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HAVI GONDOLAT

„Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik 
kimondják azt.”           GEORGE ORWELL

Doni megemlékezés
1943. január 12-én a Don-kanyarulatánál meg-

kezdte támadását a szovjet honvédő hadsereg a 
tengelyhatalmak csapatai, jelen esetben a Magyar 
Királyi II. Honvéd Hadsereg állásai ellen. A jelentős 
létszámbeli és haditechnikai fölényt bíró oroszok-
kal való harc közben a kétszázezer főt számláló ma-
gyar hadseregből 120 ezren elestek.

A kiskundorozsmai egyházközség tagjai meg-
emlékeztek a doni áttörésnél elesett hősökről. A 
II. Magyar Hadsereg doni katasztrófája évforduló-
jára való emlékezés és az elesett dorozsmai hősök 
előtt való tiszteletadás 2015. január 12-én 16 óra-
kor kezdődött a templom kertjében lévő II. világ-

háborús emlékműnél, ahol az egyházközség tagjai 
is lerótták kegyeletüket. Tanács Attila világi elnök 
imát mondott az elesett hősök tiszteletére, miután 
Mihálffy Béla önkormányzati képviselő elmond-
ta beszédét. Deli Albin egyháztanácsi tag családjával, 
a délvidéki magyarok nevében, koszorút helyezett 
el a II. világháborúban elesett, magyar hont védők 
és az 530 dorozsmai hős tiszteletére. Turzó Gábor 
jerney-s diák verset szavalt. Végezetül a jelenlévők 
Gordos Ferdinánd plébánossal együtt meggyújtott 
mécsesüket elhelyezték az emlékszobor elé.

DELI ALBIN – SZERKESZTŐSÉG

AZ ELŐTÉRBEN: DELI ALBIN, GORDOS FERDINÁND ÉS TANÁCS ATTILA (FORRÁS: SZEGEDMA.HU)

Akiért  
a harang szól…

Végső búcsú Bényi Mihálytól

Alig telt el kicsivel több, mint egy hónap, ami-
kor a kiskundorozsmai egyháztanács tagjai elnököt 
választottak. Hittel, tele tervekkel és vidám lendü-
lettel állt hozzá minden egyháztanácstag az elkö-
vetkező öt éves mandátum kitöltéséhez, és most… 
itt állunk szomorúan és tanítónktól kell búcsút 
vennünk.

Mély fájdalommal és megrendülten vettük 
tudomásul, hogy Bényi Mihály József egyházköz-
ségi tanácstagunk, volt világi elnökünk életének 66. 
évében, 2014. december 18-án, kora este tragikus 
baleset következtében életét vesztette. Az emlékezés 
és a kegyelet koszorúját azokkal a szép szavakkal 
lehet megkötni, amelyek a szívünkben maradtak 
meg róla.

Örökre elment az a köztiszteletben álló Bényi 
Mihály, akit Dorozsmán minden békeszerető és 
egyházhoz közelálló keresztény ember nagyon jól 
ismert. Egyéniségére, tevékenységére a vallásosság, 
a nyugodt összhang és a mérnöki precizitás volt 
jellemző. Építészmérnök volt, aki nem csak a do-
rozsmai családi házakat tervezte, hanem az egy-
házközösség kiváló építőmestere is volt. Nagy tü-
relmű, szelíd, nyugodt modorú embert ismertünk 
meg benne, aki Istentől kapott szeretettel mindig 
kész volt segíteni, ha hozzá fordultak.

(FOLYTATÁS A 6. OLDALON)

...És az Ön gyermekével mi lesz?
A TÁRKI Társadalmi Riport 2014 című kiad-

ványában olvasható egy áttekintő szociológiai 
tanulmány az utóbbi évek migrációs folyamatáról. 
Pontos adatokkal a probléma összetettsége miatt 
a statisztikusok nem tudnak szolgálni, viszont a 
különböző felmérések eredményeit összevetve az 
alábbi jelenségek és tendenciák vázolhatók fel:

– Itthon a migrációs hajlandóság 2010 és 2012 

között nagymértékben megugrott, az elmúlt évek-
ben viszont csak kismértékben nőtt.

– A külföldre vándorlások trendje itthon 2006 
óta kezdett felgyorsulni, és azóta töretlenül emel-
kedik.

– A migránsok körében a férfiak aránya maga-
sabb, mint a nőké.

(FOLYTATÁS A 9. 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

hétfőtől szombatig 6–13 óráig
vasárnap zárva!

A kirakodóvásár ideje alatt a 
pufferparkoló használata díjtalan!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Hangai Nándor: 06 20/936–7590

 Gyenes Béla: 06 20/209–5311

 Gulyás Antal: 06 20/209–5333

 Nagy Krisztián: 06 20/209–5332

ÖNKORMÁNYZATI
ZÖLDSZÁM

06 80/820–302
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

06 80/479–431

KISKUNDOROZSMAI
ÖNKORMÁNYZATI

KIRENDELTSÉG 
NYITVA TARTÁSA

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

TELEFONSZÁM

06 62/461–030

RENDŐRSÉGI IRODA CÍME:

Negyvennyolcas u. 12.
FÉLFOGADÁS:

minden szerdán 
13–15-ig.

ÁLDOZATSEGÍTÉS
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

FOGADÓÓRÁK
Lauer István: 2015. február 2.

14.00-15.00 óra, helye: Kirendelség
15.20-16.20 óra, helye: Bölcs utcai 
Családsegítő Központ
17.00-18.00 óra, helye: Jerney utcai 
Általános Iskola
Telefon: 06/20-341-41-99
E-mail: lauer.istvan@szeged.eu

Mihállfy Béla: 2015. február 12.
16.30-17.30 óra, helye: Kirendelség
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Röviden
SZEGED VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZATA január 23-i hirdetményében 
tette közzé a településrészi önkor-
mányzatok megválasztása eljárási 
rendjének szabályozását, amelynek 
értelmében a településrészi önkor-
mányzat tagjaira a településrészen la-
kó választópolgárok a Polgármesteri 
Hivatal által biztosított ajánlóíveken 
tehetnek javaslatot. E javaslatnak tar-
talmaznia kell a) a javaslatot tevő sze-
mély nevét, születési nevét, személyi 
azonosító jelét, lakóhelyét, b) a jelölt 
személy nevét, születési nevét, szemé-
lyi azonosító jelét, lakhelyét.

Jelölt az lesz, akire a településrészen 
lakó választópolgárok ajánlást tesznek 
és azt a jelölt elfogadja.

Kiskundorozsmán a jelölés le-
adására 2015. február 6-án, pénteken 
15 és 18 óra között, valamint 2015. 
február 7-én, szombaton 9 és 12 óra 
között nyílik lehetőség a Kirendeltség 
irodájában (Negyvennyolcas u. 12. 
alatt).

1620 EURÓ ADOMÁNYBAN 
részesült a szegedi és a dorozsmai 
roma tanoda. A brüsszeli központú 
Európai Asszonyok Segélyszervezetétől 
egy Belgiumban élő házaspár hozott fali 
betű- és számjegytáblákat, szorzó-
táblákat, térképeket, hűtőszekrénye-
ket, konyhai eszközöket és készség-
fejlesztő játékokat. Nagy Mihály, a 
Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke szerint úgy kellettek 
ezek a tárgyak, mint egy falat kenyér, 
mert a tanodák felszereltsége szegé-
nyes volt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Simonyik Blanka volt óvodásunk 

szüleinek, Újfaludi Zsuzsannának és 
Simonyik Györgynek köszönjük az 
óvodánknak ajándékozott gyönyörű, 
nagyméretű hűtőszekrényt.

PAPPNÉ SÖRÖS JULIANNA
a Jerney Utcai Óvoda vezetője

HELYREIGAZÍTÁS
„Nem törődünk!” címmel jelent meg 

egy cikkünk a szemeteléssel kapcso-
latban előző számunkban, amelyben 
megírtuk a kiskundorozsmai szelek-
tív hulladékgyűjtő nyitva tartási ide-
jét és telefonszámát. Sajnálatos mó-
don helytelen forrásból tájékozódott 
a cikk írója, a jó nyitvatartási időt 
csak kis keresés után találtuk meg az 
szkht.hu internetes oldalon. Ezúton 
szeretnénk a tényleges nyitvatartási 
időt közzétenni a további kellemet-
lenségek elkerülése érdekében:

Hulladékudvar, Kiskundorozsma 
(a volt Tornádó mögött):

Nyitva tartási idő: hétfő, kedd, csü-
törtök, péntek, szombat: 8:00–16:20, 
szerda, vasárnap: szünnap.

Ebédszünet: 12:00–12:20
Elérhetőség: 30/922–3138

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT!
Az Alkony Nyugdíjas Klub ne-

vében tisztelettel köszönöm Hajdú 
Géza művelődési ház igazgatónak és 
munkatársainak, a kiskundorozsmai 
képviselőknek, Mihálffy Béla és Kosik 
Dénes uraknak, a Bölcs utcai óvodá-
nak, Ujvári Mihálynak, az ARO Center 
boltnak, a Bányai cukrászdának, külön 
Bányai Attilának, a Mardel Market 
zöldségboltnak, Bali György vendég-
lősnek, a FŐNIX cukrászdának és 
Turzóné Kiri Ilonának. 

Támogatásukkal sikeresen zártuk 
az évet, remélem ez évben is hasonló 
szeretetteljes támogatásban része-
sülünk.

KOVÁCS FERENCNÉ
klubvezető

Ki kicsoda 
Dorozsmán?

A Dorozsmai Füzetek most ké-
szülő részéhez keresünk adatokat, jó 
minőségű arcképet (fényképet), leg-
inkább teljes életúttörténetet neves 
dorozsmai emberekről, akik a község 
életében jelentős, kiemelkedő szere-
pet játszottak. Kérek mindenkit, ha 
van ilyen a birtokában (családtag 
volt, vagy rokon, barát, jó ismerős) 
ossza meg velünk!

Az adatokat hozza be a Művelődé-
si Házba, Hajdú Gézának vagy Vass 
Józsefnek, vagy névvel és címmel 
adja be a Dorozsmai Napló szerkesz-
tőségébe, a Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
irodájába!

A fényképeket, dokumentumokat 
szkennelés (lemásolás) után visszaszol-
gáltatjuk tulajdonosának. Köszönjük!

Hősök arckép-
csarnoka

Már több mint 770, a II. Világ-
háborúban elesett magyar katona 
fényképe található meg a Honvédel-
mi Minisztérium honlapján, a www.
hadisir.hu internetes címen.

Az adatbázisnak indulása óta 131 
ezer látogatója volt, sokan találták meg 
ott hozzátartozóikat és végső nyug-
helyeit.

A HM vonatkozó főosztálya a 
hadisir@hm.gov.hu címen várja to-
vábbra is a Hősök arcképcsarnokába 
szánt fényképeket.
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INGYEN APRÓ

Jelenleg Kiskundorozsmán, a külterüle-
ten, kiskertekben és a belterületen élők közül 
sokan vannak, akik rendkívüli nehéz anyagi 
helyzetbe kerültek, köztük olyanok, akik már 
önerejükből nem képesen talpra állni.

Térségünkben a foglalkoztatottság az országos 
átlaghoz viszonyítva mélyponton van, a kereset 
pedig a minimálbér szintjén, nagy a munkanélkü-
liség, és sok a különféle betegségben szenvedő em-
ber. Az elmúlt évtizedben nem kellő átgondoltság-

gal felvett kölcsönöket a futamidő közben növelt 
banki kamatokkal sokan nem tudták törleszteni, 
ebből adódóan gyakori a családok szétesése, a vá-
lás, a kilakoltatás, a családi tragédiák.

ELFOGADUNK, KERESÜNK
ADOMÁNYOZÁSRA:

– kályhát,
– mosógépeket, centrifugát,
– kerékpárokat.

INGYEN ELVIHETŐ:
– járókeret,
– szobavécé,
– villanytűzhely,
– íróasztal.

