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Megemlékezés

Immár hagyomány, hogy január közepén 
évente megemlékezünk a voronyezsi áttörés és 
a doni katasztrófa dorozsmai áldozatairól, fejet 
hajtunk a hősök előtt. Nem volt ez másként 
idén sem.

Az Orczy és a Jerney iskola tanárai és diákjai, az egy-
kori elesettek hozzátartói és a kegyelettel emlékezők je-
lentek meg 11-én, pénteken a művelődési házban, ahol 
Lázár Zoltán, a Jerney János Általános Iskola igazgatója 
mondott megható emlékbeszédet. A Dorozsmai Vers-
mondók Köre tagjai és a Kiss Györgyi által felkészített 
orczys diákok szép szavalatokat adtak elő.

Egy színfoltja is volt idén ennek a megemlékezésnek: 

a Görög-testvérek, Péter és Ferenc kiállították a kultúrház 
nagytermében a világháborús emléktárgygyűjtemé-
nyük főbb darabjait. Az érdeklődők megismerhették a 
II. Magyar Hadsereg bakáinak öltözetét, fegyverzeti, ha-
di használati eszközeit, kitüntetéseit és a korabeli sajtó-
termékek akkor még győzelemről harsogó tudósításait.

Az ünnepség után a jelenlévők megkoszorúzták 
a Hősi Emlékművet, ahol a Hozsanna kórus énekelt. A 
koszorúzáskor épp megérkezett egy busz a megállóba, 
és a leszálló emberek a Himnusz éneklése alatt siettek 
át az emlékmű mögött, oda sem pillantva. Az igyekvők 
közül csak egy magyar ember állt meg, sapkáját levéve 
ő tisztelte meg hazánk szent énekét…

TóTh GyörGy

Menetrend-
változások
2013. elejétől emelkedtek a tömegközle-

kedési tarifák Szegeden. ám ez csak egy a kör-
nyék lakói számára kedvezőtlen változásoknak.

Mivel lejárt tavaly év végén a helyi személyszállítás 
helyközi járattal történő lebonyolításával kapcsolatos 
szerződés, amelyet a Tisza Volán kötött az önkormány-
zattal, ezért január elsejétől nem lehet helyi bérlettel 
utazni helyközi járatokon. Eddig a Sziksóstóig lehetett 
a helyközi buszokon helyi bérlettel is utazni. Mivel az 
önkormányzat nem hosszabbította meg a szerződést, 
e kedvezményt a Sziksósfürdőnél felszálló utasok már 
nem vehetik igénybe.

Subasai és Sziksósfürdőn lakó olvasóink hívták fel a 
figyelmünket arra, hogy e negatív változást sokan, pél-
dául akik nem engedhetik meg maguknak a helyközi 
járatok plusz viteldíjának kifizetését, a buszjáratok meg-
ritkításaként értelmezték. „A gyerek is, ha lekési a 7F-es 
buszt, várhat a hidegben, esőben 1 órát a következő 
buszra. Arról nem is beszélve, hogy 19 óra után ide em-
ber fia nem jöhet!” Panaszkodtak továbbá arra is, hogy 
a fűtetlen kisbuszt küld a busztársaság.

A felmerült probléma időközben szerencsére orvos-
latra talált. Mihálffy Béla és Kosik Dénes önkormányzati 
képviselők a subasai és sziksósfürdői lakosok számára 
pozitív változásokról tájékoztatták lapunkat. Mindezek 
értelmében, mint egyetlen realizálható megoldásként, 
bővült a 7F-es buszjáratok menetrendje. A képviselők 
azt kérték a busztársaság vezetőjétől, hogy a járatok in-
dításánál vegyék figyelembe a munkába járás illetve a 
hazajutás feltételeinek biztosítását.

