
2001. június 30. 1. oldal

KÖZÉLETI LAP XII. évfolyam 6. szám 2001. június 30.

Alapítva 1990-ben.  

Dorozsma (név)napja a búcsú ünnepe 
Keresztúry Dezső 1979-ben megje-

lent „Így éltem” c. verseskötetében 
található a következő verse:  

 
Kotlós Templomok 

Mint felemelt fejű kotlósok 
őrzik templomaink a falvakat; 
jóban, rosszban volt részük jó sok,  
s lesz is, míg hit és szokás megmarad. 

 

Jól vigyázzon tehát az ember-bolyra 
aki a kotlós helyét elfoglalja; 
ha egyetértés nincs és jó szokás,  
csak zűrzavar az élet, semmi más. 

 

Ez a gazdag tartalmú egyszerű 
hasonlat kifejezi azt a közösség-
teremtő és megtartó erőt, amely a 
lakóhelyén templomot építő és a 
templomban ünneplő embercsoport 
egyik fontos jellemzője: személyes 
kapcsolata Istennel, melyet a keresz-
tény (=Jézus Krisztushoz tartozó) 
egyházban él meg. 

A török uralom alatt elnéptelene-
dett egykori Dorozsmára 1719-ben 
betelepült 23 család. Szinte azonnal 
parasztházban kialakítanak egy kis 
kápolnát. 1726-ban kis templomot 
építenek a mostani helyén, melyet a 
gyorsan gyarapodó lakosság 1752-ben 
bővít, és tornyot is épít hozzá. Ekkor 
úgy dönt a falu vezetősége és népe, 
hogy Keresztelő szent Jánost választ-
ják a templom és az itt lakók védő-
szentjének. Az 1793 és 1822 között 
felépülő ma is álló templom főoltár 
képe is erről tanúskodik. Ettől kezdve 
június 24-én Keresztelő szent János 
születésének napján - jóllehet változó 
módon - de ünnepel Dorozsma népe. 

A Biblia tanúsága szerint a babilo-
ni fogságból visszatérő választott nép 
felépíti a réginél jóval szerényebb 
templomot és ekkor fogalmazza meg a 
nép vezetője: „Az Úrban való örvende-
zés a mi erősségünk.” (Nehemiás 8,10) 

Az ünneplésben tisztán megmutat-
juk értékeinket, megéljük és megújít-
juk kapcsolatainkat Istennel és egy-
mással, hálásan gondolunk az előt-
tünk járókra, akiknek helytállása 
benne van a mi életünk eredményei-
ben, így gyűjtünk erőt a továbbiakhoz. 

Igazán ünnepelni csak tiszta, ön-
zetlen (önzéstől = bűntől megtisztí-

tott) lelkülettel lehet. A megbocsátott 
bűnök után megmaradó büntetés el-
engedése Jézus és a szentek érdemei-
re való tekintettel: ez a búcsú. Így a 
bennünk felgyülemlett aggodalmak-
tól, feszültségektől, sérelmek emléké-
től felszabadítva gyógyul nyugtalan 
életünk, megsebzett kapcsolataink. 

Emberi életünk minden területét 
áthatja ez a megújító ünneplés: isten-
tisztelet, családtagok találkozása, 
pihentető szórakozás. 

Ezért került már vagy 15 éve a 
búcsúi ünnepi szentmisébe az éppen 
abban az évben jubiláló házaspárok 
közös hálaadása is. Az idén is így tör-
tént. Két házaspár így beszél erről: 

„Nagyon örültünk a meghívásnak. 
Kb. 15 éve már jelen voltunk egy bú-
csúi szentmisén a közös hálaadáson. 
Akkor arra gondoltunk, majd mi is 
egyszer oda érünk. Elérkezett ez is. Jó 
azoknak, akik már az első jubileum, 
az 5 éves házassági évfordulón is így 
ünnepelhetnek. — Mi jól megértjük 
egymást Gyermekeink is velünk örül-
nek. Már vártuk a meghívást!” (Gallai 
László—Gárgyán Jolán) 

„Az öt éves házassági évforduló 
közös hálaadásán is ott voltunk. Most 
már vártuk ezt a meghívást és készül-
tünk is erre. A hétköznapokban éve-
ken át megélt házasélet után jó egy 
mély lélegzetet venni és visszatekinte-
ni. Átgondoljuk az eltelt 10 évet. Meg-
kérdezte a párom: Igen-t mondok-e 
most is? — A búcsú alkalmával törté-
nő közös ünnepi hálaadást feltétlenül 
folytatni kell! A fiatalok számára bá-
torítást jelenthet a pozitív példa: ma-
napság is lehet hűségesen élni, érde-
mes így élni, csak így érdemes élni! - 
Mi ketten is közelebb kerültünk ezál-
tal egymáshoz.” (Dudás László - 
Szalai Angéla) 

Szép egybeesés, hogy a búcsúi 
szentmisét végző és a szentbeszédet 
mondó pap: Kretovics László szeged– 
rókusi plébános is néhány napja ün-
nepelte pappá szentelésének 25. évfor-
dulóját. 

Ez és a többi ünnepi találkozás 
szolgálja Dorozsma népének egyéni és 
közösségi boldogulását! 

Mádi György plébános 

Ön is látta? 
Vallási és kulturális ünnepsorozat 

 
Június utolsó előtti hete az egyéni, 

a vallási és a kulturális ünnepet fonta 
egybe. Egyéni volt az ünnep, mert ren-
geteg jubiláló házaspár adott hálát 
Istennek együttlétük 5, 10, 25, 50 vagy 
60 éves évfordulóján. Vallási, mert 
római katolikus templomunk védő-
szentjének, Keresztelő szent Jánosnak 
születése napján Dorozsma katolikus 
lakossága búcsút ünnepelt. Kulturális, 
mert 18 rendezvénnyel ezen a héten 
került megrendezésre a III. Dorozsmai 
Napok. 

A búcsút szentmisével és körme-
nettel ünnepelte a katolikus hitközség. 
Érdekesség, hogy a körmenet mellett 
„igazi falusi” búcsút is rendeztek a 
Jerney óvoda mögötti téren. Elsőnek 
hirdették ugyan, bár korábban is volt 
ilyen rendezvény – csak átmenetileg 
szünetelt. Hogy miért? Ki tudja. Egye-
sek szerint igény nem alakult ki rá, 
mások szerint az egyik helyi pap tiltot-
ta be, mert az emberek oda jártak és 
nem a templomba. A búcsú egyházi és 
világi része idén jól megfért egymás 
mellett, reméljük lesz folytatása a jö-
vőben is. 

Kétség kívül felnőtt korába lépett 
Kiskundorozsma kulturális fesztiválja, 
amit mi csak Dorozsmai Napokként 
ismerünk. Profi szervezés mellett az 
idei rendezvénysorozat kínálta a leg-
több programot a kultúra rajongóinak. 

A programokat úgy állították ösz-
sze, hogy az kikapcsolódási, szórakozá-
si lehetőséget nyújtson gyermeknek-
felnőttnek, a könnyedebb szórakozást 
kedvelőknek és az igazi értékekre kí-
váncsiaknak is. 

Voltak nagy tömegeket vonzó ese-
mények és természetesen gyérebb ér-
deklődésűek is. Ezt nem kell azonnal 
csak a szervezők hibájaként felróni – 
hibás társadalmunk is, amelyik állító-
lag az információs társadalom felé tart. 
Egy dolgot viszont kezdünk elfelejteni: 
a személyes kapcsolattartást és él-
ményszerzést. 

A látottakból az szűrhető le, hogy 
akik eljöttek, élvezték a műsort. Akik 
otthon maradtak – sajnálhatják. Re-
ményeink szerint a most távol mara-
dóknak is lesz lehetőségük a személyes 
élményszerzésre jövőre, a IV. dorozs-
mai napokon. 