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

SZERKESZTŐSÉG

Egy dorozsmai hölgy 2014 Tömörkény-díjasa
A Trogmayer Ottó, a Móra Ferenc Múzeum 

egykori igazgatója által 1994-ben alapított 
díj egy szakmai elismerés, melyet Tömörkény 
István író, újságíró, néprajzkutató, régész, mú-
zeum- és könyvtárigazgató születésnapja alkal-
mából évente adnak ki a tudományos munka 
ösztönzése, elismerése és a múzeumi szervezeten 
belüli reális értékrend kialakulásának előmoz-
dítása céljából. Ezt a díjat kiemelkedő szakmai 
munkáért kapja egy-egy múzeumi munkatárs, 
odaítéléséről az intézmény dolgozói és a megyei 
múzeumigazgató közös vélemény alapján dön-
tenek. 

Igen neves múzeumi munkatársak dicsekedhet-
nek azzal, hogy e díj birtokosai: a teljes felsorolást 
mellőzve Dr. Horváth Ferenc régész – muzeológus 
(2007-ben), Kass János, neves grafikusművész 
(2008-ban), Kürti Béla régész (2010-ben), Dömö-
tör Mihály fotográfus (2011-ben), Vályi Katalin 
régész–muzeológus (2012-ben), Bátyai Gitta prepará-
tor és Fári Irén történész–muzeológus (2013-ban), 
csak az utóbbi évek díjazottjai közül szemelgetve. 
Országszerte hatalmas teljesítmény az, hogy az 
eddig a Móra Ferenc Múzeumban rendezett kiál-
lítások közül a legnagyobb tömegeket megmozgató, 
messze tájról is érkező, százezres létszámot is meg-
haladó látogató által népszerűvé vált rendezvényt 
Szatmári Csilla múzeumpedagógus, rendezvény-
szervező hozta létre. Bár a 2012-ben Munkácsy 
Mihály legjelentősebb festményeiből rendezett 
tárlat is óriási érdeklődést keltett, ez a kiállítás 
még annak sikerét is felülmúlta. Vele beszélgetek.

– A „háromhelyes kiállítás” hol valósult meg?
– Természetesen a „nagy”, vagyis a Móra Ferenc 

Múzeumban, a Kass Galériában és a Fekete Ház-
ban. Előbbiben a vallási életről adtunk átfogó ké-
pet, az istenek ábrázolását, a női-férfi szerepeket, 
használati tárgyakat, a Fekete Házban állati-emberi 
múmiákat, balzsamozás folyamatát, módját, az egyip-
tomi gyógyítás eszközeit mutattuk be. A Kass 
Galériában Kass János grafikusművész özvegye 

ötlete alapján a művész egyiptomi vonatkozású 
munkáit állítottuk ki. A „nagy kiállítás” rekord né-
zőszámot: 114000 főt vonzott, ezen belül a Kass 
Galéria a korábbi évek átlag 3000 fős látogatottsá-
ga most 29000-re ugrott meg.

– Honnét származott a kiállítási anyag?
– Elsősorban hazai nagyvárosaink múzeumi gyűj-

teményéből, de több külföldi országból is kölcsönöz-
tünk kiállítási anyagot. A Bécsi, a Budapesti Szép-
művészeti Múzeum jelentős segítséget nyújtott, 
de pl. egyiptomi orvoslási tárgyakat a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemtől kaptunk. Több „ci-
vil”, vagyis társadalmi segítőnk is volt, akik a képi 
anyagbázisból válogatva manuálisan készítettek 
el berendezési tárgyakat, így a Tömörkény István 
Szakközépiskola művészeti csoportja is segített ezek 
valósághű „újraalkotásában”. A dorozsmai Petrov-
asztalos műhelynek régi kapcsolatunk alapján ad-
tunk megbízást egy korhű, az ókori Egyiptomban 
istenszobrok tárolására szolgáló szekrényke elké-
szítésére. Kiváló munkát végeztek, az eredetihez 
megtévesztésig hasonlót alkottak. 

– Milyen team-munka jellemez egy ilyen kiállítást?
– Jól mondja, ezek a monstre, de a kisebb kiál-

lításaink is jelentős csapatmunkát igényelnek, s a 
mostani siker sem nekem, hanem a csoport össze-
fogásának, begyakorolt rutinjának és tenni akará-
sának köszönhető. Mintegy 40 fős gárda és 20 fő 
önkéntes áll rendelkezésre ilyenkor, melyet a mú-
zeum igazgatója különféle területekről e feladatra 
összpontosít, illetve kér fel. A kiállítás díszleteinek 
megalkotásában szakértőink, egyiptológusok, tör-
ténészek nagy szerepet vállaltak, hogy korhűvé 
varázsolják a környezetet. Külső segítség is ren-
delkezésre áll – pl. a fáraók kedvenc virága „idete-
remtéséhez” a Szegedi Füvészkert is hozzájárult, 
télvíz idején jázmincsokrot biztosított nekünk, 
amit sehol másutt nem szerezhettünk volna be. 
Hihetetlen összmunka jellemezte úgy az előkészü-
leteket – ami egy évig tartott – mint a levezetést. A 
kiállítás költségeit nem szeretném nyilvánosságra 
hozni, de annyit elárulhatok, több tízmilliós nagy-

ságrendű volt a ráfordítás, a kölcsönzési, biztosítá-
si, szállítási díjakkal együtt.

– Kivel osztja meg a sikert, a kitüntetést?
– Mint említettem, ez csapatmunka. A siker, 

a jó eredmény, a zökkenőmentes lebonyolítás örö-
me valamennyiünké, s bár a Tömörkény-díjat én 
kaptam, ennek fénye erre a csoportra vetül, nekik 
köszönhetem. Meg kell azonban osztanom köszö-
netemet azokkal a dorozsmai barátaimmal, ismerőse-
immel is, akik végigdrukkolták nekem az előkészü-
let időszakát, és számomra igen jólestek, további 
erőt adtak munkámhoz gratulációik, örömük kife-
jezése a sikerhez.

TÓTH GYÖRGY

A DOROZSMAI NAGYBANI 
PIAC KFT.

2015. február 11-én
10 órakor

tájékoztató előadást tart a 
Petőfi Sándor Művelődési 

Házban Dorozsmán.
TÉMA: A 2015. január 1-től 

hatályba lépő „EKÁER” 
(Elektronikus Közúti Áru- 

fuvarozási Ellenőrzési 
Rendszer) szabályai és gya-

korlati alkalmazása, kapcsola-
ta az adórendszer elemeivel.

ELŐADÓ: Stefán József
bejegyzett könyvvizsgáló,

adószakértő

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetemet szeretném kifejezni talán a 
többi dorozsmai család nevében is Botka László 
polgármesternek, Lauer István és Szabó Sándor 
képviselőknek, valamint Tóth Ferencnek, hogy 
karácsonyunkat ajándékcsomagjaikkal szebbé 
és boldogabbá tették!

EGY NAGYCSALÁDOS
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PROGRAMAJÁNLÓ

Programok a művelődési házban
Február 2. 16 óra

ALKONY NYUGDÍJAS KLUB
Farsangi készülődés

Február 9. 16 óra
ALKONY NYUGDÍJAS KLUB
Farsangi bál

Február 13. 17 óra
BARKOS BEA KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁ-
NAK MEGNYITÓJA

Február 14. 21–02 óráig
VALANTIN NAPI RETRO DISCO
Dj: Reiner Péter

Február 16. 16 óra
VÖRÖSKERESZTES KLUB
Farsang

Február 20. 15 óra
48-AS UTCAI ÓVODA
Farsang

Február 28. szombat 18 óra
A GENÉZIUSZ SZÍNHÁZ ELŐADÁSA

Cím: Charley nénje
Zenés vígjáték 2 felvonásban

Bj.: 800 Ft, diák és nyugdíjas: 500 Ft

Vásárok:
február 4. szerda 9–11-ig,
február 12. csütörtök 9–12-ig,
február 18. szerda 9–11-ig,
február 25. szerda 9–16-ig

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ismét színházi esték!

A művelődési ház februártól szeretné újra indítani a színházi esték sorozatát, melynek első da-
rabja a vidám farsangi időszakhoz illő zenés vígjáték a szegedi Genéziusz Színház társulatának elő-
adásában. A világ egyik legismertebb bohózatának fordulatos története, a jól játszható karakterek, 
az ismert dallamok, a sok humor élvezetes és könnyed szórakozást nyújt majd a közönségnek. A 
Genéziusz Színház fiatal és tehetséges társulatával közös a célunk: a nézők magas színvonalú szóra-
koztatása. Szeretettel várjuk a színházat és a vidámságot, nevetést egyaránt kedvelő közönségünket.

Az idei évben is színes és változatos mozgásformákat kínálunk az egészségükért tenni kívánó-
kért – fiataloktól a nyugdíjasokig. Keddenként és péntekenként reggel 8-tól a nyugdíjas torna segít a 
szép korúaknak a fittség és mozgékonyság megőrzésében. Kedden és csütörtökön a fiatalabb korosz-
tály zumbázhat, mely a tánc és a fitnesz szerelmeseinek szól. Kedden a jóga lassú és finom mozdula-
tokkal, légzéssel testre és lélekre egyaránt ható mozgást kínál. Kedden és csütörtökön aerobic várja 
az intenzívebb, táncos edzést kedvelőket, szerdán pedig alakformáló és gerinctorna vehető igénybe 
kortól és nemtől függetlenül.

Kitüntették 
munkatársunkat

Bodóné Péni Erika 2015-ben a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából Szeged Kultúrájáért kitüntetés-
ben részesült.

35 éve dolgozik népművelőként. 1978-ban végez-
te a József Attila Tudományegyetem magyar-fran-
cia tanári szakát. 1979. januárjától az akkor meg-
nyíló Ifjúsági Ház munkatársa lett. 11 évig vett 
részt a rendezvények szervezésében, lebonyolítá-
sában. 1991-től 1999-ig a Bartók Béla Művelődési 
Központ munkatársaként közösségek, előadások 
szervezése volt a feladata. 1999-től a tápéi Heller 
Ödön Művelődési Ház intézményvezetője, 2003-tól 
igazgatója. 2014-től a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház kulturális életének szervezésében vesz részt.

Fontos feladatának tekinti a helyi hagyományok 
ápolását, az ott élő alkotók és művészek bemutatá-
sát, a nagyrendezvények (falunapok, búcsú, falu-
karácsony) szervezését, számos kiscsoport, közös-
ség létrehozását és működtetést.

Gratulálunk!
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Farkas Dezső versmondó verseny
Január 21–22-én rendezték meg Dorozsmán 

a Farkas Dezső versmondó versenyt. Az 1992-ben 
elhunyt Farkas Dezső kántor, karnagy verseket is 
írt, emlékét özvegye, Farkas Dezsőné Irénke néni 
szépen ápolja, ennek egyik jeles példája a versmon-
dó verseny, amelyet Kosik Dénes, Lauer István és 
Mihálffy Béla képviselők és a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház támogatásával a dorozsmai fiókkönyv-
tár rendezi meg minden évben. Az általános isko-
lások részére meghirdetett versenyre idén 54-en 
jelentkeztek. Külön köszönet illeti az Orczy István 
Általános Iskola és a Jerney János Általános Is-
kola tanárait, akik minden évben nagyon szépen 
felkészítik a gyerekeket, akik az alábbiak szerint 
szerepeltek:

1-2. OSZTÁLY
I. hely: Turzó Martin – Jerney Általános Iskola
II. hely: Kurucz Hunor, Börcsök Nóra – mind-

ketten a Jerney Általános Iskola tanulói
III. hely: Jójárt Barnabás – Orczy Általános Iskola

3-4. OSZTÁLY
I. hely: Szabó Csenge – Orczy Általános Iskola
II. hely: Hegedűs Gitta, Turzó Tekla – mind-

ketten a Jerney Általános Iskola tanulói
III. hely: Tanács Anna – 

Orczy Általános Iskola
Az alsó tagozatos ván-

dorserleget nyerte: Turzó 
Martin, a Jerney Általános 
Iskola 2. osztályos tanulója.