 Bővült – az eddigi járatsűrítés mellett (a Mars tér-
ről induló 11.05-ös és 12.05-ös járatok és vissza) – 2013. 
január 1-től a 7F buszjárat a minden nap a Mars térről 
közlekedő 20.05; 21.05 és 22.25-kor induló (és vissza) já-
ratokkal. Az esti plusz járatok beindításával a hazajutás 
lehetősége megoldott, ugyanakkor sajnálatosan a kora 
reggeli járat indítására vonatkozó javaslatot a Tisza Vo-
lán Zrt. nem fontolta meg kellőképpen. Egy újabb el-
képzelés szerint, amelyet az önkormányzati képviselők 
január 11-én a busztársaság forgalomigazgatója elé is 
terjesztettek. egy olyan – a lakosok által is megfogalma-
zott – megoldás, amelynek lényege, hogy Sziksósfürdő-
től kora reggel 4.30-kor még egy járat indulna a város 
felé, valamint a Mars térről induló utolsó járat indulási 
idejét a közlekedési vállalat kitolná 22.45 percre. Ezzel a 
megoldással javítani lehetne mind a reggeli munkába 
járás, mind a késő esti hazajutás feltételeit.

A menetrend közzétételére vonatkozó kriti-
kákkal kapcsolatban a képviselők elmondták, a Dél-
magyarországban az utolsó pillanatban közzétett hirde-
tést a Tisza Volán Zrt. jelentette meg. A buszjáratokra 
vonatkozó részletes tájékoztatót a Dorozsmai Napló 
korai lapzártája miatt a 2012. december havi számban 
még nem volt lehetőség leközölni.

Újra Színházi Esték Dorozsmán!
A nagy érdeklődésre való tekintettel 2013. januárjától 

ismét folytatódik a Dorozsmai Színházi Esték program-
sorozat. Havonta egyszer szombatonként a környékbeli 
települések színjátszó társulatai mutatkoznak be a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház színpadán. Egész estés ki-
kapcsolódást ígérünk a színházkedvelőknek: januárban 
a deszki, februárban a bordányi és a dorozsmai, márci-
usban a hódmezővásárhelyi, áprilisban a szentmihályi, 
májusban a csanádpalotai társulatok előadását láthat-
ják az érdeklődők. Az öt előadásra érvényes színházbér-
let ára 1500 Ft. Az előadásokra külön-külön is lehet je-

gyet váltani, ennek ára 500 Ft. A jegyeket elővételben is 
meg lehet vásárolni, ill. az előadás kezdete előtt a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban (Kiskundorozsma, Negy-
vennyolcas u. 12., Tel: 463–112).

A második előadásra február 16-án, 18 órakor ke-
rül sor: a Dorozsmai Színjátszók Körétől Alfonzó híres 
kabaréját, a Ványadt bácsit és Trunkó Barnabás: Az óv-
szer című jelenetét láthatjuk. A 10 éves Bordányi Ama-
tőr Színjátszó Kör Martha P. Ildikó: A kukás guru című 
vígjátékát mutatja be. Szeretettel várunk mindenkit, aki 
szereti a humort és a színházat!

Havi gondolat
„A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, 

hogy kielégítsék mindenki kapzsiságát.”
MahaTMa Gandhi



2 XXIV. éVfolyam 1. szám   •   2013. január 31.

a telefontanú ingyenes 
Hívószáma

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

Bűncselekmény esetén 
HívHató

107, 112

Dorozsmai nagyBani Piac 
nyitva tartása

 Nyitás: H 4 óra
 Zárás: Sz 19 óra
 Vasárnap zárva

telefonszám

06 62/461–095

szolgálati iDőBen 
hívható kmB számok

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

Önkormányzati
zöldszám

06 80/820–302
kÖzterület-felügyelet

06 80/479–431

kiskunDorozsmai
Önkormányzati

kirenDeltség 
nyitva tartása

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

telefonszám

06 62/461–030

renDőrségi iroDa címe:

Negyvennyolcas u. 12.
félfogaDás:

minden szerdán 
17–19-ig.

a somogyi-kÖnyvtár
Dorozsmai fiók- 

kÖnyvtárának nyitva tar-
tása feBruár 4-től

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

kosik Dénes
fogadóórája

2013. február 14., 16.30, Kiskundorozsmai 
Kirendeltség

mihálffy Béla
fogadóórája

2013. február 14., 16.30, Kirendeltség

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

főszerkesztő: somogyi gábor · olvasószerkesztő: Miklós zoltán

tÖrDelés, tiPográfia: somogyi gábor

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

hirDetésfelvétel: tímár lajos – 06 20/470–6587

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

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

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

facebook.com/dorozsmai.naplo · 

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

6781 domaszék, t. 873.