Ballai Ferenc 
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III. Dorozsmai Napok – DOROZSMÁÉRT 
-interjú Révész Ferenc Andrásnéval, az eseménysorozat egyik főszervezőjével- 

Harmadik alkalommal került meg-Harmadik alkalommal került meg-Harmadik alkalommal került meg-Harmadik alkalommal került meg-
rendezésre a Dorozsmai Napok ren-rendezésre a Dorozsmai Napok ren-rendezésre a Dorozsmai Napok ren-rendezésre a Dorozsmai Napok ren-
dezvénysorozat városrészünkben, dezvénysorozat városrészünkben, dezvénysorozat városrészünkben, dezvénysorozat városrészünkben, 
amelyre minden túlzás nélkül mond-amelyre minden túlzás nélkül mond-amelyre minden túlzás nélkül mond-amelyre minden túlzás nélkül mond-
hatjuk, mára Kiskundorozsma kultu-hatjuk, mára Kiskundorozsma kultu-hatjuk, mára Kiskundorozsma kultu-hatjuk, mára Kiskundorozsma kultu-
rális fesztiváljává nőtte ki magát. Az rális fesztiváljává nőtte ki magát. Az rális fesztiváljává nőtte ki magát. Az rális fesztiváljává nőtte ki magát. Az 
előkészületekről beszélgettem Révész előkészületekről beszélgettem Révész előkészületekről beszélgettem Révész előkészületekről beszélgettem Révész 
Ferenc Andrásnéval, a főszervezők Ferenc Andrásnéval, a főszervezők Ferenc Andrásnéval, a főszervezők Ferenc Andrásnéval, a főszervezők 
egyikével.egyikével.egyikével.egyikével.    

    
—Mekkora energiát igényelt a 

rendezvénysorozat megszervezé-
se? 

—Ebben az évben is sok rendez-
vényt sikerült kitalálni és megszer-
vezni a III. Dorozsmai Napokra. Igen 
sok energiánkba került a rendezvé-
nyek megszervezése, hiszen igen mun-
kás, időt emésztő eseményeket talál-
tunk ki. A négy kiállítás nagy előké-
születtel járt, a kovácsműhely áttele-
pítése, és egy igazi műhely kialakítása 
embert (embereket) próbáló volt, há-
rom héten keresztül készült. Jó néhá-
nyan, szám szerint 12 fő lelkesen vé-
gezte a nem mindennapi kiállítás 
szervezését és rendezését. A progra-
mok szervezése már márciusban-
áprilisban megindult, az ötletektől a 
megvalósításig alig két hónap állt a 
rendelkezésünkre, de először a pénzt 
kellett biztosítani a várható kiadások-
ra. Az idén sokkal nehezebb volt ösz-
szegyűjteni, mert sajnos a beadott 
kilenc pályázat egyike sem kapott 
támogatást. Sok telefon és személyes 

megkeresés, a programok, a meghí-
vók, plakátok elkészítése a művelődé-
si ház három dolgozójára hárult. 

—Egy ilyen programsorozat 
megszervezése a sok energia mel-
lett rengeteg pénzt is felemészt. 
Milyen forrásokból sikerült fedez-
ni a költségeket? 

—Az előbb már említettem, hogy 
sok munkával járt a pénzt előteremte-
ni, de az idén is sokan adtak, akik 
tavaly és azelőtt már áldoztak a kul-
túrára. Ki pénzzel, ki ajándékkal vagy 
ajándékutalvánnyal segítette prog-
ramjainkat. Ismét szeretném megkö-
szönni azoknak a vállalkozóknak, 
magánszemélyeknek, a képviselők-
nek, akik biztosították, hogy tizen-
nyolc rendezvényt tudtunk a nagyér-
demű elé tárni a különböző helyszíne-
ken. Sajnos az időjárás megváltoztat-
ta bizonyos programok helyszínét, de 
úgy gondolom, hogy így is sikerült a 
rossz idő ellenére becsábítani az ér-
deklődőket.  

—Jól sikerült összefogni a civil 
szervezeteket és intézményeket a 
III. Dorozsmai Napok megszerve-
zéséhez. Ön is így látja? 

—Már eddig is nagyon jól műkö-
dött a klub, hiszen a feladatokat szer-
vezni és lebonyolítani is sokan segíte-
nek. Mindenki megtalálja a hozzáillő 
feladatot, s el kell mondanom, nincs 
hiány a lelkesedésben sem. Amikor 
öten-hatan kérdezik, hogy mit csinál-

janak, vagy jó-e ez így, bizony kemény 
tempót diktálnak. Persze még több 
kéznek is találnánk feladatot, hiszen 
a művelődési ház kicsiny gárdája ke-
ményen dolgozik az év minden nap-
ján. Amikor mások az ünnepeinken 
szórakoznak, mi dolgozunk, és úgy 
gondolom sokunk megelégedésére. Ha 
nem lennének segítők, nem lehetne 
csinálni semmit sem.  A III. Dorozs-
mai Napokon kb. 50-60 fő dolgozott, 
klubtagok, óvónők, tűzoltók, egyesüle-
tek tagjai. Az estébe és éjszakába nyú-
ló rendezvények vigyázása a rendőrök 
és polgárőrök feladata volt. 

—Idén is átadták a Kiskun-
dorozsmáért emlékérmet, vala-
mint a Mecénás díjat. Elmondaná, 
hogy milyen szempontok alapján 
ítélték oda ezeket? 

—Az idén harmadik alkalommal 
kaptak Kiskundorozsmáért emlékér-
met- és Mecénás díjat azok, akik 
sokat tettek Dorozsma közéletében, 
kulturális, egészségügyében, diákok 
nevelésében. Szándékunk az volt a 
díjak alapításával, hogy megköszön-
jük és tisztelegjünk a sok-sok év 
munkájáért, a közösségért hozott 
sok-sok plusz feladatokért. Az idén 
nagy örömömre a művelődési ház-
ban működő Székivirág népdalkör 
és citerazenekar vezetője Mészáros 
Mária kapta a Kiskundorozsmáért 
emlékérmet. Hosszú idő óta tagja és 
vezetője a körnek, Magyarország és 
külföld számos városába elviszi a 
csoport Dorozsma hírnevét és hagyo-
mányát, és a híres dorozsmai dalt 
mindenütt állva éneklik, mint ahogy 
az idei Citerástalálkozón is történt. 
Bizony sok szemben csillogtak a 
könnyek a népdal eléneklése közben 
a színpadon és nézőtéren egyaránt. 
A mecénás díj alapításával a szán-
dékunk az volt, hogy azoknak a vál-
lalkozóknak, akik az elmúlt időszak-
ban segítették az óvodák-, iskolák-, 
bölcsőde-, alapítványok -, nyugdíjas 
és más klubok munkáját, megkö-
szönjük, mégpedig nyilvánosan, 
hogy vállalkozásából áldoztak 
Dorozsmáért. Igazából egy szóval 
lehet a díjak odaítélését indokolni, 
ez az egy szó DOROZSMÁÉRT. Az 
idén két vállalkozó Gyuris István 
és Takács Mihály kapta.  

 
Szeretettel gratulálok a művelődé-

s i  ház munkatársai nevében 
mindhármójuknak! 

 
Ballai Ferenc 

A szerelem sötét verem... 
...És ha a sötét veremnél tartunk, 

vegyük szemügyre a középkort. A Do-
rozsmai Napok keretében a június 20-
án megrendezett „Szerelem, oh...!” 
című irodalmi estre voltam hivatalos. 
A program sokszínű volt. Kiemelke-
dett közülük Arany János Pázmán 
lovag című históriás története, ame-
lyet Huth Anna adott elő. Jókat derül-
tünk Weöres Sándor középkori 
(erotikus) balladáján, a Grancorn lo-
vag címűn, amely szegény címszereplő 
keserű sorsát örökíti meg: csak három 
szűz leányon élheti ki szerelmi ösztö-
neit. A darabot Illés Genovéva adta 
elő. 