5-6. OSZTÁLY
I. hely: Turzó Gábor – 

Jerney Általános Iskola
II. hely: Gregus Lilla – 

Jerney Általános Iskola
III. hely: Nyerges Bá-

lint, Szép Katalin – mind-
ketten a Jerney Általános 
Iskola tanulói

7-8. OSZTÁLY

I. hely: Fejes Vivien – Orczy Általános Iskola
II. hely: Keresztes Csenge – Jerney Általános 

Iskola
III. hely: Kószó Kata – Orczy Általános Iskola
A felső tagozatos vándorserleget nyerte: Fejes 

Vivien, az Orczy Általános Iskola 7. osztályos ta-
nulója.

Gratulálunk a díjazottaknak!
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ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!

Röfi-Ker Húsboltok Kft. – Eltelt húsz év!
Éltessük a tisztes ipart – szól szlogenünk. 

Ebből az alkalomból kerestük fel Illés Károlyt, 
a Röfi-Ker tulajdonosát, üzletvezetőjét, hogy e 
jelentős jubileum alkalmából mutassa be cégét 
és történetét.

– 1994 óta létezik a Röfi-Ker. Alapításkor a célom 
az volt, hogy a megszűnő munkahely miatt utcára 
kerülő kis csapatomnak megélhetést biztosítsak. 
Az akkori csapatból a mai napig többen is itt talál-
tuk meg a számításunkat, amely bizonyítja, hogy 
nem hoztam rossz döntést.

Mivel mindannyian az élelmiszer-kereskedelem-
ből jöttünk, adott volt, hogy mi lesz a tevékenységünk. 
Egy élelmiszerbolttal és egy húsbolttal indultunk. 
Akkoriban még volt létjogosultsága a kisboltoknak 
is. Csak az maradhat talpon, aki valami pluszt ad, 
akihez visszajárnak a vevők. Ezen dolgozunk. A 
személyes kapcsolat nagyon fontos! A legtöbb vá-
sárlónknak van kedvenc eladója. Mert az, hogy mi 
kerül a családi ebédkor az asztalra, bizalmi dolog. 
Jó minőségű termékekből lehet igazán jót főzni!

Ezért kezdtünk saját márkás termékeket gyár-
tatni. Adalékok nélkül, húsból készíttetünk virslit, 
lecsókolbászt, füstölt kolbászt, füstölt húsokat, 
májast, szalonnát. A csevap, pleskavica, mics iga-
zán kedvenc lett a nem csak a grillezők, hanem a 
gyors és finom ennivalókat kedvelők között is. Eze-
ket nyugodt szívvel adom az unokáimnak is! Úgy 
látom, egyre inkább van is igény erre.

Mára letisztult profillal, három húsbolttal állunk 
mindenki rendelkezésére: Szegeden a Juhász Gyu-
la utca 3., Dorozsmán a Dorozsmai út 189., vala-
mint Üllésen a Dorozsmai út 47. szám alatt talál-
nak meg bennünket.

Munkatársaimról elmondhatom, hogy a régebb 
óta fiatalok mellett (Szegeden Margó meg Pétör, a 
hentös, Dorozsmán Rozika) a fiatalok is kiveszik 
részüket a munkából.

Haladnunk kell a korral, lehetőségeinkhez mér-
ten fejleszteni kell az üzleteket. Legutóbb rostlazító 
gépeket szereztünk be. Ezt már sokan kérték tő-
lünk, hogy ne kelljen otthon a klopfolással vesződni. 
Dorozsma nem nagy település, mégis sokan nem 
tudják, hogy a RÖFI Húsbolt a postával szemben 
található. Dolgozunk azon, hogy minden dorozsmai 
megtapasztalja, hogy nem érdemes messziről cipelni, 
hiszen helyben megtalálja az igényeinek megfelelő 
kiváló minőségű (hazai sertés, marha, birka, csirke, 
pulyka, kacsa) húsokat. Dorozsmán nem múlik el 
úgy rendezvény, hogy a RÖFI neve ne szerepeljen 
a támogatók között.

Tisztelettel várunk minden dorozsmait és nem 
dorozsmait is!

– Megerősíthetjük mi magunk is, hogy a RÖFI iga-
zi lokálpatrióta vállalkozás. Köszönjük az interjút és 
további sok sikert kívánunk!

T. L.

Egy ünnepi képeslap 
margójára

„Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Új Esztendőt Kívánunk!

Karácsony készül, emberek! / Szépek és tiszták 
legyetek! / Súroljátok föl lelketek, / csillogtassátok 
kedvetek, / legyetek újra gyermekek, / hogy emberek 
legyetek!

(Wass Albert)

Mihálffy Béla, Kosik Dénes, Lauer István
önkormányzati képviselők”

Gyönyörű aranykeretes, pazar kivitelezésű ün-
nepi üdvözlőlapot kaptam az ünnepek előtti napok-
ban. Csak úgy, boríték nélkül érkezett, címzés sem 
volt rajta. Szinte elveszett a sok, számolatlanul be-
dobott hirdetőújság között. Miután átszálaztam a 
napi küldeményeket – és kiselejteztem a fölösle-
ges kacatot –, kezembe vettem a küldeményt. For-
gattam, nézegettem: szép volt, ízléses, a faragott 
betlehemi jászol illusztrációja, a kis Jézus születé-
sét, a karácsonyi ünnep hangulatát idézte. Mégis: 
nekem a legmegkapóbb a három feladó volt ezen 
a délutánon. A három önkormányzati képviselőnk 
nevével és aláírásával érkezett a jókívánság az év 
végi ünnepekre és az eljövendő évre. Nem írták 
oda a pártállásukat, nem akartak semmire rábeszél-
ni, csak egyszerűen, együtt, egymással kart karba 
öltve, emberi hangon köszönteni – engem is – egy 
meghitt ünnepen.

Talán nincs ebben semmi különös, talán máskor 
is kaptam már ilyen képeslapot. Ám most, amikor 
vérengző fenevadként, egymás torkának esve ma-
rakodunk, és a másikat túlordítva, vádaskodva pró-
báljuk saját – vélt vagy valós – igazunkat ráerőltetni 
embertársunkra, amikor véres merényletekkel akar-
ják fanatikusok bizonyítani vallási sértődöttségüket, 
amikor tőrdöféssel felérő karikatúrákkal feszegetik 
vicclapok egy másik vallási közösség ingerküszöbét, 
bizony jól esik egy ilyen szívet, lelket melengető üd-
vözletet kapni.

Én azt gondolom: a képeslap aláírói megéreztek 
valamit az ország és a világ feszültségeiből, és azt is 
biztosan tudják: egy kisebb közösségért tevékeny-
kedni, igazán jót cselekedni, nagyot alkotni, tízezer-
nyi embernek örömöt okozni csak összefogással, 
egymás véleményének tiszteletben tartásával lehet.

Engedjék meg, hogy még néhány sort idézzek 
a gyönyörű versből: 

„Vigyázzatok! Ez a mese / már nem is egészen 
mese. / Belőle az Isten szeme / tekint a földre lefele. 
/ Vigyázzatok hát emberek, / Titeket keres a szeme! 
/ Olyan jó néha angyalt lesni / s angyalt lesve a csil-
lagok közt / Isten szekerét megkeresni.  / Ünneplőben 
elébe menni, / mesék tavában megferedni / s mesék 
tavában mélyen, mélyen / ezt a világot elfeledni. / 
Mert rút a világ, fekete. / Vak gyűlölettől fekete. / Vak, 
mint az emberek szeme: / az égig sem látnak vele. / 
Pedig az égből lefele / porzik már Isten szekere!”

Nekem ezt jelentette ez az apró, ám nagyon 
fontos és szívhez szóló küldemény. A kis ajándék-
lapot azóta is őrzöm. Köszönöm szépen, és én is jó 
egészséget, békét, boldogságot kívánok minden-
kinek!

SZENTES BÍRÓ FERENC

A POZITÍV VÁLTOZÁSOKÉRT! FEBRUÁRBAN INGYENESEN KIPRÓBÁLHATOD!

KIP-KOP ÉFT KLUB 
ÉFT-ÉRZELMI FELSZABADÍTÓ TECHNIKA

KOPOGTASD KI MAGADBÓL, AMI FÁJ, AMI ZAVAR!
MEGDÖBBENTŐEN GYORSAN HAT, KÖNNYŰ, EGYSZERŰ, HATÉKONY MÓDSZER!

FEBRUÁR 4. ÉS 18. SZERDA 17-30-18.30
HELYSZÍN: DOROZSMA, BALAJTHY U.5.

WWW.VIRAGOSLILLA.HU (06-70-559-9890)
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K A T O L I K U S  H Í R H O Z Ó
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a Dorozsmai Naplóval együtt megjelenő időszakos kiadványa.

A kiadásért Gordos Ferdinánd plébános, a szerkesztésért Deli Albin felel.

Akiért a harang szól…
(FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL)

Ha felszólalt, mindenki nagy tisztelettel hallgatta. 
Indulatain mindig fegyelmezetten uralkodott. Ar-
cára soha nem ült ki a belső szenvedélye, szavában 
soha nem észleltük a hevülékenységet és megbán-
tóan soha nem hallottuk beszélni. Ha valakit mégis 
óhatatlanul megbántott, kereste a megbékélés pilla-
natát. Megfontolt életfelfogásával, Istenben vetett 
hitében, családja és embertársai iránti szeretetben 
és békében élte hétköznapjait. Lelke mindenkiben 
az összhangot kereste. Életével és rengeteg jó isme-
rősével, barátjával, tisztelőivel bizonyította, hogy 
ezt általában meg is találta. Az egészségét lassan 
őrlő betegségéről soha nem beszélt, de mindvégig 
meggyengült erejével, annál nagyobb hithűséggel 
és áldozatkészséggel ragaszkodott az egyházhoz. 
Istenben vetett hite nagyobb volt az erejénél… 38 
éven keresztül, munkájával tudásával és a közössé-
gek támogatásával erősítette a kiskundorozsmai 
egyházközség pilléreit.

2015. január 10-én érte szóltak a harangok. 
13 órakor az ő lelki üdvösségéért lett bemutatva 
mise a templomunkban, hozzátartozói, barátai, isme-
rősei előtt. 14 órakor a temetőben Gordos Ferdinánd 
plébános mondott felette szívszorító búcsúbeszé-
det. Pócsai György siratóéneke kíséretében helyezték 
hamvait örök nyugalomra. (Hihetetlen embertársi 
szeretetről tett bizonyosságot az a tény, hogy az 

utolsó útjára rengeteg ismerőse és rokona kísérte 
el. Idősebbek elmondása szerint Sztriha Kálmán 
temetésen gyűltek össze ennyien.)

Nyugodjon békében, és emléke legyen áldott!

DELI ALBIN

Választások
Kiskundorozsmán a hívek ötévenként megvá-

lasztják az egyházközségi képviselőtagokat. 2014. 
november 16-án a vasárnapi szentmisék után tör-
tént a szavazás.

A következő jelölteket választották: Bényi Mi-
hály József †, Deli Albin, Gyuris Gábor, Lőrincz Lajos, 
ifj. Mihálffy Béla, ifj. Mihálffy Tibor, Molnár László, 
Nógrádi Tibor, Szunyogh Mihály, Tanács Attila, Ta-
hi Jánosné és Tóth Károly.

A képviselőtagok 2014. november 27-én 19 
órai kezdettel megtartott első gyűlésen Tanács At-
tilát választották meg az egyháztanács elnökének.

A képviselőtagok eskületétele 2014. november 
30-án (advent első vasárnapján, amikor a katolikus 
egyház az újév kezdetét ünnepli) 18 órakor kezdő-
dő szentmise keretében történt.

A keresztény közösség építéséhez, bölcs döntés-
hozatalukhoz és eredményes munkájukhoz a hívek 
áldozatos támogatását és Isten áldását kérjük!