Ismét össze kell fogni!
2012. karácsonyán tájékozódhattunk a szomorú hír-

ről, miszerint váratlanul elhunyt 36 éves korában Kávási 
Csaba kőműves, akit gyászol 2 nevelt és egy saját kisgyer-
meke és áldott állapotban lévő szerető párja.

Január 17-én a dorozsmai temetőben kerültek hamvai 
a családi sírban elhelyezésre. A gyászoló család fájdalmá-
ban sokan osztoztunk és vettünk részt a temetésen. 
A temetési szertartást végző Gordos Ferdinánd plébános 
úr szívhez szóló búcsúztatójában méltatta az elhunyt 
gondos családapai erényeit és bocsátotta el lelkét az égi 
örök mezőkre.

Tudjuk, hogy az élet megy tovább: a három kisgyer-

meket és a születendő jövevényt az anyukának fel kell 
nevelnie. Az emberi összefogás és szolidaritás szép pél-
dáját mutatták meg a Baba-Mama Klub anyukái, akik 
internetes fórumokon azonnal felajánlották és megszer-
vezték a segítségnyújtást a gyerekeivel egyedül maradt 
Tímeának. Gyermekruhákat, tartós élelmiszert és pénz-
adományokat gyűjtöttek. Mihálffy Béla képviselő úr a 
polgárőrséggel közösen tüzelő kiszállításáról gondosko-
dott, amelyet egy jó szomszéd fel is hasogatott a család 
számára.

Folytatódik a gyűjtés a család javára. Köszönettel 
elfogadnak mosóport, tartós élelmiszert és pénzadományt. 

Kedves halottunk: Varró Ferenc
1928. május 27-én született Kiskun-

dorozsmán egyedüli fiúként, utána még 
két húga született: Erzsike és Gizike. 
Anyai nagyapja, Börcsök József vőfély 
utódját látta a fiú unokában, ezért la-
kodalmas versekre tanította, neki ad-
ta át tudományát, vőfély mesterségét.

Közel ezer lakodalmat vezényelt 
le Dorozsmán és a környék falvaiban. 
1958-ban vette feleségül Balog Annát, 
Pannikát, akivel 55 évet éltek boldog 
házasságban. Három lányukat: Anit, Zsu-
zsit és Gyöngyit odaadó gondossággal 
nevelték fel. Egész életében hívő em-
ber volt, lányait is a katolikus hitre 
nevelte. Egészségben, szeretetben élt családja körében több mint 80 évig.

2010 nyarán döntötte le a betegség, később alattomos kór támadta meg. 
Családja két és fél éven át odaadóan ápolta. 2012 karácsonyát még együtt 
ünnepelték, ám egy vírusos betegség miatt újév napján az utolsó kenet felvé-
telével családja körében örökbe becsukta szemét.

„Szeretnénk megköszönni, hogy Te voltál az édesapánk.”
Egy nagyon jó embertől búcsúzunk, ki a családjáért élt és a munka volt 

meghatározó életében. Lelkünk minden fájdalmával, de Isten akaratában és 
az örök élet reményében megnyugodva búcsúzik az egész Varró család. Az 
égiek adjanak örök nyugodalmat!

a Varró Család

Ezeket le lehet adni hétköznapokon a Petőfi Sándor Mű-
velődési Házban 8 és 18 óra között, szerdai napokon az 
rk. plébánia udvari, közösségi épületében 8 és 12 óra kö-
zött, valamint a Baba-Mama Klub rendezvényein.

Pénzadományt banki átutalással is el lehet juttatni 
a család részére.

Bankszámlaszám: 10402805–86766666–66881002.

A gyászoló család ezúton is köszönetét fejezi min-
denkinek a részvétnyilvánításért és az adományokért.

TíMár l.