Külön bekezdést érdemel az est 
legmelankólikusabb, leghangulat-
keltőbb része (legalábbis bennem ezt 
történt), a „Fantázia Vivaldi zenéjére” 
című bábjáték. Nincs semmi maskara. 
Nincsenek színek. Nincs álruha, álarc. 
Csak a szó szerint fekete-fehér, mez-

telen igazság. Az ellentétek hol vonz-
zák egymást, hol taszítják, viszont 
egymás nélkül nem tudnak létezni, 
így a kezek Rómeó és Júlia történeté-
ben meghalnak. 

Másik üde színfolt Juliska és Ma-
riska néni mintájára a Máté Mária—
Révész Ferenc Andrásné duó előadása 
is, amely igencsak bővelkedik a helyi 
vonatkozásokban és természetesen a 
humorban. 

Villon, Nagy László, Illyés és még 
sok mások versei (és azok előadói) 
tették az estet még szebbé. 

Közreműködtek: Ácsné Fekete 
Ilona, Hevesiné Kratochwill Katalin, 
Huth Anna, Illés Genovéva, Kendrusz 
Attila, Lukovics Gabriella, Máté Má-
ria, Révész Ferenc Andrásné, Tóth 
György, Terhes István (Marci), Vass 
Józsefné és tanítványai, Vass József. 

 
Somogyi Gábor 
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Kiskundorozsmáért Emlékérem 
A dorozsmaiak közül kevesen is-
merik a Székivirág Népdalkör és 
Citerazenekar vezetőjét, Mészáros 
Máriát, és még kevesebben tud-
ják, hogy mennyit tett és tesz az 
együttes fennmaradásáért, sikere-
iért. A folyamatos és odaadó mun-
ka elismeréséért vehette át a 
Kiskundorozsmáért Emlékérmet. 

—Hogyan került kapcsolatba a 
citerával? 

—A pályámat 1979-ben kezdtem a 
Dankó Pista Citerazenekarban furu-
lyásként, majd hallás után megtanul-
tam citerázni. A népdalokat és az 
éneklést mindig szerettem, így tagja 
voltam a helyi népdalkörnek és a cite-
razenekarnak is.  

—Mióta vezeti Ön a zenekart? 
—1989-ben vettem át a népdalkör 

és a citerazenekar vezetését. Akkor és 
sajnos most is problémáink vannak az 
utánpótlással, ezért minden évben 
megkeressük az általános iskolákat és 
próbáljuk a gyerekek érdeklődését 
felkelteni a citera iránt. Különleges 
hangú, érdekes hangszer, és a zene-
karban ingyenes oktatás keretében 
bárki könnyen megtanulhat citerázni. 
Szeretettel várjuk – korhatár nélkül – 
az érdeklődőket. 

—Milyen az együttes összetétele? 
—A négy fiatal játékos mellett az 

együttes jelentős hányadát az Alkony 
Nyugdíjasklub tagjai alkotják. 

—Az együttes vezetőjeként a zenei 

irányításon kívül milyen feladatokat 
kell ellátnia? 

—A különböző találkozókkal, ver-
senyekkel kapcsolatos szervezési fel-
adatokat és a támogatók szerzését 
kell megoldani. Ezenkívül éppen most 
végzem Lajosmizsén a népdalkör-
vezetői tanfolyamot, hogy tökéletes 
háttértudással irányíthassam az 
együttest, és a jövőben még több si-
kert és jó eredményt érjünk el. 

—Milyen rendezvényeken vesznek 
részt? 

—Népzenei táborokban (az idén 
Tiszakécskén) fejlesztjük a játékun-
kat, népzenei találkozókon mérjük 
össze a tudásunkat a környező me-
gyék csoportjaival, illetve rendszere-
sen indulunk versenyeken is.  

—Milyen eredményeket értek el? 
—1999-ben a Minősítő versenyen 

ezüstérmesek lettünk. Az idei Euro-
régiós Találkozón aranyérmet nyer-
tünk, és ugyanennek a rendezvénynek 
a budapesti gálaműsorán második 
alkalommal hoztuk el a zsűri különdí-
ját. 

—Milyen terveik vannak a jövőben? 
—A népzene rendkívül elhanya-

golt, támogatók hiányában nehéz 
anyagi helyzetbe kerültünk, de a Mű-
velődési Ház biztosítja számunkra a 
próbatermet, így továbbra is tudunk 
dolgozni, próbálni, készülni a verse-
nyekre. 

Módra Magdolna 

Mecénás-díj 
Gaius Maecenas (i.e. 69-8.) római 

polgár volt, aki összegyűjtötte és tá-
mogatta kora tehetséges művészeit, 
például Vergiliust, Horatiust és 
Propertiust. Az idők során a név 
(Maecenas) és a tevékenység össze-
forrt, így a köznévvé vált mecénás 
szón a tudományok és művészetek 
pártfogóját értették Ma a mecénás 
kifejezés támogatót, szponzort jelent. 

A Mecénás-díj három éve létezik, 
amelyet a Dorozsmai Civil Szerveze-
tek Klubja előzetes javaslatok alapján 
ítél oda az arra legérdemesebb sze-
mélynek. Az idén Takács Mihály ve-
hette át, aki rendszeresen támogatja, 
szponzorálja a kiskundorozsmai ren-
dezvényeket. 

—Milyen programokat  támogatott? 
—Évek óta támogatom a központi, 

értem ezalatt a Művelődési Ház által 
szervezett programokat, illetve az 
egyéni rendezvényeket, például a má-
jus 1-t, augusztus 20-t vagy a Faragó 
téri napokat. 

—Mikor rendezik az idei Faragó 
téri napokat? 

—A Komáromi Sörgyárral Sörfesz-
tivált tervezünk augusztus 17-19-re, 
amit a Faragó téren szeretnénk lebo-
nyolítani. 

—Milyen programok várhatók? 
—A zene fog dominálni, így az 

események sorát augusztus 17-én 
(pénteken) a tűzoltózenekar nyitja 
meg, ezt követi a dorozsmai zenészek 
műsora. 18-án (szombaton) és 19-én 
(vasárnap)  nosztalgiazenével és disz-
kóval, illetve az étteremben  különféle 
ínyencségekkel (pl.: flekken, bográ-
csos) várjuk az érdeklődőket. 

—Lesznek-e rendezvények a Szél-
malomnál? 

—Várhatóan igen, mégpedig a 
Művelődési Ház szervezésében, az 
étterem támogatóként az étkeztetés-
ben vesz részt. 

—Érdeklődnek-e a dorozsmaiak az 
egyes rendezvények, programok iránt? 

—Az országosan ismert előadók 
iránt nagyobb az érdeklődés, minta he-
lyi műsorok iránt. Ezen próbálunk vál-
toztatni a Faragó téri napok programjá-
val, ahová talán majd a különböző stílu-
sú és műfajú zene vonzza a közönséget. 

—Milyen elképzelései vannak a 
jövőt illetően? 

—Biztos háttérrel, összefogással, jó 
szervezéssel és változatos, érdekes mű-
sorokkal talán még magasabb színvona-
lúvá válhatnának a helyi rendezvények; 
ugyanakkor ahogy az az augusztusi 
programelőzetesből is látszik a jövőben 
is támogatom a dorozsmai rendezvénye-
ket.  

Módra Magdolna 

Mecénás-díjat kapott még Gyuris István vendéglős is, akit távolléte miatt 
szerkesztőségünknek nem állt módjában megkérdezni. 

Dorozsma 2001 – Gyermekrendezvények 

Nekem, mint óvodapedagógusnak, 
már több évvel ezelőtt fontos volt, hogy 
a Kiskundorozsmán élő szülők gyerme-
keinek olyan programokat kínáljunk, 
kínáljanak, amivel a mindennapokat 
színesebbé, változatosabbá lehet tenni. 
Ezért kritikus szemmel néztem a Do-
rozsmai Napok programkínálatát, hogy 
a felnőttek szórakoztatásán kívül a 
gyermekek milyen programokban lesz-
nek érdekeltek, illetve milyen progra-
mokon érezhetik majd jól magukat. 
Örömmel segítkeztünk kollegáimmal a 
gyermekprogramok sikeres megvalósí-
tásában, megszervezésében.  

