsi Attila rendőrőrs 
parancsnok úr hozzászólásában megköszönte a polgárőr-
ség munkáját és együttműködését. Batíz István megyei 
elnök méltatta és megköszönte a polgárőrök társadalmi 
munkavégzését és ismertette a „100x100 biztonság” or-
szágos kiemelt bűnmegelőzési program lényegét, és azt, 
hogy Kiskundorozsma is belekerült ebbe a programba. 
Pályázati úton pénzforráshoz jut a szervezet a program 
megvalósítására, amelynek kiemelt célkitűzései: a közös-

ségi bizalom erősítése; állampolgári gondolkodás pozitív 
alakítása; etnikai problémák megoldásának segítése; tisz-
telet az éveknek biztonságot az időseknek; Szomszédok 
Egymásért Mozgalom építése, működtetése; közbizton-
sági egyeztető fórumok szervezése.

Elnök úr beszámolójában elmondta, hogy az OPSZ 
és Szeged Város pályázati finanszírozása által a szervezet 
működésének gazdasági feltételei adottak és egyben 
ezért köszönetét is fejezte ki. Mihálffy Béla képviselő úr 
hozzászólásában megköszönte a polgárőrség munkáját 
és bejelentette, hogy a külterületi járőrözéshez lobbizott 
egy magasabb felépítésű gépkocsi megvásárlásához szük-
séges pályázati pénz biztosítására, melynek eredménye-
ként 1 400 ezer Ft támogatásra tett javaslatot. Szemesi 
Szilveszter megköszönte a támogatást.

A közgyűlés keretében a polgárőri munka elismerése-
ként Molnár Sándor polgárőr oklevél és tárgyjutalom elisme-
résben részesült. Tíz éves polgárőri munka elismeréseként elis-
merő oklevél és jutalomban részesültek: Baráth István, Mucsi 
Mihály, Majoros József és Mihálffy Tibor polgárőrök. A közgyű-
lés befejezéseként jó hangulatban elfogyasztották polgárőrök 
a Szélmalom Vendéglő által felszolgált finom vacsorát.

Szemétlerakó a Törő utca és Adél köz sarkán.

Sok ház portáját ellepi a gaz, udvaron és utcán egyaránt.
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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, 
keressen minket: mi mindig szabályos megoldást 
kínálunk Önnek!

Elérhetőségünk:
e-mail: info@residens.hu

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

KUPON AKCIÓ 
A MENŐ MANÓ-BAN!!!

Megújult árukészlettel és 
KUPON AKCIÓ-val várjuk Önöket 

a Menő Manó angol minőségi használt 
gyerekruha üzletünkbe! 

Minden elköltött 1000 Ft után 100 Ft 
kupont adunk ajándékba, amit a követ-
kező vásárlás alkalmával beválthatnak! 
(2000 Ft után 200 Ft, és így tovább...)

A kuponok készpénzre nem válthatóak!
Az akció időtartama:

május 13-tól június 15-ig!
A kuponok beváltási ideje korlátlan!

Nyitvatartási idő: H-P: 9-18
Szombat: 9-12

Várjuk szeretettel! :)

Biztosításközvetítés
– Lakásbiztosítás
– Utasbiztosítás
– Kötelező felelősségbiztosítás

kötése Dorozsmán.
70/779-2064

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

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

Kiszállítással!

olvasói levelek
BiciklilámPa-loPás

Ha már oly sokszor beszélünk közbiztonságról, illet-
ve, hogy javult-e vagy romlott, egy apró eset fokmérőjé-
vé válhat annak, mennyire lakható Dorozsma bűnözői 
fertőzöttség szempontjából.

Ritka, de megesik, hogy az előváros különböző terüle-
tein lezárt biciklit ellopják. Most nem ez történt, csupán 
a biciklire ráerősített elülső és hátulsó világítás szívódott 
fel szőrén-szálán. Felhelyezésétől számított másfél hétig 
bírta. Utána valaki, farzsebében a megfelelő célszerszám-
mal, meglovasította.

Az rendben van, ha lelakatoljuk a kerékpárt. De aztán 
vegyük le az ülést, a macskaszemet, a villogókat és egyéb 

„extrát” róla, és kezünkben az alkatrészekkel távozzunk? 
Vigyük magunkkal a kerekeket, mert talán legközelebb 
azokra kezd fájni a foga valakinek?