DELI ALBIN

Kiáltó Szó
2015. január 8-án, 19 órai kezdettel a kiskun-

dorozsmai Plébánián a Kiáltó Szó hetilap munka-
társai értekezletet tartottak, amelyet egybekötöttek 
a parókia termében egy közös vacsorával.

Gordos Ferdinánd plébános, a Kiáltó Szó hetilap 
felelős kiadója az elmúlt év eredményeiről tartott 
beszámolót, majd megköszönte a munkatársaknak az 
önzetlen fáradozásukat és értékes munkájukat, 
amellyel a hetilap megjelentetésében közreműköd-
tek. Ezek után a 2015-ös év terveit vázolta fel. Ki-
hangsúlyozta, hogy a lakossági vélemények alap-
ján egyre nagyobb igény van a kiskundorozsmai 
plébánián történő jelentősebb eseményekről való 
publikálására, elsősorban a helyi polgárok felé. A 
közösségi média és az online kapcsolatok pedig le-
hetővé teszik, hogy információk szélesebb körben 
is eljussanak a közösség felé. A hatékonyabb kom-
munikációs kapcsolat elérése céljából elsődleges 
feladat a Dorozsmai Napló, a Délmagyarország és a 
Toronyirány című újságokkal való kapcsolattartás.

A Kiáltó Szó hetilap, a dorozsmai plébánia hon-
lapja és Facebook-oldala testvérként kapcsolódnak 
egymáshoz. Elmondta, hogy Szalkai Attila és Sza-
bó József végezte és végzik az elkövetkezendőkben 
is a Kiáltó Szó hetilapnak a tördelését és a plébánia 
online közösségi oldalának a szerkesztését. Ebben 
a munkában Huszár Máté segítségére is igényt tartanak.

A plébánia Facebook oldala a mai internetes 
korszakban sokkal nagyobb mozgásteret kapott, 
hiszen az információk és a képek feltöltésének 
mennyisége nincs keretek közé szorítva. Az oldal 
nem csak információt nyújt az olvasók számára, 
hanem egyfajta párbeszédek is kialakulhatnak az 
érdeklődő és a hozzászólók véleményével. Ennek 
az oldalnak a szerkesztését,vezetését és a felügye-
letét Deli Albin – Alex végzi.

A Kiáltó Szó hetilap munkatársai: Gordos Fer-

dinánd (felelős kiadó), Kósáné Lászlóné Krisztina 
(szerkesztő), Moróné Tapody Éva (főszerkesztő), 
Szalkai Attila és Szabó József (tördelés), Deli Albin, 
Farkas Dezsőné Irénke, Huszár Máté, Koczkás Ágnes, 
Kósa László, Maróti László, Mihálffy Béláné, Nagyné 
Nyírő Katalin, Pócsai György és Szabóné Lality Karla.

A beszámolók, ötletek és véleménycserék után 
barátságos beszélgetések vették kezdetét. A mun-
katársak között jó volt látni és tapasztalni azt az 
összefogást, lelkesedést, ami egy hosszú távú és 
eredményes gyümölcsöző munka alapja lehet.

DELI ALBIN

A KISKUNDOROZSMAI EGYHÁZKÖZSÉGI TANÁCSTAGOK
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Reumatológiai magánrendelés nyílik az Egészségházban

A Dorozsmai Napló augusztus végi számában 
mutattuk be Dr. Mészáros Brigitta körzeti fog-
orvost, a fog- és szájbetegségek szakorvosát, 
aki 2006 óta gyógyítja pácienseit Kiskundorozs-
mán. Akkor írtuk: a doktornő – reumatológus 
férjével és két nagy fiával – egy szegedi családi 
házban él. Férje, Dr. Hegedűs Béla, Szegeden 
általános orvosi szakon szerzett 1985-ben dip-
lomát, Kiskundorozsmán is praktizál a jövőben. 

Hegedűs doktor a belgyógyászati, a reumatológia 
és fizioterápia szakvizsgáinak megszerzése után 
mozgásszervi rehabilitációs szakvizsgáját is sike-
resen letette. Békéscsabán, Kakasszéken és Oros-
házán is tevékenykedett. Utóbbi város rehabilitá-
ciós osztályának alapítása az ő nevéhez fűződik. 
Jelenleg Visegrádon dolgozik: egy 240 ágyas reha-
bilitációs kórház osztályvezető főorvosa.

Szakmai tudását, sok éves tapasztalatát – a leg-
újabb gyógyítási módszerek alkalmazása mellett 

– magánrendelőjében is szeretné a dorozsmaiak 
és a környék betegeinek gyógyulása érdekében ka-
matoztatni. Mint elmondta: a fájdalmas mozgás-
szervi, degeneratív betegségek diagnosztizálása 
és kezelése sokszor nem tűrhet halasztást, ám az 
egészségügyi alapellátás legtöbbször távoli idő-
pontokkal és sok utazással tudja csak megoldani 
a feladatait. A diagnózis felállításához szükséges 
egyéb vizsgálatok (labor, ultrahang) többsége már 
helyben megoldható, így még inkább lerövidülhet 
a gyógyulási folyamat. Az általa alkalmazott léze-
res és akupunktúrás kezelések fontos kiegészítő 
terápiát jelenthetnek. A későbbiek során gyógytor-
nász és masszőr is igénybe vehető majd a teljes 
gyógyuláshoz.

Az arthrozis a végtagok, a gerinc kisízületeinek 
megbetegedése, melynek következtében a csontot 

borító porc elvékonyodik. Degeneratív ízületi beteg-
ségnek is nevezik. A lakosság 20–25 százalékánál 
okoz panaszokat. A röntgenfelvételen látható elvál-
tozások azonban ennél gyakoribbak. A betegség 
típusosan 50 éves kor után kezdődik. A betegség 
gyakorisága az életkorral nő, 75 év felett csaknem 
mindenkit érint.

OKAI:
1. Elsődleges: ha kiváltó okot nem lehet igazol-

ni. Ez a forma képezi az arthrozisok döntő többsé-
gét.

2. Másodlagos: mindig található valamilyen ki-
váltó ok:

a) veleszületett fejlődési rendellenességek
b) balesetek után visszamaradó állapotok
c) egyes betegségek következtében: pl. köszvény, 

diabetes stb.
d) elhízás vagy tartós mozgáshiány, a túlzott 

fizikai igénybevétel, hideg és nyirkos éghajlat

TÜNETEI:
1. ízület mozgásra jelentkező fájdalma
2. ún. indítási fájdalom, amikor például nehéz 

ülő helyzetből felállni
3. ízület mozgásterjedelmének beszűkülése
4. ízület nyomásérzékenysége, deformálódása

KEZELÉSE:
1. ízületek terhelésének, túlterhelésének csök-

kentése, túlsúlycsökkentés, rendszeres testmozgás
2. rendszeres gyógytorna
3. fizioterápiás eljárások: fürdő, elektroterápia
4. fájdalomcsillapítók: pl. paracetamol
5. nem szteroid gyulladáscsökkentők: pl. diclo-

fenac
6. szteroidok: pl. methylprednisolon (szájon 

keresztül, vagy ízületi injekció formájában)
7. porcprotektív szerek: glukózamin-szulfátot, 

kondroitin-szulfátot tartalmaznak
8. műtéti megoldások:
a) ízületi tengelyeltérés esetén korrekciós mű-

tétek
b) artroszkópia (szalagplasztika)
c) protézis-beültetés, mely lehet felszínt pótló, 

illetve teljes
d) porcplasztika
9. különböző alternatív módszerek: pl. lézer-

terápia, akupunktúra

A Negyvennyolcas utca és a Balajthy utca sar-
kán épült Egészségházban – autóbuszmegálló köz-
vetlenül az épület mellett – március elején nyíló 
reumatológiai szakrendelés szombatonként 9 és 
13 óra között várja a betegeket. A Balajthy utca 1. 
szám alatti szakrendelést csak előjegyzés alapján 
lehet igénybe venni: a Thurzó Gyógyszertárt kell 
hívni a 62/541–828-as telefonszámon. Egyéb infor-
mációt az érdeklődők közvetlenül Hegedűs doktor-
tól kaphatnak a 06 70/2797099-es mobilszámon.

 Az új magánrendelőt nyitó szakorvos azt is 
elmondta: az Egészségházban rövidesen bőrgyó-
gyászati és kardiológiai magánrendelő is nyílik, bővít-
ve ezzel az egészségügyi szolgáltatások palettáját 
és eleget téve a lakosság ilyen irányú igényeinek 
is. A sokat – főleg történelmi témákat – olvasó és 
gyógyító munkáját fáradalmait heti rendszeresség-
gel úszással levezető reumatológus szerint fél évi 
működés után lehet majd dönteni arról, hogy a nyit-
vatartási  időn változtasson, esetlegesen növelje 
a rendelési napok számát.

SZENTES BÍRÓ FERENC

Hírek a Jerney-iskolából
JERNEYS ELŐADÓK ORSZÁGOS SZAKMAI 

KONFERENCIÁN
Az oktatásfejlesztő Educatio Kft. a szegedi Tisza 

Szállóban rendezte meg a három állomásból álló 
országjáró konferenciasorozatának dél-alföldi ré-
giós előadásait és műhelyfoglalkozásait. A téma: 
a legutóbbi PISA-mérés lehangoló magyar ered-
ményei okainak feltárása és megoldások keresése 
volt. A Jerney iskola utóbbi évekbeli stabilan jó orszá-
gos mérési eredményeire tekintettel két pedagógu-
sunk, Keresztesné Molnár Mónika és Udvarhelyi 
Csaba kapott meghívást, hogy szakmai előadás 
keretében bemutassák, milyen belső szakmai fej-
lesztéseknek köszönhetők a kiváló mérési eredmé-
nyeink mind a matematika, mind a szövegértés-
szövegalkotás terén.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS DIÁKLABORATÓRIUM
November 8-án, szombaton délelőtt az Agórá-

ban került sor a Szegedi Regionális Természettu-
dományos Diáklaboratórium (SzeReTeD) által 
szervezett „Kísérletek kavalkádja” családi napra. 
A több száz szegedi érdeklődő előtt többek között 
iskolánk 7–8. osztályos tanulói népszerűsítették 
kémiai és fizikai kísérletek bemutatásával a ter-
mészettudományokat.

JERNEYS ALAPÍTVÁNYI EST
November 29-én tartottuk meg a hagyományos 

jótékony célú alapítványi estünket. A két felvonásos 
műsorban az iskola valamennyi osztálya, a tanulók 
99%-a fellépett (akik nem szerepeltek, rendezési 
feladatokat vállaltak). A nagysikerű teltházas ren-
dezvény tombolasorsolással zárult.

A közös összefogásnak és az önzetlen felaján-
lásoknak köszönhetően az est bevétele 610 ezer 
forint lett!

Az alapítványi estünk támogatói voltak: Alex 
Divat , Alföld Frucht Kft., Arany Fácán Söröző, Bá-
nyai Cukrászda és Pizzéria, Bálint Csaba, BALI 23 
Étterem, Börcsök Nóra és családja, Döme István 
vállalkozó, Erdődiné Juhász Klára, FABORY Kft., 
Fődi Tiborné és családja, Frank Sándor, Figura 
család, Flabelos Műköröm Stúdió, Gemma Gold 
Kft., Gregus család, Jobb Mint Otthon Kisven-
déglő, Havai Zoltán, Hegedűs Gábor és családja, 
Hungarominibus Ltd., Király Zsolt és családja, 
Kovács Attila, Kovács Gábor és családja, Kovács 
Sándor és családja, Kordásné Moró Eszter, Kósa 
László és családja, Kupecz Zsolt és családja, Lázár 
Zoltán, Lauer István önkormányzati képviselő, 
Lipóczky Géza és családja, Lívia Virágüzlet, 

Lochner Kft., Mátyás Attila és családja, Maróti csa-
lád, MTI Nagyker., Méry Vegyidiszkont, Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselő, Nagy Csaba, Nagy 
Cukrászda, Nemo Úszótanoda, Nogi Autómosó, 
Nógrádi Gábor és családja, Nett Kft., Printker Of-
fice Land Zrt., Retro Fagyizó, Rózsa család, Sarok 
ABC, STOP Cukrászda, Szélmalom Vendéglő, Szint 
Kft., Szűcs Tibor és családja, SQUASH Club, Tajti 
Attila Csaba és családja, TUTI Nagyker., Ungi Bt., Új-
vári Ernőné és Brigitta, Szegedi Vadaspark, White 
Team Cleaning Kft.