A Dorozsmai napok rendezvényso-
rozat második napján került sor az 
„Oh, láss csodát…” című régi gyermek-
játék-kiállítás megnyitójára. Lukovics 
Gabriella és Farkas Dezsőné rövid 
műsort állítottak össze ovisok bevoná-
sával az érdeklődő, megjelent közön-
ségnek. Jó volt rácsodálkozni azokra a 

játékeszközökre, amellyel mi felnőttek 
gyermekkorunkban játszhattunk, illet-
ve örömmel mutattuk meg gyermeke-
inknek, hogy a mi babáink elem nélkül 
is tudtak sírni.  

Másnap kérdeztem az egyik kis 
ovistól, aki  látta a kiállítást: „Brenda, 
neked melyik játék tetszett a legjob-
ban?” „A Barbie-ház” – jött a válasz. Ez 
a kiállított babaház nem a Barbie já-
tékcsalád terméke, hanem saját, házi-
lagos technológiával készült, az utókor 
számára is fennmaradt, természetes 
alapanyagú, a mai gyermek számára is 
tetszetős gyermekjáték. Természetesen 
fontos hangsúlyoznom, hogy a réginek 
és az újnak, a fának és a műanyagnak, 
a színesnek és a natúrnak helye van a 
mai világban, de a gyermekkori emlé-
kek megőrzése fontos kincs minden 
felnőtt ember számára. 

 (folytatás a 7. oldalon) 
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Az állatorvos válaszol 
Mint bizonyára már sokan ér-

tesültek róla, áprilistól új állator-
vos dolgozik Dorozsmán. Aki ku-
tyáját a Polgármesteri Hivatal 
előtt oltatta be veszettség ellen, 
már találkozhatott is dr. Farkas 
Attilával. Azonban többen nem 
értik azt az eddig szokatlan hely-
zetet, miszerint jelenleg két dok-
tor is rendel reggelente a Polgár-
mesteri Hivatalban, dr. Gábos 
Tamást ez idáig helyettesítő dr. 
Retkes Sándor jelenleg is az ügy-
felek rendelkezésére áll. 

 
A kialakult helyzetről, a közelebbi 

és távolabbi jövőről kérdeztük Farkas 
doktort. 

—Doktor úr! Hogyan és miként 
került Ön Dorozsmára? 

—Idén április 1-i hatállyal neve-
zett ki a megyei igazgató főállatorvos 
a már régebb óta betegállományban 
lévő Gábos Tamás doktor úr helyette-
sítésére hatósági állatorvosnak. 

—Igen, de Gábos doktornak ez idá-
ig is volt helyettesítője. 

—Retkes doktor úr csak a betegel-
látási szolgáltatásban helyettesíti. 
Azonban Gábos doktor hatósági fel-
adatokat is végzett, amivel a nyugdí-
jas kolléga már nem foglalkozik. Ezért 
eddig a legszükségesebb hatósági fel-
adatokat a város más területein mű-
ködő állami állatorvosok látták el, 
mely egyébként jelentős többletterhet 
rótt rájuk. Mostanra viszont bizonyos-
sá vált, hogy Gábos doktor úr még 
néhány hónapig betegállományban 
marad, ezenkívül az ősszel valószínű-
leg nyugdíjba is megy továbbá a 
megnövekedett hatósági feladatok 
miatt elengedhetetlenné vált a helyzet 
megnyugtató rendezése. 

—Szavaiból úgy tűnik, hogy az 
állami hatósági munka ill. a betegellá-
tás két különböző terület. Tehát a 
beteg állatok gyógykezelése nem ható-
sági feladat? 

—Így van. Talán kevesen tudják, 
de az ún. „körzeti rendszer” már sok 
évvel ezelőtt megszűnt. Egy adott 
területen a hatósági feladatokat 
(ilyenek pl. az állatszállítások, az élel-
miszerüzemek felügyelete, élelmiszer 
és takarmányboltok ellenőrzése, álla-
mi támogatási kérelmek véleményezé-
se, a szarvasmarhák ún. ENAR nyil-
vántartása, szükség esetén járványvé-
delmi feladatok stb.), csak az oda ki-
nevezett állami állatorvos végezheti, 
aki tehát köztisztviselő, hivatalos sze-
mély. A kinevezés a megyei 
főállatorvos kizárólagos jogköre. A 

szűkebb értelemben vett állatorvosi 
feladatok - tehát a betegellátás - ma 
már nem állami feladat. Ezt az állat-
orvosok szolgáltatásként nyújtják, 
egyéni vállalkozás keretében, a Ma-
gyar Állatorvosi Kamara felügyelete 
alatt. A helyi állatorvosi kamara fel-
adata biztosítani azt, hogy minden 
területen legyen elérhető állatorvos. 
Jó tudni, hogy pl. ilyen szolgáltatást 
csak az végezhet, aki tagja a kamará-
nak és attól egy bizonyos területre – 
pl. Szeged Város közigazgatási terüle-
tére - működési engedélyt kapott. Te-
hát az, hogy valaki állatorvos, nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy tetszés 
szerint bárhol praktizálhat is. Például 
ha nincs működési engedélye, illetve a 
Magyar Állatorvosi Kamara által ki-
adott bélyegzője, és mégis praktizál — 
sajnos van ilyen kolléga Szegeden is 
— az bizony illegális „zug-állatorvos”. 
Itt szeretném aláhúzni, ami nagyon 
fontos, hogy pl. a kutyák kötelező ve-
szettség elleni oltását is csak azok az 
állatorvosok végezhetik, akiknek erre 
a megyei fő-állatorvostól engedélyük 
van. Az ő neveiket mindig feltüntetik 
a plakátokon ill. az újságokban is. 

—Térjünk vissza még a betegellá-
táshoz. Ha ez szolgáltatás, úgy itt is 
érvényesül a szabadverseny? Tehát 
bárki hívható? 

—Igen, ez így van, bárki hívható, 
mint említettem, természetesen csak 
azok közül, akiknek Szeged Város 
területére működési engedélyük van. 
A "szabad verseny" - nevezzük így - 
bent a városban jobban érződik. Per-
sze falvakban vagy olyan peremterü-
leteken, mint Dorozsma, Tápé, Szőreg 
- melyek régebben önálló községek 
voltak és ma is van bizonyos területi 
integritásuk - ez nem nagyon jelenik 
meg, hiszen praktikus és kényelmes 
az ide kinevezett hatósági állatorvos-
hoz fordulni, ha baj van a jószággal. 
Őt úgyis szinte minden állattartó is-
meri, és jelenleg a hatósági állatorvost 
semmilyen jogszabály nem korlátozza 
abban, hogy vállalkozóként magán-
gyakorlatot is folytasson. 

—Így Ön is vállal betegellátást? 
—Természetesen, hisz a hatósági 

munka bármennyire is fontos, nagy-
részt adminisztratív jellegű, így kissé 
"száraz", néha egyhangú. Ezért meg is 
hirdettem a helyi sajtóban, kábeltévé-
ben, hogy bárki fordulhat hozzám is. 
Reggel 8-9-ig a Polgármesteri Hivatal 
helyi kirendeltségében (abban a hátsó 
irodában, ahol a falugazdász is szo-
kott fogadóórát tartani) megtalálható 
vagyok személyesen vagy telefonon 

(463-038), mobilon 06 30 9723 016, 
vagy 311-650 (üzenetrögzítőn). Öröm-
mel mondhatom, hogy máris vannak, 
akik megtiszteltek bizalmukkal, amit 
ezúton is szeretnék megköszönni. 

—A két doktor tehát marad to-
vábbra is? 

—Egyelőre igen. A praktizálás 
magánjellegéből következik, hogy sza-
badság vagy betegség idején mindenki 
saját maga gondoskodik arról, hogy 
kuncsaftjai fordulhassanak valakihez. 
Ez olyan mint például ha egy fodrász 
szabadságra megy, az üzletben dolgo-
zó másik kollégája a vendégek rendel-
kezésére állhat. Gábos doktor dr. Ret-
kes Sándort kérte fel erre még a télen. 
Akkor a végleges hatósági helyettesí-
tés kérdése még nem merült fel. 