Úgy lesz a legjobb, az lesz az egyetlen megoldás tehát, 
hogy minél „lelakottabbnak”, minél lestrapáltnak tettetjük 
kerékpárunkat? Legyen a bicikli koszos, rozsdás, csiko-
rogjanak a láncai, legyen szakadt az ülése, és akkor talán 
nem lesz gusztusa senkinek meglovasítani egy ilyen tra-
gacsot? Forradalmi ötlet, nem? Minél csúnyább a kétke-
rekűnk, annál nagyobb biztonságban van. Fáj a szívünk 
egy hetvenezres kerékpárt összemocskolni? Hogy fájna 
a szívünk akkor, ha egy nap már nincs mit összemocs-
kolni…

GS

nem kell ÚJra vizsgázni a kresz-Ből

Sok helyen elterjedt, hogy a KRESZ-módosítás miatt 
mindenkinek újra kell vizsgázni. A közösségi oldalon ren-
getegen osztják meg ezt a „hírt”. Hozzátették, ugyanak-
kor folyamatosan keresik a közlekedésbiztonságot növe-
lő változtatások lehetőségeit. Pedig sok embernek nem 
ártana az újbóli KRESZ-vizsga letétele, mert egyszerűen 
felháborító, hogy emberek mennyire nem törődnek ma-
guk és mások testi épségével.

Vannak, akik este, sötétben kivilágítatlan kerékpárral, 
fényvisszaverő mellény nélkül karikáznak a Sziksóstóra 
a felüljárón, ahol már nincs közvilágítás sem. A minap 
láttam, hogy a körforgalomnál a kerékpárosok a gyalo-
gosátkelőn kerékpáron ülve akarnak átmenni, és amikor 
nem akarnak elsőbbséget adni az autósok, még rosszal-
lóan néznek az autós után. Pedig jogos, hogy nem ad a 
gépkocsi vezetője elsőbbséget, ugyanis a gyalogátkelőn 
csakis a gyalogosnak van elsőbbsége, de a kerékpárosnak 
és az elektromos kerékpárral, kismotorral áthaladónak 
nincs, ha nem szállnak le és tolják a járművet.

Van aztán olyan gépkocsivezető is, aki az erőhatás-
ra gondolva, továbbszáguldozik a gyalogátkelőhelyen 
elsőbbségadás nélkül, hadd várjon a gyalogos, neki van 
ideje, nekem nincs, gondolja.

A másik a 30-as övezet. Hát ez egyszerűen elképesz-
tő, ha egyszer egy héten keresztül ellenőriznék a 30-as 
övezetben autózókat, igen elszomorító lenne a tapasz-

talat és a büntető cédulák 
sokasága. Nem adnak elsőbb-
séget a jobbról jövőknek, 
nem 30 km-rel, hanem a 
duplájával száguldoznak. A 
Vályogos utcában piros szí-
nű autóval egy szőke hajú 
hölgy úgy száguldozik, hogy 
isten irgalmazzon annak, 
aki jobbról jön, mert nem 
tudna megállni az biztos, és 
karambol lenne belőle. A 
Bölcs utcában közlekedők 
többsége sem ismeri a 30-as 
övezetet, mert több esetben 
kell megállni, mivel nem ad-
nak elsőbbséget a jobbról 
érkezőnek. Már előfordult, 
hogy amikor jeleztem, hogy 
nekem lett volna elsőbbsé-
gem, vagy a Vályogos utcán 
ne száguldozzon, az illető felmu-
tatta a középső ujját, és még 
nyomta tovább a gázpedált.

Nem ártana itt is, mint 
Bordányban, egy KRESZ ok-
tatást tartani!

o-né

Biztonságunk érDekéBen mire vigyázzunk?

Kiskundorozsmán egy 60 év körüli férfi, aki korábban 
a Rigómező utcában lakott, több esetben besurranásos 
lopást kísérelt meg vagy hajtott végre. Megelőzésül zár-
juk kulcsra kapukat, ajtókat, és figyeljünk az idegen és 
céltalanul lézengőkre. Közüzemi szolgáltató képviselőjé-
nek jelentkezésekor kérjünk tőle igazolványt és hívjunk 
szomszédot tanúnak, nézzük meg milyen kocsival érkezett. 
Nekik nincs joguk pénzt átvenni és vissza adni sem.