Köszönjük!

JERNEYS FELLÉPŐK A SZEGEDI ROTARY 
CLUB ADVENTI RENDEZVÉNYÉN

December 21-én a Klauzál téren iskolánk 2.B 
osztálya – Lovai Ágota, tanítónő felkészítésével – 
karácsonyi műsorral kedveskedett a jótékonysági 
rendezvényre kilátogatóknak. A kicsikHírek régi 
magyar népdalokkal, ritmusjátékkal tarkított já-
téka könnyeket csalt közönség szemébe. Szép, lel-
kes versmondásukkal sikerült az advent meghitt 
hangulatát felidézniük.

JERNEY ISKOLA
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Képviselő Kupa 2015
Közel húsz éve annak, hogy megkezdődött 

Dorozsmán a kispályás labdarúgó torna. Az idén 
az első hétvégén került megrendezésre, amely 
eseménynek az Ács Géza Sportcsarnok adott 
otthont január 3-án.

Reggel 8 órakor vette kezdetét a sportesemény, 
két kategóriában – nyílt és 40 év felettiek – lehe-
tett nevezni. A nyílt kategóriában két csoporton 
belül csapatok nagy elánnal kezdték a mérkőzése-
ket. Az együttesek nagy felkészültségről tettek ta-
núbizonyságot, a selejtezők és az elődöntők során 
éles csatákat láthatott a szép számú közönség.

A szünetben egy kis női focit láthattunk: a Do-
rozsmai Boszorkányok és az Újszentiván csapott 
össze, amelynek eredménye 1:0 lett a hazai ama-
zonok javára.

A nyílt kategória végeredménye az alábbiak 
szerint állt be:

1. „Futottak még”
2. „Rikoma”-team

3. „Dorozsma”
4. „Haffen”
Különdíjat kapott a legjobb kapus, Gémes Fe-

renc, a legjobb játékos címet Fazekas István zse-
belhette be.

A 40 év felettiek közé nevezett 3 csapat kör-
mérkőzései alapján az alábbi végeredmény alakult 
ki:

1. „RB-S Övezet”
2. „Bányai Cukrászda”
3. „Faragó Gábor és barátai”
Itt a legjobb kapus díját Miskolczi Ferenc, míg 

a legjobb játékosnak járó elismerést Bányai Attila 
kapta.

Gratulálunk a csapatoknak és a különdíjasoknak. 
A termet Nógrádi Tibor képviselő, a díjakat Lauer 
István és Mihállfy Béla képviselők biztosították. 
Ezúton mondunk köszönetet Lukovics Jánosnak a 
torna megszervezéséért és lebonyolításáért.

T. L.

Volt, van és 
lesz dorozsmai 

labdarúgás!
Aki figyelemmel kíséri a dorozsmai focicsa-

pat életét, gyakran meglepődik a történteken 
és elcsodálkozik, hogy még van élet a focipá-
lyán… De ez a múlt. A változásokról kérdezem 
ifj. Ottlik Sándort, a csapat újdonsült elnökét.

– Szüleim által évtizedeken keresztül betekin-
tést nyerhettem a dorozsmai sportélet történeté-
be. Jómagam 33 éve vagyok közvetlen kapcsolat-
ban a labdarúgó csapat mindennapos gondjaival, 
sikereivel, problémáival. Tehát mondhatom, hogy 
képben vagyok. A jelenről, majd a jövőről, terve-
inkről szeretnék beszélni. Mivel a régi elnökség 
és elnök lemondott, Mihálffy Béla képviselő (a 
sportkör segítője) felkérésére vállaltam el az elnö-
ki posztot. Az első két hónap tapasztalata: a part-
vonalon kívül minden könnyebb. Szinte minden 
napra jut intéznivaló. Az természetes, hogy ha 
a sportkört problémamentesen akarjuk vezetni, 
dolgozni kell. Ezt megértik az új elnökségi tagok 
is. Iránymutató kell hogy legyen mindenkinek, aki 
a sportkör tagja és segítője. Biztosítani kell még 
ezen a szinten is csapatainknak, természetesen 
minden játékosunknak a kulturált sportolási lehe-
tőséget, ami persze nem olcsó mulatság, de lépést 
akarunk tartani.

Öltözőnk és a pályáink rendben vannak. Komp-
lett sportruházatot kapott az egyesület minden 
játékosa. Az utánpótlás játékosaink mérkőzésme-
zeket, melegítőket és sporttáskát kaptak egyéni 
használatra. Venni kellett alumíniumból készült 
hordozható kapukat, ami jelentős költséget jelen-
tett. A felsorolás még nem ér véget: ott van még 
a labdák, igazolások, játékengedélyek, sportorvosi 
költségek, utazások stb. költsége is. Ami elgon-
dolkodtató, hogy télen az utánpótlással muszáj, 
de a felnőtt labdarúgókkal is edzeni kellene a do-
rozsmai tornacsarnokban, amelynek a 7–8 ezer 
forintos óradíját igen nehéz kigazdálkodni. Meg-
jegyzem, hogy a környező településeken ez ingye-
nes. A focipályánk éves bérleti díja kb. 500 ezer 
Forint, dacára annak, hogy a sportolóink 95%-a 
dorozsmai lakos. Tagdíjat nem kell fizetni a spor-
tolóinknak. Egyik legfontosabb feladatunk, hogy 
a 2015–16-os bajnokság kezdetére önálló ifjúsági 
és serdülő csapatot tudjunk indítani. Most külső 
egyesület oldja meg ezt a problémánkat anyagi 
juttatás fejében.

A felnőtt csapatot, belátható időn belül, a me-
gye I-es bajnokságba szeretnénk visszajuttatni. 
Nem utolsósorban jó légkörben, jó harmóniában 
működő egyesületet szeretnénk létrehozni, ahol 
mindenki jól érzi magát.

Köszönöm a Déli-Farm Kft., a Nagybani Piac 
és a Hansa Kontakt Kft. hathatós támogatását, és 
kérnénk a további segítségüket. Ne feledkezzünk 
meg azokról az emberekről sem, akik erejükhöz 
mérten bármivel is támogatták csapatainkat. Így 
megmarad a remény, hogy gyermekeink helyben, 
jó körülmények közt, jó szakemberek irányításá-
val sportoljanak, és örömöt szerezzenek maguk-
nak és a dorozsmai sportot szerető embereknek is.

T. L.

Tánc klub Dorozsmán
2014. november 17-e óta van a Dorozsmai 

Művelődési Házban Tánc klub. Arra kértem Kó-
kai Erikát, mondjon pár szót magáról és a klub-
ról.

– Kókai Erikának hívnak, másfél éve élek Dorozs-
mán. Dévaványán tanultam modern társastáncot 
és balettot. Két kicsi gyermekem van. Felmerült 
bennem az az ötlet, hogy itt is megalakulhatna 
egy tánc klub. Az ötletem megvalósításához egy is-
merős által jutottam el Tahiné Tündéhez, aki kész-
séggel állt rendelkezésemre.

– Nem volt gond az, hogy már van a művelődési 
házban táncos foglalkozás?

– Igaz, itt sok más zenés, tánchoz hasonló fog-
lalkozás van, de én úgy gondoltam, egy kortalan, 

szabadabb szellemű vegyes programmal várnám a 
lelkes dorozsmaiakat.

– Kiket célozna meg ezzel a tánccal?
– Szinte mindenkit, gyerekektől egészen a idő-

sebekig, akinek csak kedve van hozzá.
– Mikor vannak a foglalkozások?
– Hétfőkön 18 órai kezdettel a Petőfi Sándor 

Művelődési Házban, ahová szeretettel várok min-
den kedves érdeklődőt. Akinek kedve van hozzá és 
betekintene családias, de ugyan csak jó hangula-
tú próbáinkra, az jelentkezzen bátran a 30/246–
0731-es telefonszámon.

– Sok táncolni vágyó jelentkezőt, és jó táncolást 
kívánunk!

O-NÉ
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KÖNYVEK KÖZT

Vlagyimir Szorokin: A jég

A kortárs orosz író, Vlagyimir Szorokin különös 
és hátborzongató történetet vázol fel előttünk; egy 
történetet egy bizonyos testvériségről, amelynek 
tagjai életüket teszik fel egy küldetésre: hogy meg-
találják a hozzájuk hasonlókat. A Tunguz-meteor 
jegéből készült kalapácsokkal járják a világot azon 
szőke és kék szemű egyének felkutatása érdekében, 
akik minden remény szerint a jövendőbeli fivéreik 
és nővéreik lehetnek. A földöntúli jég felébreszti a 
kiválasztottak szívét, a szívet, amely elárulja a való-
di nevüket, és amely segítségével onnantól kezdve 
a világot szemlélik és képes érezni a többi szívet is. 
23 000 ilyen szív létezik, az Ősi Fény egykori 23 000 
sugara, az a 23 000 sugár, amely világokat teremtett, 
beleértve a mienkét is.

Ám a Föld bolygó a teremtés nagy tévedéseként 
jött létre, s a teremtés után a fénysugarak meg-
szűntek létezni; materializálódtak, és emberi tes-
tekben nyertek új életet, végleg elveszítve a kapcsolatot 
a fényességgel. A felébredt testvéreknek egyetlen 
célja pedig, hogy ráleljenek mind a 23 000 egykori 
fénysugárra, és együtt térjenek vissza az örökkéva-
lóhoz.

Szorokin műve a sci-fi, a disztópia és a thril-
ler sajátosságait vegyíti. Nem véletlenül említem 
disztópiaként: a regény olvasása közben bármeny-
nyire is közel kerülünk a testvériség céljához és 
személyesen egy-egy tagjához – amelynek érde-
kében Szorokin mindent megtesz, hogy aztán 
könyörtelenül visszarángasson minket –, hiába 
várjuk izgalommal a végkimenetelt, hogy hová 
is tart ez az egész: a testvérek „utópiája” aligha 
mondható tetszetősnek. A felébredtek totális kö-
zönnyel állnak embertársaikhoz. Akik nem hozzájuk 
tartoznak, egyszerű „húsgépnek” tekintik, s céljuk 
érdekében készek bármit felforgatni. Végső céljuk 
elérése pedig egyet jelentene a Föld pusztulásával…

M. B.

Hankiss Elemér: A befejezetlen 
ember

„Csak a befejezetlen ember lehet szabad.” (Nicolai 
Hartmann)

Hankiss Elemér egyik legutóbbi könyvéről kezd-
tem volna könyvajánlót írni, amikor jött a lesújtó 
hír, miszerint a neves filozófus és szociológus, egy 
rövid ideig a Magyar Televízió elnöke, 86 éves korá-
ban elhunyt. Halálával mérhetetlenül szegényebb 
lett a magyar közélet és a magyar társadalomkutatás.

Nevéhez olyan könyvek köthetők, mint a Társa-
dalmi csapdák, a Diagnózisok vagy a Proletár rene-
szánsz: rendkívüli éleslátásáról tesz tanúbizonyságot 
ezekben a munkáiban, mert az egyén és a társada-
lom fő problémáinak a gyökerét tárja fel. Kímélet-
len nyíltsággal mutat rá azokra az okokra, amelyek 
miatt egy patriarchális szocialista társadalomból 
kilábalt, gyerekcipőben járó és egyre inkább bete-
ges demokratikus állam képtelen elérni egy nyugati 
típusú, fejlett liberális berendezkedést. E gondok 
megoldása végett (egyik) kezdeményezője és szelle-
mi atyja volt a Találjuk ki Magyarországot, illetve 
a Találjuk ki Közép-Európát projekteknek. Filozo-
fikus írásai közé tartozik A Nincsből a Van felé című, 
az emberi lét alapvető kérdéseivel foglalkozó mű-
ve, illetve a tavaly megjelent, a fogyasztói társada-
lom működését elemző A befejezetlen ember című 
kötete.