—Gábos doktor népszerű állator-
vos itt, sokan szeretik, hiányolják. 
Bizonyára a legtöbben kíváncsiak 
egészségi állapotára. Említette, hogy 
nyugdíjba készül. Ez azt jelenti, hogy 
esetleg már nem is fog dolgozni 
Dorozsmán? 

—Semmiképp sem. Örömmel 
mondhatom, hála Istennek, Tamás 
egészségi állapota elég jó, és rohamo-
san javul. Néha már ki is jön, sőt ki-
csit dolgozgat is. Szerintem 1-2 hónap 
és teljesen felépül. Mint már mond-
tam, a nyugdíjazás csak az állami 
állására vonatkozik. Tehát mint köz-
tisztviselő nyugdíjba megy, de magán-
állatorvosként bizonyára dolgozni fog, 
mint ahogy teszi ezt nagyon sok nyug-
díjas kolléga még 70-75 éves korában 
is. Ezért tehát az őt visszaváró régi 
ügyfelei megnyugodhatnak. Bizonyára 
nemsokára ismét hívhatják őt, és a 
rendelkezésükre fog állni. 

—Végül még egy kérdés. Azt 
mondta, hogy Ön is vállal betegellá-
tást. Nem okoz ez majd feszültséget 
kettejük között? 

—Nem szabad, hogy azt okozzon. 
Először is Dorozsma nagy terület sok 
lakossal és elég jelentős állatállo-
mánnyal. Én teljesen természetesnek 
érzem, hogy a jövőben is az emberek 
egy része a régi, megszokott állatorvo-
sához fog ragaszkodni és ezen nincs 
mit zokon venni. Másrészt akik en-
gem tisztelnek meg bizalmukkal, az 
természetesen jólesik. Igyekszem 
majd ezt megszolgálni, és úgy hiszem 
ez is természetes. Ezenkívül szabad-
ságra is mehetek, sőt netán beteg is 
lehetek egyszer, amikor jól jöhet 
majd, ha egy közismert kolléga ki tud 
segíteni a sürgős esetekben. 

Tímár Lajos 
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Iskolába készülnek az ovisok 

Az idei évben először közöljük egy lapon az is-
kolába készülő óvódások és a ballagó általános 
iskolások fényképét. Tesszük ezt azzal a céllal, 
hogy akár az újságtól különválasztva is megőriz-
hető legyen a ballagók fényképe. Reméljük, nagy 
szeretettel fogadják összeállításunkat, amelyen az 
összes ballagó diák mellett nevelőik, tanáraik is 
láthatók. 

Megragadjuk az alkalmat, hogy az általános 
iskolai tanulmányaikat a következő tanévben 
megkezdő ovisoknak kitartást és erőt kívánjunk 
az előttük álló tudásanyag megszerzéséhez, hogy 
nyolc év múlva, mint ballagó diákokat láthassuk 
viszont lapunk hasábjain! A továbbtanuló diákok-
nak kívánjuk, hogy megszerzett tudásukat olyan 
irányba bővítsék, hogy az életüket abban a meder-
ben tartsa, amelyben ők szeretnék! 

Jerney utcai óvoda gyermekei Bölcs utcai óvoda gyermekei 

Negyvennyolcas utcai óvoda gyermekei 

Jerney utcai óvoda gyermekei Széksósi úti óvoda gyermekei 
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Orczy István Általános Iskola 8.B osztálya és tanáraik 

Orczy István Általános Iskola 8.a osztálya és tanáraik 

Jerney János Általános Iskola 8.B osztálya és tanáraik 

Jerney János Általános Iskola 8.A osztálya és tanáraik 

Kiskundorozsma ballagó diákjai 

Hátsó sor: Hátsó sor: Hátsó sor: Hátsó sor: Gábor Zsuzsanna, Bálint Péter, 
Bányai Nikolett, Jenei András, Mészáros 
Réka, Tóth Ádám, Száraz Ágnes, Simon 
Kornél, Kovács Angéla, Baglyas Róbert, 
Csiszár Tünde, Vajasdi Nagy Sándor 
Középső sor:Középső sor:Középső sor:Középső sor: Hebők Nikolett, Szabó Tamás, 
Lukovics Gergő, Márta Anett, Maróti Nor-
bert, Fekete Anita, Papp Zoltán, Horváth 
Adrienn, Fekete Gergő, Cselédes H. Niko-
lett, Csányi Zoltán. 
Első sor:Első sor:Első sor:Első sor: Tóth Árpádné, Baloghné Tóth 
Szilvia, Vesmás Andrea, Szakácsné Molnár 
Mária, Vass Józsefné (osztályfőnök), Lázár 
Zoltán, Kondász Gyula, Kálmán Mihályné, 
Füzesyné Bozsó Éva, Kohlmann Péter 

Hátsó sor:Hátsó sor:Hátsó sor:Hátsó sor: Gyubák Zoltán, Márta Edina, 
Martonosi Róbert, Idul Laura, Szabó Zsolt, 
Ocskó Nikolett, Nagy Károly, Pocsai 
Dorina, Gera István 
Középső sor:Középső sor:Középső sor:Középső sor: Szabó Krisztina, Baranyi Zita, 
Kóródi Péter, Borbély Katalin,  Bakó Pál, 
Hegedűs Henrietta, Piszker Gábor, Fodor 
Fiorella, Tari Ádám, Borbély Erzsébet, 
Kovács Andrea 
Első sor:Első sor:Első sor:Első sor: Vass Józsefné, Baloghné Tóth 
Szilvia, Vesmás Andrea, Hévéziné Kertész 
Erika, Csányi Ágota, Szakácsné Molnár 
Mária, Füzesyné Bozsó Éva(osztályfőnök), 
Lázár Zoltán, Kálmán Mihályné, Raffai 
Erika, Kondász Gyula, Kohlmann Péter 

Hátsó sor:Hátsó sor:Hátsó sor:Hátsó sor: Nagy Istvánné, Gutainé 
Bácsványi Márta, Németh Gábor, Nagy 
Nikolett, Takács Károly, Dékány Hajnalka, 
Farkas Péter, Hódi Szilvia, Mihálffy Kata-
lin, Faragó Edit, Komjáti István András, 
Hajnal Anita, Kothencz Eszter, Virág Gá-
bor József 
Középső sor:Középső sor:Középső sor:Középső sor: Ács Krisztián, Mangó István, 
Révész Éva, Berta Krisztián, Tikviczki 
Gabriella, Kálmán László, Varga Melinda, 
Ocskó Julianna, Horváth Mónika, Nagy 
Tamás, Kerekes Réka, Szokai Roland, Ko-
vács Diána, Sziráki Attila, Gedai Eszter, 
Mészáros Mariann 
Első sor: Első sor: Első sor: Első sor: Bozóki Anikó, Asztalos Árpád, 
Mészáros Tiborné, Tapodi Péterné, Tóth 
Mária, Harkai Jánosné, Nagymihályné 
Gyuris Anna(osztályfőnök), Vassné Borbás 
Andrea(osztályfőnök), Fodorné Kardos 
Judit, Bajdik Zoltán, Fejős Sándor 

Hátsó sor:Hátsó sor:Hátsó sor:Hátsó sor: Bozóki Anikó, Kószó Kinga, 
Móra Gábor, Szitás István, Bábi Renáta, 
Miklós József, Hódi Péter, Sztankovics 
Zsolt, Jakus Petra, Gyuris Dávid, Dudás 
Lívia, Balogh Ádám, Guba Pálné 
Középső sor: Középső sor: Középső sor: Középső sor: Murka Teréz, Huszár Máté, 
Horváth Mónika, Komáromi László, Ker-
tész Krisztina, Borcsa Lóránt, Kertész Re-
náta, Kvak Róbert, Fekete Anikó, Kiri Jó-
zsef, Pataki Erika, Peták Attila, Horváth 
Claudia, Bönde Szilveszter 
Első sor:Első sor:Első sor:Első sor: Asztalos Árpád, Tapodi Péterné, 
Nagymihályné Gyuris Anna, Szénásiné 
Őrhalmi Nikolett, Harkai Jánosné, Gutainé 
Bácsványi Márta(osztályfőnök) Mészárs 
Marianna, Nagy Istvánné, Bajdik Zoltán, 
Fejős Sándor 
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10 éves a Magyar Karitász 
„Segíts, hogy segíthessünk!” 