Köszönet a 
támogatásért

Az Alkony Nyugdíjas Klub nevében 
tisztelettel köszönöm egész éves támo-
gatását Hajdú Gézának, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház igazgatójának és mun-
katársainak; Kosik Dénes és Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselő uraknak, a 
Bölcs utcai Óvodának, Újvári Mihálynak, 
a Jerney János Általános Iskolának, az Aro 
Centernek, a Vadliba Vendéglő dolgozó-
inak, külön Gyuris Istvánnak és Miklós 

Jánosnénak, a Mardel Market zöldség-
boltnak, a Főnix Cukrászdának, a Pillér 
Takarékszövetkezetnek, Papp Lászlóné 
Orsikának, Petrovné Sándor Mónikának.

Támogatásukkal sikeresen zártuk az 
évet, remélem ebben az évben is hasonló 
szeretetteljes támogatásban részesülünk!

KoVáCs FerenCné
klubvezető
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Változások az önkormányzati kirendeltségen

Mint azt már korábban megírtuk, Papp Ist-
ván kirendeltség-vezető 2012. augusztusában 
elhunyt. A kirendeltség-vezetői feladatokat 
2012. szeptember 17-től Kis-Jakabané Szegedi 
Ágnes látja el.

– 2004 áprilisától dolgozom a Polgármesteri Hivatal-
nál. Több irodának a munkájában részt vettem, például: 
Szociális, Igazgatási, Építés hatósági Irodákon. Jelenleg a 
SZMJV Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda 
Kiskundorozsmai Kirendeltségén dolgozom, mint kiren-
deltség vezető.

A kiskundorozsmai Kirendeltségen az ügyek intézése 
során a jogi keretek közötti megoldást úgy tudjuk elő-
mozdítani, hogy az ügyfél érezze, a „hivatal” is az ügy 
megnyugtató rendezését akarja, de a megoldhatatlan 
kérelem nem teljesítése se legyen bántó, indulatos hang-
vételű és kioktató. A cél érdekében a közigazgatásban 
dolgozóknak széleskörű jogszabály ismerettel kell ren-
delkezniük. Példaként említeném, hogy az elmúlt év vé-
gén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályaiból mintegy 20 oldal terjedelmű önkormány-
zati rendelet kiadására került sor. E rendelet szabályozza 
többek között például lakásfenntartási támogatás, az át-

meneti segély, a gyermekvédelmi támogatás stb. elbírálá-
sának szabályait. Az ügyintézőnek azonban nem csak ezt, 
hanem A szociális igazgatás és ellátásról szóló többször 
módosított törvény előírásait is ismernie kell.

– Milyen fontosabb feladatok vannak a Kirendeltségen?
– Nagy vonalakban: 1. Kiadjuk a hatósági bizonyítvá-

nyokat, illetve az ügyfél által beadott iratokat záradékkal 
látjuk el. 2. Ellátjuk a hirdetményekkel, kifüggesztésekkel 
kapcsolatos feladatokat, és visszaküldjük az illetékes szerv-
nek vagy személynek. A hirdetményekről nyilvántartást 
vezetünk. 3. Intézzük a közterület-használat engedélye-
zésével kapcsolatos ügyeket. 4. Intézzük az út nem köz-
lekedési célú igénybevétele esetén kezelői hozzájárulás 
kiadásával kapcsolatos ügyeket. 5. Felvesszük a hagyaté-
ki leltárakat és továbbítjuk a közjegyző felé. 6. Szociális 
ügyeket, kérelmeket, hiánypótlásokat átvesszük, egyez-
tetünk és továbbítjuk az illetékes iroda felé. 7. Környezet-
tanulmányt készítünk. 8. Kapcsolatot tartunk a városrész 
intézményeivel. 9. Ellátjuk a Kiskundorozsmai Részön-
kormányzat működésével összefüggő előkészítő-, nyil-
vántartási-, és ügyviteli feladatokat. 10. Vezetjük a Rész-
önkormányzati ülések jegyzőkönyveit és gondoskodunk 
azok továbbításáról. 11. A lakossági fórumokon részt 
veszünk, jegyzőkönyvet vezetünk róla. 12. Teljesítjük a 