S. G.

...És az Ön gyermekével mi lesz?
(FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL)

– A külföldön élő és dolgozó magyarok körében 
legtöbben 26–50 év közöttiek találhatók. Az életkor 
növekedésével folyamatosan csökken a migráció esélye.

– A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 
a migránsok körében sokkal magasabb az alap- és 
középfokú végzettséggel rendelkezőkhöz képest.

– A migráció esélyét számos tényező növeli, kö-
zülük leginkább az egyetemi végzettség, a nőtlen/
hajadon családi állapot, valamint inkább a fővárosból, 
Dél-Dunántúlról és Észak-Magyarországról vándo-
rolnak ki. Egy tipikus migráns-jelölt iskolázott, képzett, 
férfi, nőtlen, 21 és 30 év közti, budapesti lakos.

– A fő célország Németország és Nagy-Britannia, 
valamint Ausztria. Hozzá kell tenni, Németország-
ba nagyobb valószínűséggel vándorolnak ki az ala-
csonyabb iskolai végzettségűek és az idősebbek, való-
színűleg szakmunkásként kívánnak elhelyezkedni.

A K&H TAVALY ÉV VÉGI FELMÉRÉSE a pálya-
kezdők jóléti indexére vonatkozott. A megkérde-
zettek az önmegvalósítás, az anyagi biztonság, az 
önállósodás és a saját lakáshoz jutás tekintetében 
rendkívül pesszimisták, borúlátóak. A számokból 
kiderül, egyre kevesebb azoknak a száma is, akik 
noha elégedetlenek az életükkel, de javulásra szá-
mítanak. Ezzel együtt megerősödött a munkanél-
küliségtől való félelem, erre rátesz egy lapáttal az 
a tény, hogy a megtakarításokkal rendelkezők szá-
ma is az eddig mért legalacsonyabb szinten van. A 
30 százalékot sem éri el azok aránya, akiknek van 
félretett pénzük.

A fenti adatoknak egyáltalán nem mond ellent 
a TÁRKI egy másik felmérése sem, amely a fiatal fel-
nőttek önállósodását, saját lakásfenntartását ku-
tatta. A tanulmány szerint hazánkban a 18 és 34 
év közötti korosztály kétharmada nem tud vagy 
nem akar elköltözni családjától. Míg Nyugat- és 
Észak-Európában a fiatalok 60%-a már 18 éves ko-
ruk betöltése után nem sokkal kirepülnek a családi 
fészekből, itthon a „mama hotel” jelensége dívik.

MÉG EGY TANULMÁNY: munkaerő-piaci ku-
tatók szerint a szakközépiskola és a gimnázium 
nagyobb mértékben fejleszti a munkában és a hét-
köznapi életben nélkülözhetetlen alapkészségeket, 
mint a szakiskola. A munkapiacon is sikeresebbek 
az előbbi intézményekből kikerülő diákok, ezért a 
szakiskolai képzés erőltetése nem helyes irány a 
kormány részéről. Mindez azt is jelenti, hogy az 
érettségi képzés szűkítésének kifejezetten káros 
társadalmi hatásai vannak, az oktatási reform ter-
vezett lépései épp ellentétesek azokkal, amelyeket 
más országok hoznak.

A Magyar Tudományos Akadémia kutatói amel-
lett érvelnek, hogy az érettségit nyújtó képzés 
visszaszorítása hibás ténymegállapításokból és 
megalapozatlan vélekedésekből indul ki, rombolja a 
magyar gazdaság növekedési képességét és súlyos-
bítja a társadalmi egyenlőtlenségeket. A feleslegesnek 
kikiáltott egyetemi képzések, a piac által „nem igényelt” 
végzettségekről szóló lózungok nagyrészt hamisak, 
így nem szolgálhatnak hivatkozási alapul az érettségit 
adó középfokú oktatás visszaszorításához. Nincs 
Magyarországon diplomás túlképzés, sőt, a diplomá-
val rendelkezők száma arányában itthon sokkal ke-
vesebb, mint az Európai Unió nagy részében.

Ha a kormányzat úgy döntene, hogy az érettsé-
git adó képzőhelyek számát 10–30 százalékponttal 
csökkenti, a közgazdászok szerint növekedne a 
társadalmi egyenlőtlenség, a szegény gyerekek to-

vábbtanulásának és felemelkedésének esélye csök-
kenne – ezek a megállapítások a kutatók szavaival 
élve nyilvánvaló, közhelynek számító igazságok.

PÁLYAKEZDŐK ÉS ORSZÁGELHAGYÓK A RÖG-
HÖZ KÖTÉS ÁRNYÉKÁBAN. Korábban már volt szó 
a magyar felsőoktatás lényegesebb változásainak 
bizonyos diszfunkcióiról, és egyben érintőlegesen 
reflektáltunk is jelenlegi helyzetére. Ezúttal sze-
retnénk az utóbbira jobban kitérni, méghozzá egy 
két évvel ezelőtt a különböző felsőoktatási törvényja-
vaslatok egyéb vívmányai mellett nagy port kavaró, 
és teljesen belátható okokból még mindig heves 
vitákat kiváltó döntésre helyezve a hangsúlyt – a 

„röghöz kötés” rendelkezésére.
A 2013 tavaszán véglegessé vált javaslat sze-

rint az állami ösztöndíjas illetve részösztöndíjas 
hallgató tanulmányai megkezdésekor nyilatkozik 
arról, hogy tanulmányait időben teljesíti – azaz a 
képzési idő maximum másfélszerese alatt –, illetve 

– ami itt lényeges –, hogy a diplomája megszerzése 
után képzési idejét idehaza dolgozza le maximum 
20 éven belül. Ellenkező esetében visszafizetési 
kötelezettség terheli, azaz képzéseinek költségét 

„fizeti vissza” az állam felé.
A röghöz kötés a józan ész számára több sebből 

vérzik. Megsérti az Európai Unió alapelvét a mun-
kaerő szabad áramlásáról. Azt az ál-hazafias szóla-
mok mögé rejtőző koncepciót pedig, hogy ha már 
egy hallgatónak az állam fizeti a diplomáját, köteles 
itthoni munkával „törleszteni az adósságát”, irraci-
onális és irreleváns. Ehhez képest a tandíj is éssze-
rűbb megoldás lenne, persze az sem úgy, ahogy azt 
vezetőink elképzelték. Szembe kéne nézni azzal a 
ténnyel is, hogy a több éve fennálló és egyre mé-
lyülő hazai politikai és gazdasági helyzet mellett 
csöppet sem meglepő, hogy a fiatalok tömegével 
költöznek külföldre. Az orvosok esete a legnagyobb 
példa, hiszen egy komoly érdekérvényesítő szakon 
mérhetetlenül kemény munkával elért pozíciójukért 
egyedülállóan alacsony fizetést kapnak, így mara-
dásuk egyre kevésbé életszerű.

A röghöz kötés mellett állók előszeretettel 
érvelnek azzal, hogy mindez pontosan a migrá-
ció megállítása érdekében született meg. Maga a 
rendelkezés azonban ilyen szempontból teljesen 
kontraproduktív (visszafelé sül el), és nem korlátoz-
za a hallgatók többségét abban, hogy kiköltözzenek, 
sőt, talán olaj a tűzre. Hovatovább, az ehhez meg-
felelő anyagi háttérrel rendelkező diákok (például 
vezetőink nebulói – a szerk.) már eleve külföldi egye-
temre jelentkeznek. Megfigyelhető tendencia azon 
évfolyamok alapképzéses hallgatóinak körében, 
akiknek még sikerült elkerülniük a nyilatkozat alá-
írását, hogy a mesterképzést már külföldön óhajtják 
elvégezni, többnyire olyan országokban, ahol alap-
ból ingyenes a felsőoktatás.

A röghöz kötés legnagyobb „bűne”, hogy egy 
olyan országban kényszerít maradásra, ahol nem 
csak a megélhetés, de egyre inkább a pályakezdés 
is komoly kihívással ér fel. Ez nem csupán demok-
ratikus elveknek mond ellent, hanem önmagában 
is teljesen illogikus. Amíg a hazai viszonyok nem 
rendeződnek, a kivándorlás folytatódik. Talán a lehe-
tőség megszűntetése helyett az okok megszűnteté-
sére lenne szükség? Amíg erre nem kerül sor, a pá-
lyakezdő fiatalság gyakorlatilag egy ignoranciára 
épülő álomvilágba van belekényszerítve, amelyből 
csak a szerencséseknek sikerül kitörnie.

MOLNÁR BALÁZS – SOMOGYI GÁBOR
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OLVASÓI LEVELEK

Búcsú Dorozsmától
Hogy miért ezt a címet adtam ennek a kis írásnak? Két oka is van.
Az egyik, hogy messzire keveredtem ettől a számomra nagyon kedves 

helytől. Az elmúlt években még előfordult, hogy hét közben ott laktam, de 
ez mára végképp véget ért. Helyzetem teljesen mostani lakóhelyemhez köt. 
Amíg sűrűn visszajártam, láttam szomorú leépülését a községnek. Néha némi 
felújítás vagy egy-egy új épület szépített valamit a helyzeten, de végig kellett 
néznem, ahogy kültelekké, alvó városrésszé silányul szüleim és nagyszüleim 
kedves települése.

Na, ez a másik ok, amiért a búcsúlevelet megírom. Számomra sajnos tel-
jesen elvesztette vonzerejét Dorozsma. Ezt nem a nosztalgia mondatja velem, 
hanem az évről évre tapasztalható leépülés. Annak a tudata, hogy már esély 
sincs arra, hogy leváljon Szegedről, mert a lakosság nagy része képtelen el-
képzelni az önálló életet, mivel be- vagy kivándorlók. Érdekes, ha régi dorozs-
maiakkal beszélgetek, mindenki azt mondja, hogy jobb lenne önállóan, de 
még azt is képtelenek elérni, hogy különálló kerületként működjenek.

Nem látok a város gazdálkodásába bele, de hogy a dorozsmai székhelyű 
cégek el bírnák tartani a települést, az biztos. Persze, hogy ebből lesz-e valami, 
az a jövő zenéje, én pedig a saját búcsúszimfóniámat írnám most! Hát, íme!

Nem itt születtem, hanem Szekszárdon. Hogyan kerültem Szekszárdra? 
Apám, Tóth János tősgyökeres dorozsmai volt, itt nőtt fel, sokan ismerték. Ná-
la jobban csak nagyanyámat, Tóth Jánosnét, született Szabó Krisztinát, azaz 
Tinka nénit, ahogyan sokan szólították. A dorozsmai Szabókkal és Mártákkal 
biztosan valamilyen szintű rokonságban állok. A dédszüleim ősei szűcsök vol-
tak, de dédapám a dorozsmai templom harangozója lett. A harangozóházban 
laktak, ami, ha jól tudom, még most is áll az Arany János – bocsánat, most 
Kőbárány – utca sarkán. A nagyapám, mint a k. u. k. hadsereg gh-s, azaz gazda-
sági hivatali, tiszthelyettese került Dorozsmára, és itt házasodtak össze nagy-
anyámmal. Három gyermekük született, de csak a legkisebb, apám maradt élet-
ben. Ilyen világ volt: akkor még Isten döntötte el, kinek hány gyermeke lehet! A 
nagymamám nővére, annak az Ács Istvánnak lett a felesége, akinek az unokája 
Ács Géza, akit a dorozsmaiaknak – gondolom – nem kell bemutatnom. A beván-
dorlók kedvéért: az ő nevét viseli a dorozsmai sportcsarnok, és ő alapította azt a 
Dorozsmai Naplót, amelyben remélhetőleg ez az írás is megjelenik.