Ebből az alkalomból a Szegedi Alsó-
városi templomban június 9-én misét 
mondott Nagy Károly Országos karitász 
igazgató. Utána a Szeged—csanádi Egy-
házmegye karitász csoportok vezetői 
beszámolót tartottak a 10 év munkájáról 
Gyulay Endre püspök úr előtt. 

Kiskundorozsmán a karitász csoport 
1992. május 15-én alakult. Az elnökünk 
Gyuris Mihályné. Aktív tagjaink száma 
12-14 fő között változik. Időszakonként 
segítik munkánkat az Egyházközségi 
képviselő testület és Cserkész csapat 
tagjai. 

Havi rendszerességgel tartunk cso-
port megbeszéléseket, ezek keretében a 
segélyezendő témákat, célszemélyeket 
és adománygyűjtés forrásait egyeztet-
jük, meghatározzuk feladatainkat. 

Segítő tevékenységeink: Rendszere-
sen tartottunk ingyenes ruhaosztást, 
ahol jelentek meg az érdeklődők, gyer-
mekes családok, idősek és egyedülállók. 
Karácsonykor és húsvétkor 40-50 db 
ajándékcsomagot készítünk és juttatunk 
el a rászorulóknak. Időseket, többgyer-
mekes családokat látogatunk, érdeklő-
dünk helyzetük felől és lehetőségeink 
keretein belül igyekszünk enyhíteni 
gondjaikat. A Kárpát-Ukrajnai árvízká-
rosultak megsegítésére 40 zsák ruhát és 
1 mázsa tartós élelmiszert gyűjtöttünk 
és juttattunk el az egyházmegyei 
karitász szervezésében. 

A nagyszőllősi segélyszállítmány 
összeállítása, csomagolása és rakodása 
során 12 fő kiskundorozsmai karitász 
aktivista segédkezett az egyházmegyei 
karitász központban. Az egyházi ünne-
pekhez kapcsolódóan évente rendszere-

sen meglátogatjuk és megajándékozzuk 
a Fonalmentő Rt. Munkásotthonában 
lakó ifjakat. 

A Csíkszeredai Általános Iskola ta-
nárait és tanulóit ajándékokkal és útra-
valóval láttuk el. A karitász csoportok 
között egyházmegyén belül és megyék 
között is van együttműködés. A társa-
dalmi szociális ellátó rendszer hatékony 
működése a segélyezendő célszemélyek 
felkutatása és feladatok koordinálása 
érd ek ébe n , együ t t műk ödün k  a 
Kiskundorozsmán hasonló tevékenysé-
geket végző Vöröskereszt, Családsegítő 
központ és Alkony nyugdíjasklub szerve-
zetekkel. Együttműködésüket eredmé-
nyesnek ítéljük meg. 

Anyagi forrásaink: A Kiskun-
dorozsmáért Alapítvány. Templomi 
Szent Antal persely. Erzsébet napi gyűj-
tés 40%-a. Pályázatok útján az Egyház-
megyei Karitász-központtól kapunk 
támogatást. Vannak jóakaratú névtele-
nül adakozó magánosok és vállalkozók. 
Ezúton mondunk minden segítő adako-
zónak hálás köszönet. Külön a Fólia 
Cargo Kft-nek (Zsombó, Szegedi u. 71.), 
amiért évente kétszer reklámtáskákat 
ingyen bocsátja rendelkezésünkre az 
ajándékcsomagok elkészítéséhez. 

Természetbeni adományokat (ruhát, 
élelmiszert) az akciók meghirdetésekor a 
plébánián lehet leadni. Pénzadományok 
befizetéséhez csekket biztosítunk. Mivel a 
Szent Gellért Karitász Alapítvány köz-
hasznú szervezet, ezért a támogató befize-
tésekről az adószám feltüntetése esetén 
adóigazolást küldenek, mely alapján a 
támogató adókedvezményre jogosult. 

Gyuris Mihályné Klári néni 

Köszönöm, 
Ibolya néni! 

Sok évvel ezelőtt szüleim engem is 
beírattak az első osztályba úgy, mint 
minden hat évet betöltött gyereket. Egy 
gyönyörű és fiatal tanító néni fogadott 
bennünket, akit akkor még Süveges Ibo-
lyának hívtak. Egy-két év múlva hazake-
rült Kiskundorozsmára, férjhez ment és 
mindenki Méhes Antalné néven ismeri. 

Szépségét csak az irántunk érzett 
szeretete és szigorúsága múlta felül. Ezt 
a szigorúságot gyermeki ésszel nem 
tudtam megérteni és elfogadni. A mi 
családunkban senki nem volt balkezes, 
de én igen erősen. Mindenáron bal kéz-
zel akartam írni és ez akkor még nem 
volt megengedett az iskolákban. Ha 
Ibolya néni közeledett felém, gyorsan 
jobb kezembe vettem a ceruzát, s mikor 
elhaladt visszacseréltem a bal kezembe. 
Én kis naiv. Még szép, hogy észrevette. 
Ma már tudom, megosztott figyelmével 
m i n d i g  l á t o t t  m i n d e n t  é s 
mindannyiunkat. A szekrényből elővett 
egy madzagot, hátrakötötte a bal keze-
met, így kényszerített a jobb kézzel való 
írásra. Én ezért gyűlöltem, de azóta jobb 
kézzel írok. 

Ahogy teltek az évek, ahogy csepe-
redtem, a rettenetes gyűlölet kezdett 
bennem szeretetté alakulni, s mire fel-
nőtté váltam ez a szeretet még hálával 
is párosult: 

1. Mivel én is pedagógus lettem és 
több mint húsz évig 1. és 2. osztályoso-
kat tanítottam, ha Ibolya néni nem 
kényszerít, mit tudtam volna kezdeni a 
balkezes írásommal? A ceruzát görcsö-
sen szorító kis jobb-kezeket hogyan fog-
tam volna saját kezembe, feloldva fe-
szültségüket, eljuttatva őket az írás első 
sikerélményéhez. 

2. A tantermek bútorzata, a padok ülés-
iránya is a jobbkezeseknek megfelelően van 
berendezve. Az ablakoknak bal felől kell 
lenni, hogy a tanulók kezükkel árnyékolják 
saját írásukat. Ezt tettem volna én is, ha... és 
ezt teszik most is a balkezesek. 

3. Az íráson kívül jobb kézzel tanul-
tam meg varrni és horgolni, de erős bal-
kezességem megnyilvánul portörlésben, 
mosogatásban stb., de egy a lényeg, 
hogy nagyon sok munkát mindkét ke-
zemmel egyformán tudok végezni: mani-
kűrözni, nyírni, vasalni stb. 

Mikor Kiskundorozsmára kerültem 
több éven keresztül a főnököm volt, mint 
igazgatóhelyettes, de soha nem adódott 
olyan szituáció, hogy mindezt elmond-
hattam volna neki, megköszönjem szigo-
rú szeretetének hasznosságát. Most 
elmondom hát mindenkinek: Köszönöm, 
Ibolya néni! Ezerszer köszönöm! 

Gátfalvi Kristófné 

(folytatás a 3. oldalról) 
A „Hogyan látod Európát” című gyer-

mekrajz verseny – a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház és a Könyvtár közös kiállításnak 
megnyitója a következő, csütörtöki napra 
esett. Mind a négy oviból szép számmal 
érkeztek gyermekmunkák, melynek díja-
zottjai szombat délelőtt, a III. Dorozsmai 
Napok ünnepélyes megnyitóján vehették 
át az elismerés ajándékait.  