hatóságok és egyéb szervek által küldött megkeresése-
ket. 13. Átvesszük és továbbítjuk az ügyfelek beadványa-
it az állampolgárok részére információt és tájékoztatást 
nyújtunk. 14. A parlagfű elleni védekezés érdekében 
helyszíni ellenőrzéseket végzünk. 15. Az állampolgárok 
lakcímváltozásának bejelentésénél a lakcímbejelentő 
lapokat átvesszük és az elkészült lakcímkártyákat átad-
juk. 16. A képviselői munka segítése: a Részönkormányzat 
alakuló ülésének összehívása, helyettes választás, működési 
szabályzat jóváhagyása; a lakossági bejelentések, panaszok 
továbbítása (felszíni vízelvezetés, csatornaügyek, fejlesztések 
a városrészben, út- és gyalogjárda-építések, -javítások, köz-
lekedési ügyek, közvilágítás, közterületek rendben tartására 
vonatkozó intézkedések). 17. Az év végén lévő karácsonyi 
csomagok kiosztásában, előkészítésében való részvétel. 
18. A jogszabályok változásának a figyelemmel kísérése és 
egyeztetések az illetékes szakhatóságokkal, szakirodákkal. 19. 
Marhalevelek kiállítása vadállatok tekintetében.

– Hogyan történik a szociális ügyek helyi intézése?
– Ez egyrészt történik a kérelmek, segélyek átvéte-

lével, és továbbításával a szakiroda felé, másrészt pedig 
a szociális rászorultságot próbáljuk közvetíteni a külön-
böző szervezetek felé, például Máltai Szeretetszolgálat, 
Gondozási Központ, Családsegítő Hálózat.

– Milyen kapcsolata van a Kirendeltségnek a helyi la-
kosokkal, civil szervezetekkel, intézményekkel?

– A lakosokkal a kérelmek leadásával kapcsolatban, a 
lakossági bejelentések, tájékoztatások, valamint lakossági 
fórumokon, rendezvényeken keresztül tartjuk a kapcso-
latot. A civil szervezetekkel és az intézményekkel a meg-
oldandó ügyek fajtájától függően.

– Megítélése szerint mennyire elégedettek a Kirendelt-
ség tevékenységével a helyi polgárok és a SZMJV Polgár-
mesteri Hivatala?

– Pozitív visszajelzéseket kapunk mindkét részről.
– Készült-e ezzel összefüggő felmérés, kikérdezés?
– Nem, de egyre több ügyfél keres meg bennünket, ami 

esetleges elfogadást jelenthet a dorozsmai lakosok részéről.
– A településrész helyzetét áttekintve Ön szerint mi a 

legfontosabb megoldandó feladat?
– A szociálisan rászorult lakosság támogatása és széles-

körű tájékoztatás és iránymutatás az ügyek elintézéséhez.
– Köszönjük az interjúk, további sok sikert kívánunk 

elkövetkezendő időben!
oCsKóné rózsiKa

Irodaavatás rendőr módraMár tavaly beharangoztuk, új épületbe költöznek a 
dorozsmai körzeti megbízottak. Január 11-én végre sor 
került az ünnepélyes átadásra, amelyet önkormányzati 
képviselőink mellett megtisztelt jelenlétével dr. Lukács 
János r. tábornok, Csongrád megye rendőrfőkapitánya 
és dr. Zélity László r. ezredes, Szeged rendőrkapitánya is.  
Az új helyiség a Részönkormányzat udvari épületében, 
korszerű körülményeket teremtve adott kulturált szolgálati 
lehetőséget rendőreinknek a korábbi lepusztult, egészségte-
len épület helyett. Főkapitány úr köszöntőjében kiemel-
te ennek jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a rendőrség 
vezetésének fő elve, hogy a helyi problémákat helyben 
kell kezelni. Az itt szolgálatot teljesítő hat fő rendőrnek 
tartalommal kell kitölteni a szakmai és a lakosság irá-
nyában végzendő munkát. Zélity ezredes úr a lakosság 
tájékoztatásának fontosságát hangsúlyozta, illetve rámu-
tatott annak előnyére, amit a folyamatos szolgálatellátás 
biztosítani fog, hogy a lakosságnak kisebb-nagyobb pa-
naszaival ne kelljen a városba közlekednie ezentúl, ha 
bejelentést kíván tenni, mert azt helyben is megteheti. 
Kifejezte annak igényét beosztottai felé, hogy a lakosság-