Nos, az apám 1944-ben, mint a Ludovika Katonai Akadémia végzős növen-
déke került a nyugati frontra, és ott angol fogságba. Ezek után nem kell ecse-
telnem, hogyan kezelték mint volt ludovikást a Rákosi-rendszerben. Anyám, 
Zsoldos Ilona szentesi lány volt. Zsoldos Ferencnek a szentesi ipartestület jegy-
zőjének a legkisebb gyermeke, egy fiú és egy leány után. Ezen név miatt lett az 
ötvenes évek elején „B” listás, mert a szentesi téglagyár tulajdonosát is Zsoldos 
Ferencnek hívták, és úgy gondolták – mert ez akkor így ment –, hogy az ő lánya. 
Hát ilyen indíttatás után nem találtak munkát sem Dorozsmán, sem Szegeden. 
Mivel apámnak volt jogosítványa, a Dunántúlon kapott munkát. Jelesül a szek-
szárdi erdőszállítónál dolgozott sofőrként. Anyámat úgy tudta elhelyezni, hogy 
ismerte és jóban volt a régi dorozsmai kubikos fiúkkal, akikkel együtt focizott. 
Az ő elmondása szerint az ötvenes években a magyarországi téglagyárak nagy 
részének dorozsmai kubikos volt a vezetője. Hogy így volt-e, nem tudom, de tény, 
hogy a szekszárdi téglagyárnak tényleg dorozsmai kubikos volt az akkori igazga-
tója, és így kapott anyám munkát. Hát ezért születtem én Szekszárdon, mert ak-
kor ott laktunk. ’56 után menekülnünk kellett, ha életben akartak maradni a szüleim. 
Így költöztünk vissza Dorozsmára, hogy milyen kalandos úton, az egy másik történet.

Itt nőttem fel, a Kossuth – ma 48-as – utcában laktunk, a régi posta mel-
lett egy házzal. Most Márta Vincéék háza áll ott. Itt jártam stikában óvodába, 
köszönet érte a Forgó házaspárnak, Bandi bácsinak és Ica néninek. Tudniillik, 
mivel egy háztartásban éltünk a nagyszülőkkel, nem voltunk jogosultak az 
óvodai ellátásra, bár szerintem az osztályellenség is belejátszott a döntésbe. 
Itt kezdtem iskolai tanulmányaimat a Deák Ferenc – ma Bölcs – utcai kis is-
kolában. Bárkányi Gizike néni volt az osztályfőnököm, aki még valamilyen 
fokon rokonom is volt. Az első két év után kerültünk át a nagy iskolába, mert 
akkor még csak ez a két iskola volt. Gátfalviné lett az osztályfőnököm. Az osz-
tálytársaim? Kovács Gábor, Varga Ági, Lukovics Gabi, Pajlovics Zsuzsi a Ber-
csényi utcából. Aztán Lajkó Laci, Lajkó Klári, Leidecker Kati, Gyuris Jancsi, 
Gyuris Anna, Nagy Zsuzsa, Ocskó Ildi, akikre emlékszem. Már nagyon régen 
volt ez, és bizony összekeverednek a nevek, mert a felső tagozatot már sajnos 
Szegeden végeztem. Viszont emlékszem a május elsejei felvonulásokra, az 
országzászlónál tartott beszédekre. Arra hogy az országzászló egy kis bástya 
tetején lobogott, és az elkerített részen egy apró szélmalom állott. Emlék-
szem a gesztenyefák által övezett főterünkre, amit az óta erősen elcsúfítottak. 
Emlékszem a tűzoltó versenyekre a tanácsháza udvarán, a toronyra, amely 

még most is ott áll. Nem tudom, használják-e még tűzoltó gyakorlatokra?
Emlékszem a hatvanas évekre, a nagy generációs robbanásra. Csidéékre, akik 

a piactéren, egy színpadon virágos ingben a „Fesd feketére” című Rolling Stones-
számot játszották, többek között. A lánchintára, ami szintén ott volt felállítva, 
meg a céllövöldére. Hogy milyen ünnep alkalmából, azt már nem tudom. Emlék-
szem az iskolai fogászatra, Győrinére, akinek köszönhetően szerintem sokunk-
nak inába száll a mai napig a bátorsága, ha fogorvos közelébe kell mennünk. A 
salakos „sporira”, ahol az iskola utáni időket töltöttük. Fillérre, a pedellus tacskó 
kutyájára. A ligetre, ahol fapuskákkal katonásdit játszottunk, és ha valakit lelőt-
tünk játékból, és nem volt hajlandó „meghalni”, jól megdobáltuk krumplival. A 

„körre”, ahová a liget környéki srácok jártak focizni, és ami a kör alakban ültetett 
fenyőfákról kapta a nevét. A „szódázásra”, mert kis túlzással, ha valaki dorozsmai 
fiú volt, akkor biztosan járt a nagybátyámhoz, Ács Pista bácsihoz, a szódáshoz 
segíteni. Mai napig emlékszem, hogy 1 forint 10 fillér volt a nagy üveg és 50 fillér 
a kis üveg cseréje. Tündérre, a csodalóra, ami jobban tudta, hol kell szódát cserélni, 
mint mi gyerekek. Bene Gyuszi bácsi pékségére a Balajthy utca és Erzsébet utca 
sarkán, ahol két-három kilós csodák sültek. Mert azok nem kenyerek voltak, ha-
nem csodák. Maga az élet, ahogyan sok helyen hívták! Ezeket a kenyércsodákat 
hordták tápai szatyrokban, kettesével, hármasával a tanyasiak is haza.

Apropó, pékség! Éppen most hallottam, hogy a pékség is megszűnik Do-
rozsmán. Nem értem! Normális kenyeret mostanában Dorozsmán, Tápén és 
Bordányban lehetett kapni. Megint jól jön valakinek a telek, vagy maga a gyár. 
Kit érdekel, hogy munkahelyek szűnnek meg és a jó kétkilós veknik nem ke-
rülnek az asztalokra? Még egy rúgás Dorozsmába!

Térjünk vissza arra, hogy még kikre emlékszem! Sztankovics bácsira, a 
cipészre. A Kossuth (ma 48-as) utca elején volt a műhelye. Ott, ahol most 
az üres telek áll. Ahol a szerencsétlenül meghalt Tivadar Bandiék laktak. Ku-
korica Kálmánra, a gyepmesterre, akinek a budipucolós lajtoskocsija ott állt 
mindig a Kun utca végében a kanális mellett. Szakállas Marcira, aki a vihar-
kabátjában járta a falut, és nagyanyám mindig adott neki kenyeret, szalon-
nát. Az orvosi rendelőre, aminek az aljára sokáig ki volt festve: „halál az el-
lenforradalmárokra”. Milyen jó, hogy akkor fel sem fogtam, hogy az apámra 
is vonatkozott! Viktória nővérre, akit imádtak a cigánygyerekek, ellentétben 
a rendszerrel, az apáca volta miatt. Meg száz más apróságra, amitől nekem 
Dorozsma mindig Dorozsma marad. Hatalmas gyerekszobánk volt egynéhá-
nyunknak: a dorozsmai vásártér! Ott nőttünk fel, meg a faipar előtti téren, 
meg a szélmalomnál. Nem véletlen osztom meg az interneten azonnal a ma-
lom képeit. Nekem örökre a község szimbóluma!

Igen, községet írtam, mert számomra az is maradt. Tudom, hogy sajnos 
Szeged külvárosává silányodott, mióta egy tollvonással oda rendelték. Mos-
tanában szépül a központ, de bizony nem abban a mértékben, mint ha ön-
álló lenne. Csak összehasonlításként, Sándorfalva 8 ezer lakossal lett város, 
Dorozsma 12 ezres nagyközség volt 1972-ben, amikor Szegedhez rendelték. 
Szándékosan nem írom, hogy csatolták, mert ez nem igaz! A mai napig nem 
része Szegednek. Csak a kizsákmányoltja.

Vehetjük mindjárt a nagy gyerekszobát, a vásárteret. Ott volt a futballpálya, 
egy aránylag magas szikes rét tetején, a füvét alig kellett gondozni, mert a szikes 
gyep olyan strapabíró volt, hogy elég volt a füvet nyírni meg néha locsolni. A dorozs-
maiak egyetlen sportolási lehetőségét biztosította sokáig. Mint mondtam, apám 
is itt focizott. A környékbeli gyerekek mind odajártunk. Balogh Józsi „Kukac” és 
az öccse Lacika, Papp Robi, a Lajkó gyerekek – Pali és Feri – a népszerű „Luci”. Kál-
mán Anti barátom, aki mellettünk lakott, a Bakó testvérek közül Jancsi, mert Sanyi 
sokkal idősebb volt nálunk. Élmény volt focimeccsre is kijárni. A Kossuth utcát úgy 
is hívták régen, hogy a promenád. Bizony, azon sétáltak az emberek és nem csak 
akkor, amikor focimeccsre mentek, hanem amikor moziba, vagy a presszóba, vagy 
onnan jövet. Vasárnap a futballé volt. Akkor még szombaton dolgozott mindenki. 
Délelőtt kezdődött a serdülő meccsel, aztán ifi, végül a felnőtt csapat mérkőzésére 
került sor. Ez már délután három, négy óra körül volt. Nem emlékszem már pon-
tosan. Említsünk meg néhány nevet a régi játékosok közül. Aradi Emil volt a kapus, 
ott volt még Losoncz Misi, Pipás, Joó Misi, Soós Zoli, Őrhalmi Sanyi, Thurzó Ferike, 
Tatai Miki, Nagy Jani. Aztán jött a fiatalabb korosztály, akik közül magasabb osz-
tályba is került játékos. Ilyen volt Jerney Pista, akit a Fradi vitt el, Csomor és Ökrös, 
akiket az akkor nagyon jó csapatnak számító Szegedi Dózsa, de az itt maradtak 
közül is megemlíthetjük Nagy Sanyit, a kisebbik Csomor Sanyit, a Farkas gyereke-
ket, Zolit, Lacit, Áront és az elnyűhetetlen, a mai napig a fociba lelket lehelő Ottlik 
Sanyit. Azonban pontos névsort Újvári Ernő vagy Varró Jani tudna mondani, mert 
ők ősszurkolók voltak az ismerőseim közül. (folyt. köv.)

TÓTH PÉTER
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Dr. Udvardi Klaudia Hédi
Fogorvos

– koronák  18.000 Ft-tól
– inlayek  18.000 Ft-tól
– TB-s kivehető fogpótlások (62 év
   felettieknek)  26.100 Ft-tól
– gépi titántűs gyökércsatorna tágítás
   és gyökérkezelés  3000 Ft-tól
– Térítéses ügyeleti ellátás
   hétvégén és ünnepnapokon!

Elérhetőségeink:

6791 Kiskundorozsma,
Negyvennyolcas u. 26.

06 70/665–5956

Időpont-egyeztetés, 
illetve további információ 

a fenti elérhetőségeken lehetséges!
Vasárnapi svédasztal

Minden kedden torkos kedd
Rendezvények szervezését, lebonyolítását bízza ránk!

Mindenkinek abból lesz sok, amit gyűjtöget
Ki örömöket, szépségeket, sikereket, napsütést, 

nevetést gyűjtöget, igyekszik megtalálni minden-
ben a jót, ki bosszankodik, elégedetlen, ha kell, ha 
nem, csalódásokat, betegségeket gyűjt, mindig bo-
rúsan látja az életet.

Tegyük félre egy pillanatra, kinek mi oka van 
éppen derűre vagy borúra.

Induljunk ki abból a ma már gyakran hallott 
nézőpontból, hogy ami bennünk van, azt tükrözi 
vissza a világ. 

Ha úgy érzem, nincs minek örülnöm, hisz tele 
vagyok gonddal, fájdalommal, szomorúsággal, be-
tegséggel, valószínűleg ezt is fogom megtapasztal-
ni, hiszen a figyelmem a gondra, bajra, betegségre 
koncentrál.