Az óvodás korcsoportban első helyezést 
ért el Szekeres Ádám (Bölcs utcai óvoda), 
második lett Barna Leila (Negyvennyolcas 
utcai óvoda), és a zsűri két harmadik helyet 
osztott ki Wilheim Laura (Széksósi úti 
óvoda) és Alpár Viktor (Jerney utcai óvoda) 
között megosztva. Az iskolás korcsoportban 
különdíjak kerültek kiosztásra. Az Orczy 
István Általános Iskola 4.B osztályát, vala-
mint Lovai Szilviát és Lukovics Dánielt a 
Jerney János Általános iskola tanulóit 
részesítette elismerésben a zsűri. 

Örömmel hallottuk a hírt, hogy Lovai 
Szilvia rajzát Nyerges Gusztáv, az Európai 
Unió szegedi kirendeltségének vezetője a 
szentesi Európa napra magával vitte. 

A könyvtár még egy pár hétig nagyon 

jó hangulatot fog kölcsönözni a vidám, 
derűs, színes, sok technikai megoldást 
rejtegető gyermekmunkáktól. Kár, hogy az 
iskolákból kevés pályamunka érkezett. 

Vasárnap délelőtt a Jerney utcai óvoda 
adott helyet a kézműves foglalkozásnak, 
valamint az íjász bemutatónak. Azt gondo-
lom, hogy ezen a programon is volt kínálat 
szép számban, viszont az érdeklődés kicsit 
gyengébb volt a vártnál. Az óvónők és a 
művelődési ház jelenlegi, valamint régi 
munkatársai segédkeztek abban, hogy 
rongybabát, papírforgót és hajót, tűpárnát, 
gyöngyékszert készítsen szülő a gyermeké-
vel, nagyszülő az unokájával. 

Az íj régen fontos vadászati és harci 
eszköz volt. Ma mint sportág jeleskedik 
azoknak az életében, akiknek ilyen irányú 
érdeklődése van. Ennek a fegyvernek is, 
mint „régi és új” meg kell férni egymás 
mellett. Várjuk a szakosztályt máskor is 
Dorozsmára – a szervezők ígéretének meg-
felelően. Annak a gyermeknek akinek 
idejét szülője, pedagógusa hasznosan 
kívánta tölteni,  fenti programokon való 
részvétellel – az jól tette. 

Pappné Sörös Julianna 

 

Görög est volt Kiskundorozsmán. 
Kérjük visszajelzéseiket szerkesztőségünk-

be. Nekünk tetszett! Véleményét bár-
mely más témában is szívesen várjuk! 
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 Kipufogó és katalizátor 
szerviz! 

Kipufogódobok és 
katalizátorok garanciális 

cseréje. Zöldkártya 
ügyintézéssel. Korrodált 

autók karosszéria javítása – 
alvázvédelme. 
Fodor Antal 

Jolánka u. 21. 
463-681 

AKCIÓ a Dorozsmai 
Csemegében! 

Reggeli ital 1l 119 Ft 
Trappista sajt 1kg 1099 Ft 
Búzakenyér 1kg 109 Ft 
Száraztészta 1kg 199 Ft 
Őrölt kávé 250g 269,- Ft 
Sampon 500 ml 137 Ft 
Habfürdő 1l 236 Ft 

Nyitva tartás: H-P: 6.00-21.00 
Szo.: 6.00-14.00, V.: 7.00-13.00 

Ennikék, Ticket hideg-meleg étke-
zési jegyet elfogadunk 
Dorozsmai út 147. 

 Pelenka Kuckó Dorozsma 
Többféle olcsó darabos és 

csomagos pelenka. 
Mini: 35 Ft/db-tól 
Midi: 35 Ft/db-tól 
Maxi: 37 Ft/db-tól 

Junior: 38 Ft/db-tól 
Dorozsma, 

Széchenyi u. 46. 
(az udvarban) 

Tel.: 62/460-345 
06-30/2782-459 

Nyitva: HNyitva: HNyitva: HNyitva: H----P: 10P: 10P: 10P: 10----16161616    
illetve telefonos egyeztetés 

alapján más időben is. 

 F i g y e l e mF i g y e l e mF i g y e l e mF i g y e l e m    
Gépjármű  vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyében 

 

 Vállalja: személy- és gépkocsik Farkas Ferenc 
 —javítását gépjárműtechnikus 
 —műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 —műszaki vizsgáztatását (helyben) Zsombó, Felszabadulás u. 21. 

 —környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./fax: 255-063 
 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7-17 óráig 06 20/347-3470 

Négy évvel ezelőtt összeomlott 
Dorozsmán a helyi labdarúgás. Akkor 
Varga Sándor és lelkes segítői kezdték 
újraszervezni a labdarúgó sportot.  A 
nulláról indulva beneveztek a megyei 
bajnokság harmadik vonalába. Szűkös 
anyagi körülmények között, küszköd-
ve – de mégis bajnokságot nyerve – 
léptek előre a megyei bajnokság egy-
gyel magasabb osztályába. 

Kiss Antal egyesületi elnök vezeté-
sével a csapat az első évben tapaszta-
latokat szerezve, megerősödve vágott 
neki az idei bajnokságnak, immár 
Ottlik Sándor edző irányítása mellett. 
A kemény, következetes munka meg-
hozta gyümölcsét, a csapat (Ke-
resztúri István, Goda Zsolt, Mészáros 
Attila, Ottlik Sándor, Cseh Tibor, Ta-
tai Miklós, Hódi Mihály, Bóka Ferenc, 
Csányi Tibor, Ottlik Roland, Balogh 
Tibor, Szabó Béla, Szabó Ferenc, Illés 
László, Kószó Zsolt) fölényesen nyerte 
a bajnokságot, és kivívta a megyei 
első osztályú bajnokságban indulás 
jogát. Gratulálunk nekik. 

Ottlik Sándor edző a jövőről be-
szélt, mai nem igazán rózsás. Az indu-
lási jog csak lehetőség, komoly anyagi 
terhekkel jár. Kiss Antal elnök min-
dent megtesz (anyagilag is), hogy a 
csapat indulni tudjon, de sajnos elég-
gé magára van hagyva. Dorozsmának 
nincs önálló önkormányzata, sem 
olyan jelentős vállalkozói, akik komo-
lyabban tudnának segíteni. 

Az egyesület vezetői mindent meg-
próbálnak, kisösszegű adományokat is 
elfogadnak, sőt kérik a szurkolókat, 
hogy segítsenek. Nagyszabású sport-
napot szerveznek augusztus 4-én, 
hogy annak bevétele is segítse a csa-
patot. 

Dorozsmán hagyománya van a 
labdarúgásnak, a csapat túlnyomó 
részt mindig a megyei első osztályban 
szerepelt. Száznál több labdarúgó 
palánta látogatja rendszeresen az 
edzéseket. Az utánpótlás biztosítva 
van, csak a működés feltételeit kell 
megteremteni. 

Petrov András 

Bajnokságot nyertek a dorozsmai labdarúgók 

Egyszer volt, hol nem volt... 

A Somogyi-könyvtár Fiókhálózati 
Osztálya vetélkedőt szervezett az 
Olvasás Éve tiszteletére. A fiók-
könyvtárak vonzáskörzetéhez tarto-
zó általános iskolák tanulóira számí-
tottunk. A többfordulós rendezvé-
nyen volt feladatlap kitöltés, mely a 
magyar népmesék ismeretét bizonyí-
totta, a népmese mondás a gyerekek-
nek és a szervezőknek is maradandó 
élményt adott. A középdöntőt a tápéi 
fiókkönyvtárban rendezték április 
19-én, ezt a dorozsmai diákok 
"Varázslók" nevű csapata nyerte. 