gal a korábbi jó kapcsolatot fenn kell tartani, sőt fokozni 
kell. Kosik Dénes képviselő szerint jelentős lépést sikerült 
tenni Kiskundorozsma lakosságának relatív biztonságér-
zete növelésére, ami még fokozható lesz, a régóta várt 
térfigyelő kamera rendszer beüzemelésével. Mihálffy Béla 
képviselő hozzászólásában kiemelte, végre biztosítható 

lesz a sokak által elvárt „látható rendőri szolgálat” Dorozs-
mán. Zélity László ezredes búcsúzójában ígéretet tett a 
körzeti rendőrök éjjel-nappali azonnali beavatkozáshoz 
szükséges elérhetősége kialakítására, a többek által idő-
igényesnek, késedelmesnek mondott helyszínre irányító 
szisztéma átgondolására.
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Közigazgatás: járások
Megszokhatták már, hogy Kosik Dénes kép-

viselőtársammal tájékoztatást igyekszünk adni, 
ha fontosabb változások történnek az önök 
mindennapi életét is érintő ügyekben.

a közigazgatás átalakításán belül a járások 
kialakítása és működése olyan változás, mely 
fontossága miatt joggal számíthat az önök érdek-
lődésére. Az ügyben felkerestük B. Nagy Lászlót, 
Csongrád megye kormánymegbízottját, és kér-
tük mondja el, a járási hivatalok január elsejei 
megnyitása, mit jelent a dorozsmaiak számára.

– Az idősebb dorozsmaiaknak még mond valamit a 
járás kifejezés. Ez a mostani hivatal mennyiben hasonlít 
arra, amit a rendszerváltáskor megszüntettek?

– Csak az elnevezésben. Az a régi szervezet a po-
litikai hatalmat képviselte, a mostani járás viszont szol-
gáltat. Azokat az ügyeket intézhetik mostantól a járási 
hivatalokban az állampolgárok, amelyek miatt legtöbb 
esetben korábban az önkormányzatot keresték fel: első-
sorban az okmányirodai feladatok, mint például szemé-
lyi igazolvány vagy jogosítványérvényesítés, gyámügyek 
és egyéb hatósági feladatok. A dorozsmaiak továbbra is 
a Huszár utcában intézhetik ezeket az ügyeket, ugyan-
azokkal a munkatársakkal fognak találkozni, mint eddig, 
egyelőre ugyanabban az ügyfélfogadási időben, mint 
amit megszoktak már.

– Akkor miért volt szükség az átalakításra, ha jószeré-
vel semmi nem változott?

– Azért, mert az állam a polgárainak magasabb szín-
vonalú hivatali szolgáltatást szeretne nyújtani. Itt volt az 
ideje annak, hogy az adófizetők pénzéből fenntartott 
közigazgatás olcsóbban és rugalmasabban működjön. 
Az elmúlt húsz évben a hivatali ügyintézésről általában 
az a kép alakult ki az emberekben, hogy lassú és bonyo-
lult. Szabadságot kellett kivenni egy papír elintézéséhez. 
A mostani átalakulás célja az, hogy egyszerűbben, akár 
egyetlen iroda felkeresésével, ahogy mondani szoktuk: 

„egy ablaknál” minél több dolgot meg lehessen oldani. 
Azért jöttek létre a járási hivatalok, hogy az ügyintézést 
közelebb vihessük az emberekhez, és a költséges és ne-
hézkes rendszerből egy barátságos és ügyfélközpontú 
államigazgatást hozzunk létre. Ehhez át kellett venni az 
önkormányzatoktól azokat az állami feladatokat, melye-
ket kényszerűségből és kényelmi szempontok miatt a 
kormányok odatelepítettek az elmúlt húsz évben. Ott 
mostantól csak azok az ügyek maradtak, amelyekben 
helyi döntés szükséges. A járási hivatalok létrehozásával 
tiszta helyzetet teremtettünk a további építkezéshez, 
mert ez egy folyamat  

– Mikorra várható érzékelhető változás, például az 
egyablakos ügyintézés bevezetése?