Házalók és csalók járják folyamatosan Dorozsmát, 
ne kössünk üzletet velük, mert becsaphatnak, meglophat-
nak. Ha utcánkban, házunkban idegent látunk figyeljük 
meg, írjuk fel autója rendszámát, színét, bejelentés, felje-
lentés esetén adjunk pontos személyleírást róla. Ha az 
utcán rendbontást, vandalizmust észlelünk, azonnal hív-
juk a rendőrség 107-es számát.

Kiskundorozsmán az önkormányzati képviselők finan-
szírozásával mozgó térfigyelő kamerák vannak telepítve 
a fontosabb közterületeknél, amelyek éjjel-nappal képe-
ket küldenek a rendőrség ügyeletére, ahol azokat folya-
matosan figyelik és indokolt esetben utólag kiértékelik, 
visszanézik.

Akik kerékpárral közlekednek, rövid időre sem hagy-
ják azt lezárás nélkül.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „100x100 település 
biztonsága” pályázati projekt keretében a SZEM mozga-
lom szervezését, újraélesztését elkezdtük. Várjuk az utca 
bizalmik jelentkezését a polgárőrségnél a 30/621–6254-
es telefonszámon Tímár Lajosnál.

PolGárőrSéG
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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!
Június 1-14-ig szabadságon.
Helyettes: Dr. Herczeg István

06 30/458-1273
Telefon: 06 30/9723-016, 314-662 (ren-
delési időben). Hívásra házhoz megyek!

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
Egyed Adrián

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

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

TATRADOL TRAVEL

6721 Szeged Szent István tér 6.

Tel.: (62) 487 – 835 

info@tatradol.hu

www.tatradol.hu
________________________________________________________________________________

SZEGEDI INDULÁSOK,
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

                

06.7-10. Felfedező úton Délvidéken és Dél-Erdélyben             47.800.-Ft/fő

06.16-20. Üdülés Zalakaroson (teljes ellátás, wellnes használat)             39.900.-Ft/fő

06.23. Pannonhalma-Tata-Zsámbék               7.900,-Ft/fő

07.22-30. Nyaralás a Naposparton, Bulgáriában             85.900.-Ft/fő

07.2-9. és 08.1-8.   Felüdülés a szlovén Adrián, Koperben             94.800,-Ft/fő

08.19-21. Kikapcsolódás Dél-Lengyelországban             33.600,-Ft/fő

TATRADOL TRAVEL

6721 Szeged Szent István tér 6.

Tel.: (62) 487 – 835 
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www.tatradol.hu
________________________________________________________________________________
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06.16-20. Üdülés Zalakaroson (teljes ellátás, wellnes használat)             39.900.-Ft/fő

06.23. Pannonhalma-Tata-Zsámbék               7.900,-Ft/fő

07.22-30. Nyaralás a Naposparton, Bulgáriában             85.900.-Ft/fő

07.2-9. és 08.1-8.   Felüdülés a szlovén Adrián, Koperben             94.800,-Ft/fő

08.19-21. Kikapcsolódás Dél-Lengyelországban             33.600,-Ft/fő

TATRADOL TRAVEL

6721 Szeged Szent István tér 6.

Tel.: (62) 487 – 835 

info@tatradol.hu

www.tatradol.hu
________________________________________________________________________________

SZEGEDI INDULÁSOK,
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

                

06.7-10. Felfedező úton Délvidéken és Dél-Erdélyben             47.800.-Ft/fő

06.16-20. Üdülés Zalakaroson (teljes ellátás, wellnes használat)             39.900.-Ft/fő

06.23. Pannonhalma-Tata-Zsámbék               7.900,-Ft/fő

07.22-30. Nyaralás a Naposparton, Bulgáriában             85.900.-Ft/fő

07.2-9. és 08.1-8.   Felüdülés a szlovén Adrián, Koperben             94.800,-Ft/fő

08.19-21. Kikapcsolódás Dél-Lengyelországban             33.600,-Ft/fő

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

Szivattyú ajánlatunk: LEO XJWm90/46: 21 290,- Ft
LEO XJWm90/55: 26 890,- Ft
valamint PEDROLLO, LEO szivattyúk nagy választékban!