A döntő június 7-én a Kálvária 
téri fiókkönyvtárban volt. A vidám 
játékos feladatok a gyerekek és a 

kísérők számára is élményt adtak. A 
végeredmény a dorozsmai csapat 
sikerét hozta. A "Varázslók" meg-
nyerték a vetélkedő-sorozatot. 
Könyvjutalommal, névre szóló em-
léklappal tették a rendezők felejthe-
tetlenné a versenyt. Íme a győztes 
csapat: Almási Henriette, Szélpál 
Dávid, Tari Boglárka, Virág Izabella 
(Orczy I. Ált. Isk. 5.b), Tóth Tímea 
Eszter (Jerney J. Ált. Isk. 4.b), és egy 
szegedi "vendég" diák erősítette a 
dorozsmai csapatot, Hegedűs Éva, a 
Németh I. Ált. Isk. 4. osztályos tanu-
lója. 

Gratulálunk a gyerekeknek! 
Farkas Lászlóné 

Felhívjuk a vállalkozók 
figyelmét, hogy ismét 

meghirdetjük 
„négyet fizet, ötöt hirdet” 
akciónkat. Ha négy hir-
detés díját előre kifizeti, 
ötödik hirdetése díjmen-

tesen jelenik meg! 

Keresse fel ügyfélszolgálatunkat otthonában: 
www.szelmalomktv.hu 
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 Számítógépek, perifériák 
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

Lakás automatizálás 
 
EGA-TRADE Kft. tel.: 461-854, 462-854 

  
BÁNYAI CUKRÁSZDA AJÁNLATA 
Olasz alapanyagból saját főzésű 

fagylalt kapható ingyenes 
csokiöntettel. 

A pizzériából 12 órás ingyenes 
házhozszállítás. 

 

UTCABÁL július 21-én. 
Esőnap július 28-án. 

Tel.: 461-023 

 Lada, Wartburg,
Trabant, Skoda és

minden  nyugati
típusú autó alkatrészei

raktárról, illetve egynapos 
beszerzéssel. Szerelőknek, autóklub 
és Hungária Biztosító tagoknak 10% 

kedvezmény! (kivéve olajok és 
akkumulátorok) .

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62/462-180 

 APELLIS kozmetika 
 

Meglévő szolgáltatásainkat a jövőben 
frissítő és kondicionáló (teljes 

testmasszázs) egészíti ki. 
Időpontegyeztetés: 

- Személyesen a kozmetikában: 
Kkdorozsma, Jerney u. 6. 

- Telefonon: 
06-309-124-066 (Lova iné Marica) 

06-303-243-493 (Pálfi Edit) 
461-602 (Apellis kozmetika)  

Szeretettel várjuk kedves régi és új 
vendégeinket! 

 

 Névjegykártyák szerkesztése Névjegykártyák szerkesztése Névjegykártyák szerkesztése Névjegykártyák szerkesztése 
már 8 Ftmár 8 Ftmár 8 Ftmár 8 Ft----tól…tól…tól…tól…     

 

Számítógépek javítása, karbantartása. 
Igény szerint házhoz megyek. 

RÉVÉSZ ISTVÁN 
 

Telefon: 461-281, (30)9-819-443 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298 Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig 
 

Ruzsa, 285-197, 06-60-382-296   Mórahalom, Gyep sor 12., 281-301 
Szőreg, Kisszőlő u. 32., 405-594   Ásotthalom, Béke u. 15., 06-60-496-778 

Makó, Verebes u. 2., 212-840, 06-60-382-297 ügyelet. 
 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 

TISZAÉPTISZAÉPTISZAÉPTISZAÉP    
SzövetkezetSzövetkezetSzövetkezetSzövetkezet    
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
� 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Telefon: 461-281, (30)9-819-443 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT. 
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 
beültetés, locsolás stb.) a 

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Tel.: 62/463-035 
Ügyelet éjjel-nappal 

a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 
illetve a 62/468-442 telefonon. 

 Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt ajánlata 

• Iskola- és irodaszerek 
• Ajándéktárgyak és 

csomagolók 
• APEH 

nyomtatványok 
széles választéka 

Fénymásolás! 
Szeged, Negyvennyolcas u. 11. 
Nyitva: H-P.:8-17,Szo.:8-12 óráig 

Telefon: 460-306 

  

Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

 
ÚJ HELYEN 

Széksósi u. — Északi sor sarok 
Telefon: 06-20-9752-926 

 Kombájnozást 
Vállalok Dorozsma – 
Domaszék környékén 
11 000,- Ft/ha + ÁFA 
7 000,- Ft/kh + ÁFA 

Mobil: 06 20 967 3515 
Tel.: 06 62 432-154 

 Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

Tel.: 62/463-614 

 MOTORKERÉKPÁR- ÉS 
KERÉKPÁRJAVÍTÓ 

Perecz László műszerész 
Szeged-Dorozsma, Mester u. 28. 

� 62/460-733 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 óráig 

  
Minden előhívás — nagyítás esetén 

AJÁNDÉKFILM 
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

 Biztosításaival kapcsolatban ütközött-e már az alábbi 
problémákba: sorba állás? Hosszadalmas ügyintézés? 

Belvárosi parkolás? Ön számára érthetetlen tájékoztatás? 
Amennyiben megoldást keres ezekre, szeretettel várja 

Önöket a Dorozsmai képviseletünk. 

Negyvennyolcas u. 15. Tel.: 06 30 2077864 

Szélmalom 
Kábeltévé 
Szövetkezet 
Szeged-Kiskundorozsma 
Negyvennyolcas u 12. 
Tel/Fax: (62) 463-444 
szelmalom@szelmalomktv.hu 
www.szelmalomktv.hu 

Üzletkötőink: 

Ocskó Brigitta 
06-20-423-4292 

Ballai Krisztián 
06-20-450-5614 

TV beállítás: 

Jenei Péter 
06-30-3586566 

Negyvennyolcas u. 15. Tel.: 06 30 2077864 
 

 Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 
Dorozsma, Jerney u. 6. Dr. Maróti Edit ügyvéd irodájában 

Félfogadás: H-K-Sz-P: 10-13-ig Cs: du. 14-18-ig. Mobil: 06-30-2486-944, lakás: 460-266, iroda: 461-602 
Kínálat: Dorozsmai magánházak 3,8 M Ft-tól 26 M Ft-ig. 
Üzlethelyiséggel rendelkező magánházak, sziksóstói és 
subasai üdülők, telkek, barátság utcai lakás, szatymazi 
kúria, iár: 20 M Ft. Felsővárosi családi ház iár: 39 M Ft. 
Tápéi ipartelep, Bába dűlői szántó iár: 300e Ft. Öreghegyi 
kert irányár: 350e Ft stb. 

Keresek: lakásokat, magánházakat, építési telkeket, 

üdülőket készpénzes vevőim részére! Keresek 

albérletbe kiadó házakat. Társközvetítés! 

 Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör 
Felelős kiadó: Ballai Ferenc 

A lapot alkalmi szerkesztőbizottság készítette: 
Farkas Lászlóné, Gátfalvi Kristófné, Gyuris Mihályné, 

Módra Magdolna, Pappné Sörös Julianna, Ballai Ferenc, 
Mádi György, Petrov András, Somogyi Gábor, Tímár Lajos 

Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor 
Hirdetésszervezők: Nyári Imre  462-611 

 Tímár Lajos  462-808 
Megjelenik 3800 példányban 

Szerkesztőség: 
6791 Szeged-Kiskundorozsma, 

Negyvennyolcas u. 12. 
Terjeszti a Magyar Posta 

Nyomás: Officina Tannyomda 
6721 Szeged, Vadász u. 2/B - 2000-408 

Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

Kínálatunkban 36 televízió 
és 6 rádió csatorna talál-
ható. 

Bővített szolgáltatásunk 
már 1300 lakásban előfizet-

hető! 

Előfizetéssel, szerződés-
kötéssel és –módosítással 
kapcsolatban hívja üzletkö-

tőnket, vagy keresse fel 
Ügyfélszolgálatunkat! 

Interneten keresztül a nap 
24 órájában lehetősége van 

szerződése módosítását 
kérni vagy hibabejelentést 

tenni. 