– Az első érzékelhető változást már most is tapasz-
talni kell az embereknek. A munkatársainkkal szemben 
megfogalmazott első és legfontosabb elvárás, hogy az 
állampolgárokkal legyenek kedvesek, segítőkészek. Ez az 
alap. Az év második felében a mostani okmányirodák 
és kormányablakok feladatait és rendszereit összehá-
zasítják a szakemberek, és onnantól már el fogják tudni 

látni egymás feladatait is. Ez azt jelenti, hogy valóban sok, 
közel kétezer-féle ügyben lesznek képesek eljárni az ot-
tani ügyintézők és reggel 8-tól este 8-ig várják majd az 
állampolgárokat a kormányablakokban.

– Elképzelhetőnek tartja, hogy egy-egy kolléga ennyifé-
le ügyben legyen járatos?

– Első hallásra valóban szinte elképzelhetetlen, hogy 
erre képes legyen bárki is. De nem olyan bonyolult do-
log ez, hiszen az ügyintézés sok esetben hasonló, még 
ha más is az eredmény. A beadványokhoz adatok, infor-
mációk, dokumentumok szükségesek, ha ezt egyik nap 
elintézzünk, néhány napon belül postán, vagy személye-
sen átvehetjük a szükséges okmányt vagy iratot. A tény-
leges ügyintézés nagy része természetesen a háttérben, 
az informatikai rendszeren keresztül történik majd. Már 
most, az év elején is egyszerűsödött például az erkölcsi 
bizonyítvány és az útlevél ügyintézés: a hatósági erkölcsi 
bizonyítványt és a hatósági bizonyítványt összevonták, 
ezután hatósági erkölcsi bizonyítvány készül, az útlevelet 
pedig az eddigi harminc helyett húsz nap alatt készítik 
el. Emellett megmarad természetesen a soron kívüli, a 
sürgősségi, valamint az azonnali igénylés lehetősége is. A 
szolgáltatás színvonala tehát folyamatosan fejlődik majd, 
az állampolgárok azt fogják tapasztalni, hogy egyre ke-
vesebb időt kell az ügyintézésre szánniuk. A cél az, hogy 
olyan szintű legyen az egyablakos ügyintézés, hogy az 
ország bármelyik településén, lakóhelytől függetlenül el 
tudjuk intézni minden hivatali ügyünket. A kormány-
tisztviselők nagyon komoly képzésen vesznek részt ah-
hoz, hogy megfelelően felkészüljenek erre a feladatra, és 
az informatikai fejlesztés is napirenden van, többnyire 
uniós forrásból.

– Addig azonban a dorozsmaiaknak továbbra is a 
Huszár utcai épületben kell az ügyeiket intézniük?

– Igen, ez év januárjától az ügyfelek elsősorban az 
okmányirodákban kerülnek majd kapcsolatba a járási 
hivatalokkal, a dorozsmaiakat Szegeden, a Huszár utca 
1. szám alatt várják:

A Szegedi Járási Hivatal nyitva tartása:
H:  08.00-15.30
K:  08.00-15.30
Sz:  12.00-17.30
Cs:  08.00-12.00
P:  08.00-11.30

Jó, ha tudja mindenki, hogy a járási hivatalban intéz-
hető mostantól az időskorúak járadéka és az ápolási díj 
folyósítása, valamint a mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek. A szegedi 
hivatal vezetője: Bodó Imre, aki képviselőtársam a par-
lamentben és több évtizedes közigazgatási gyakorlattal 
rendelkezik. Biztos vagyok abban, hogy úgy vezeti majd 
a megye legnagyobb járási hivatalát, hogy az ide tartozó 
csaknem 200 ezer állampolgár, köztük a dorozsmaiak is,  
egy év múlva igazolva látják majd, amit Magyary Zoltán 
70 éve megfogalmazott: „A közigazgatás az emberekért 
van”.

MihálFFy Béla
önkormányzati képviselő

Tudta-e?
Az internetes okmányiroda lehetővé teszi, hogy egyes ügyeinek intézését interneten készítse elő, 

személyes megjelenés nélkül kérjen új okmányokat vagy időpontot foglaljon. A szolgáltatások egy része 
Ügyfélkapu-regisztrációval vehető igénybe. Okmányirodába időpontot regisztráció nélkül is foglalhat, 
tehát várakozás nélkül, a kijelölt időpontra kopogtatás nélkül az ügyintézőhöz fáradhat, és rögtön sorra 
kerül! Időpontfoglalás: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda.