És tessék! Mondja valaki, hogy nincs igazam! 
Hisz megint kirabolta, megverte, elütötte, kigyulladt, 
megcsalta, becsapta, elváltak, meghalt… még az eső 
is esik! Sorolhatnánk még, amit 1-1 nap a rossz-
nak, negatívnak tartott eseményekből összegyűjt-
hetünk. Hát hogy lehetne okunk az örömre?

Vajon miben más az az ember, aki ugyanazon 
a napon azt tapasztalja, hogy visszaadta, megsi-
mogatta, felsegítette, eloltotta, szeretettel és biza-
lommal vette körbe szeretteit, meggyógyult? 

Ő a fényt gyűjtögeti.
Mit tehetünk azért, hogy életünkben több le-

gyen a fény?
Változni, változtatni csak mi tudunk. Ami ben-

nünk van, az tükröződik kívül. Tehát ha változta-

tok magamon, változik a világ is körülöttem. 
Szokásainkon, nézőpontunkon, nehéz változ-

tatni. Időbe telik átállítani magunkban a „keresőt”.
Mindenki maga döntse el, milyen adót keres, 

mit gyűjtöget, mert abból lesz sok.
Így működik a vonzás törvénye.
Tipp: Azonnal cseréld ki a negatívat pozitívra! 

Gondolatot, érzést, szavakat.
Szidás helyett dicsérj, kritika és ítélkezés helyett 

biztass, bosszankodás helyett nevess, bezárkózás 
helyett kezdeményezz! Légy nyitott az újra, változ-
tass nézőpontjaidon!

Ígérem, nemsoká eső helyett szivárványt fogsz 
látni!

VIRÁGOS LILLA

AZ ÚR 2015. ÉVÉNEK MÁRCIUS HAVÁNAK 14. NAPJÁN 19 ÓRÁTÓL

KAPUPÉNZ: 4500 ARANYFORINT
UDVARI MUZSIKUS: LAJKÓ VILI

2015.
MÁRCIUS

14.

Ismét fánkos hétvége
csalogatja a vendégeket február 21-22-én

szombaton és vasárnap
Fánk vásár

Előrendelést felveszünk a 461-535-ös telefonszámon
 Csörögefánk  Túrófánk
 Stop gombóc  Rózsafánk
 Sajtfánk   Töltött pampuska
    (pudingos, lekváros)

Hirdessen a Dorozsmai 
Naplóban!

Hirdetésfelvétel:
06 20/470-6587
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Lilla JÓGA-torna
Kedd: 17.15-19-45
Sz-P: 8.30-10.00

Kip-Kop ÉFT Klub 
ÉFT = Érzelmi Felszabadító Technika:
02. 04. és 02. 18. szerda, 17.30-18-30

Harangozós-Lazítós Meditációs Est:
02. 25. szerda, 17.30-18.30

Februárban ingyenes lehetőség!
Egyéni terápia, Skype terápia

Bejelentkezéssel:
06-70-559-9890, 06-20-509-1792

Bővebben a programokról:
www.viragoslilla.hu

Akció a Bányai Pizzériában!
Minden kedves vendégünk, aki 1500 Ft felett 
vásárol, a palacsinta mellé somlói galuskát 

is kap ajándékba!
Rendelésfelvétel a 62/461-023-as telefonszámon.

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4990 Ft

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 25 kg:  4.900 Ft
Cement:  3.600 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Akác:  3.300 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.500 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron

Vödrös oltott mész  16 l: 2200 Ft, 10 l: 1850 Ft
50 l virágföld: 680 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  43.000 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  57.000 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  29.900 Ft

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

Hirdetésfelvétel:
06 20/470-6587

Víz- központifűtés-szerelés, -javítás, 
anyagbeszerzés, tervezés, költség- 

kalkuláció, hagyományos és megújuló 
energiákkal, árajánlattal. Fürdőszoba 
felújítás, csőtörések javítása, vegyes- 
tüzelésű rendszerek kialakítása akár 

puffer tartállyal + Honeywell vezérléssel, 
vízteres kandallók beépítése, radiátoros fű-
tés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor fűtés.

Oil Service Team
Telefon: 06 30/9988-273

Ez megőrült!
– Mi az? Nyelve zöld, szarva barna?
– Spenót.

Az autóban a sofőrnek:
– Te! Ez nem egy macska előttünk... alattunk... 

mögöttünk?

Az autópiacon:
– Na, és van riasztó az autódban?
– Persze, a műszaki állapota.

– Jean, a citrom szokott csipogni?
–  Nem, uram.
–  Akkor a kanárit facsartam a teámba.

– Honnan tudja a vak ejtőernyős, hogy köze-
ledik a föld?

– ???
– Lazul a kutya póráza.

Az orosz milliomos elmegy a fogorvoshoz. Az 
megnézi a fogakat, majd így szól:

– Önnek semmi probléma a fogaival, gyönyörű 
aranyfogai, ezüsttömései vannak. Mégis miért jött, 

mit szeretné, hogy csináljak?
– Hogyhogy mit? Egy riasztót szereljen be!

Hetvenes évek. Földrajzórán feleltetés folyik 
Európa főbb folyóiról, térképen meg is kell ezeket 
mutatni. Dél-Európával kezdik, Pistinek jut a Kár-
pát-medence. Kezével követi a Dunát, és közben 
alig hallhatóan suttogja:

– Ez itt a Duna.
– Jó válasz, de miért suttogsz?
– Mert ami ebben az országban folyik, arról 

csak suttogva lehet beszélni.



XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM   •   2015. JANUÁR 31. 13



14 XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM   •   2015. JANUÁR 31.

L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 

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

szúnyogháló, redőny, egyéb káresemény 
helyreállítása! Számla biztosító felé is!

Hívja Batát!

06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész
Széksósi utca–Északi sor sarok
 463-023, 06 20 9752 926

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

Kőműves- és ácsmunkák
Fax: 06 62/314-137 (este)

Mobil: 06 20/9930-834

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

petrov andrás, petrov tamás, 
id. petrov andrás

szeged–kiskundorozsma, 
széchenyi u. 44.

TeL.: 62/461–170

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

ÁGOSTON PÁL
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

SZIKI kerékpár- és kismotoralkatrész üzlet
Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13

Széksósi út 40.              06 20/567-9889

VILLANYSZERELÉS
RIASZTÓ SZERELÉS

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger Zsolt
+36 20/2166-099

www.avom.hu

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

TündérKerT nATúr KOZmeTiKA
K U B I KO S  U.  8 .

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

fogyasztó, feszesítő, narancsbőr 
elleni testkezelések: lézerezés, UH, 

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

N y i t va :  b e j e l e n t ke z é s  a l a p j á n
mOSó-GyuriS STefÁniA: 70-620-6867

HÁZITEJ A SÁRI-TANYÁRÓL!
160 FT/L

TEL.: 06 30/439-3522. 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS IS!

REDŐNYÖK
Reluxa, szúnyogháló, 

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

Költő József
70/503–9709

Andi Szépségszalon
Szent János tér 3. sz. alatt

(templomi buszmegállóval szemben)

06 30/562 0823
Új szolgáltatás!!!

– KOLLAGÉN FÉNYTERÁPIA
Ránctalanítás, bőrproblémák kezelésére, 
ízületi gyulladás, depresszió ellen, immun-
erősítés stb.
– FLABÉLOS
Fogyni vágyóknak, ízületi problémák keze-
lésére, ülőmunkát végzőknek stb.
– ÁLLÓ SZOLÁRIUM
– GÉPI HÁTMASSZÁZS
– MŰKÖRÖM
– PEDIKŰR

Üllés központjában 3 szobás cserép-
kályha fűtéses, étkezővel, konyhával, 

fűthető garázzsal, gazdálkodásra, 
állattartásra alkalmas mellék- 

épületekkel, kemencével, azonnali 
átadással is családi ház eladó.

Irányár: 11.990.000 Ft
Elérhetőség: 06 30/3740989

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

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 
OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK

SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

Adél köz 1.
Nyitva tartás:

H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL:

Teljes körű temetkezési szolgáltatás 
Dorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 461-039; 06 30 565-8381; 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: 8-16.30, Szo.: 8-12

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

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

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!
Kisteherautó teljes körű javítása.

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

Mobil: 06 70/234-2113

ÉPÜLETEK KÜLSŐ-BELSŐ RENOVÁLÁSÁT 
VÁLLALJUK: KŐMŰVESMUNKÁK, HIDEG- 

BURKOLÁS, HÁZFESTÉS, TETŐJAVÍTÁS STB.
FORDULJON BIZALOMMAL HOZZÁNK, 
MINDENRE TALÁLUNK MEGOLDÁST!

BATA ZSOLT – 70/426–7198 ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.

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

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

ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

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

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

Gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
GEKO-2002 Kft.

Bordány, Kossuth u. 52.
Tel./Fax: 62/288-010

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

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

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

06 20/951-6620, 06 70/241-5992

DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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

Hétfő, szerda: 8.30–10.00,
kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 

17.00-18.00,  
szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00.

Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési időben). 
Hívásra házhoz megyek!

BETEGEK ÉS IDŐSEK TELJES KÖRŰ 
ÁPOLÁSÁT ÉS FELÜGYELETÉT 

VÁLLALOM.
ESZTER OTTHONI ÁPOLÁS

TEL.: 06 30/300-3485

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

Kovácsolt vasrácsok, kapuk, 
igény szerinti lakatosmunkák 

előzetes felmérés alapján.

+36 70/510 2513

Ábrahám Gyöngyi okl. építészmérnök
– Családi házak építészeti, belsőépítészeti 

tervezése
– Kiviteli tervek és látványtervek készítése

E-mail: abraham.epitesz@gmail.com
Tel.: 06 20/476-5705
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

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

+36 30/9455-643

Dorozsmai eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

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

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

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

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám 

alatti ügyvédi irodám nyitva 
tartása a következő:

H, K, Sz, P: 16–20 óráig.
Telefon:

62/461–602, 06 20/9268–943
E-mail: marotiedit@freemail.hu

Dr. Maróti Edit ügyvéd

Hoya rétegkezelt lencsék már 1750 Ft-tól
Hoya vékonyított lencsék már 4270 Ft-tól

„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 
minden fémkeret árából!

Diákigazolványra a keret árából 
50% kedvezmény!

Lencsekedvezményeinkről érdeklődjön üzletünkben!
Kontaktlencse ápoló folyadék kapható.

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

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

Ajánlatunk:

– borászati eszközök
– befőttes és díszüvegek, boros, pálinkás kínálók
– műanyag hordók, ballonok
– tavaszi műtrágyák, virágföldek, cserepek, lemosók
– festékek, festőszerszámok
– dughagymák

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat: H-P: 8.00–16.00-ig, szo.: 8.00–12.00-ig
Tel./fax: 461-865   E-mail: mezogazdasag@invitel.hu (Akcióink visszavonásig érvényesek!)

A Kreatív Família Papír-
Írószer-Nyomtatvány Bolt

továbbra is várja minden kedves régi és új 
vásárlóját kedvező árakkal 

és választékos árukészlettel!
IRODASZEREK, NYOMTATVÁNYOK, 

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS ÉS HELYI 
BUSZJEGY, BÉRLET ÉS NAPIJEGY ÁRUSÍTÁSA

A templom mellett a buszmegállóval szemben 
a Szent János tér 3. alatt.

Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00, 
szombat: 8.00-12.00. Ebédszünet: 12-13-ig.

Bőrös félsertés: 648 Ft/kg
(csak rendelésre)

Kolbászhús (70-30): 899 Ft/kg
(5 kg-tól)

Csevap, pljeskavica, mititei
(készre keverve, szerdától vasárnapig)

Megnyitottuk új takarmányboltunkat!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat

Kínálatunk:
CGF, szója napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, 

szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány keverékek, 
kiegészítők és problémamegoldó készítmények.

Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00, P: 07:30-15:00

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.

Telefon: +36 62/556-130
10 000 Ft feletti vásárlás után ajándékkal kedveskedünk!