Festékek, festőszerszámok
Ajánlatunk:

– hazai és import vetőmagok
– szerves és műtrágyák
– virágföldek, tápoldatok, műanyag cserepek, ládák

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)

Ingyen palacsinta!
Minden pizza mellé! Rendelhető:
Kis pizza mellé: 1 db Bányai Cukrászda
Normál pizza mellé: 2 db 461-023
Családi pizza mellé: 4 db Nyitva: kedd-szombat 12-19

LOVAStÁBOR A SÁRI tANyÁN

Nyári szünetben heti turnusokban
H-P-ig (8-16-ig).

Napi programok: lovaglás, strandolás a Szikin,
elméleti oktatás, sok-sok játék!

tel.: 30/439-3522

Fűtéskarbantartás nyáron
Jobb megelőzni a károkat!

Radiátorok, padlófűtések, kazánok 
iszaptalanítása, átmosása, vegyszeres 

takarítása.
Víz-gázfűtés szerelés, gázkészülék javítás.

Beke László
Széksósi út 72.                                06 20/9333-289

TűzIFA megReNDeLheTő
(keményfa) NYÁRI ÁRON!

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.
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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.

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

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

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!

+ sPórolJon még tÖBBet!
Analóg vétel esetén nincs szükség külön 
beltéri egységre!
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Hegesztés, vízszerelés, zárcse-

re, gyalulás, csőcsatorna...
Bővebben: ezermester11.5mp.eu

Számla biztosító felé is!
Hívja Batát!

06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

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

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

Kőműves-	és	ácsmunkák

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

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV 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.

tél végi akció!
Cserépkályhák, kandallók, kül- és beltéri 

kemencék többféle rendszerrel való 
építését, javítását garanciával vállalom.

Szociálisan rászorultaknak 27% kedvemény!
Minőséget kínálok kedvező áron!

1972 óta állok az Önök rendelkezésére!
Tisztelettel: márton ferenc

cserépkályhák doktora
30/978-4033

Ácsmunkákat, régi tetők újrafóliázását, 
lécezését, cserepezését, deszkázását, tetőtér 

belső szigetelését, tetőablakok berakását 
vállalom.

06 20/488-6547

Nyitva: H-V: 9-18

Középkorú hölgy (egyedülálló) 
lakhatásért cserébe kertgondozást 
vagy idős ember ápolását vállalná.

Érd.: 06 20/470-6587
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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
Nyitva: H-P: 8-17, 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!
Kisteherautó teljes körű javítása.

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

HáZITej A SárI-TANyáróL!
160 Ft/l

Tel.: 06 30/439-3522
Házhozszállítás is!

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.

Kiskundorozsmai temetőben 
1 személyes fekete gránit síremlék 
sírhellyel eladó! Irányár: 450.000 Ft. 

Bővebb információ telefonon.

Érdeklődni: +36 70/375-4376
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes körű 

szolgáltatás a Kiskundorozsmai 
Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035
Éjjel-nappali ügyelet: +36 30/9455-643

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!
Fényre sötétedő réteg 30% kedvezménnyel 

június 30-ig!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 
szemüvegkeretének árából!

Multifokális lencsék 50% kedvezménnyel!
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

Kerti partykhoz a sütnivalóját
Szép-kártyával is fizetheti!

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

GONDOlt MÁr 
A NYÁRI VIHAROKRA?

Van már biztosítása?
Kössön a Takarékszövetkezetnél!

Sokféle kedvezménnyel!
Gyors kárügyintézéssel!

Kérjen ajánlatot, érdeklődjön a
PILLÉR Takarékszövetkezetben!
Kiskundorozsmai kirendeltsége

Szeged, Dorozsmai út 196.

PURINA TAKARMÁNYBOLT
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi: * fehér húshibrid (Starbro)

* vörös húshibrid (Rebro)
* szürke húshibrid (Master) 
* sárga kéthasznú (Farm)

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!
Kiszállítás igény szerint megoldható.

Tel.: 30/445-71-25
Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12