Subasai 
szatíra

a Délmagyarország január 21-én közölte azt 
a cikkét, amelyben az olvasható, egy szegedi 
dán–magyar házaspárt arra kötelezett a hivatal, 
hogy 9 négyzetméteres túlépítés miatt rombol-
ják földig subasai hétvégi házukat.

A család még 2001-ben vásárolt telket és 2006-ban 
kezdték a házat felhúzni. Mint utólag kiderült, összesen 
1,1 százalékkal építették túl az engedélyezett 3%-os be-
építhetőségi területüket. A plusz 9 négyzetméter miatt 
az építési iroda felszólította őket az épület eltüntetésére.

A pórul járt tulajdonosok fellebbezést nyújtottak 
be anno a határozat ellen, és kérték az eljárás felfüggesz-
tését abban a reményben, hogy időközben megváltozik 
az Országos Építésügyi Szabályzat. A felfüggesztés idő-
tartama januárban lejárt, a szabályzat nem változott. A 
kormányhivatal pedig hajthatatlan.

Nem csak az érintett család, hanem már sokak 
problémájának forrását jelentő szabályzatról korábban 
már mi is írtunk. A rendkívül alacsony, 3%-os beépíthe-
tőség akadályát kétféleképp is ki lehetne kerülni:

a) a területet át kellene minősíteni üdülőövezetté. Ez 
azonban még mindig várat magára, és általában arra hi-
vatkoznak az illetékesek, hogy még nincsen teljesen köz-
művesítve Subasa. Mindeközben az élet kikényszeríti a 
változást, ezt csak a bürokrácia képtelen belátni;

b) az önkormányzatnak a beépíthetősési százalékot 
3-ról 10%-ra hatáskörben fel kellene emelni a besorolás 
változtatása nélkül. Ismét olyan szabállyal van dolgunk, 
amelyet irodai aktatologató, a realitásokra fittyet hányó 

„szakember” alkotott meg. A józan ész számára felfog-
hatatlannak tűnik, hogy egy szabálysértés miatt, amely 
során 1,1%-kal, 9 négyzetméterrel „vétett” az illető, ilyen 
durva büntetést rójon ki a hatalom. 

Mit kellene tennie a családnak ebben a helyzetben? 
Saját kezűleg tegyék tönkre millió forintos beruházásukat, 
esetleg hagyják, hogy kényszerbontás végezzen ingatla-
nukkal?

Érdekes módon, egyes Szegedhez tartozó külterüle-
teket már korábban „áldásban” részesítettek az átsorolás-
sal. Befolyásos, „fontos” emberek laknak arrafelé (például: 
Baktó, Újszegedi Kisiparos Kertek, Káderdűlő). Esetleg ha 
egy képviselő, igazgató, polgármester Subasára költözne, 
lehet, hogy meglódulna az ügyintézés?

Azt a kérdést is feltehetjük, mekkora botrány kirob-
bantása szükséges ahhoz, hogy történjen is valami? Mert 
ugye, itthon mindig botrányt kell csinálni ahhoz, hogy 
változzanak végre a dolgok. Szóba jöhetne esetleg egy 
lakossági engedetlenségi mozgalom; tüntetés-sorozat az 
illetékes iroda előtt. Fittyet lehetne hányni a hatóság fel-
szólítására, és mint a Zengő esetében, hozzáláncolni az 
embernek magát az elbontásra váró objektumhoz. Ülő-
sztrájkba és éhségsztrájkba kezdeni, egyéb úton ellehe-
tetleníteni, hogy a kényszerbontást el lehessen végezni. 
A tömegnek elállni az ingatlanhoz vezető utat, útlezárást, 
félpályás demonstrációt szervezni. Érdekcsoportot szer-
vezni, kicsődíteni az eseményre a médiát, hadd tájékoz-
tasson csak a hivatal görcsöléséről.

A szabályoknak és a hivataloknak elsősorban az ál-
lampolgárok érdekeit és jólétét kellene a szemük előtt 
tartaniuk, de a bürokrácia – egyéb téren nulla teljesít-
ménnyel – csak a jogszabályokról oktat ki mindenkit és 
büntetget. Mekkora állampolgári érdekérvényesítés kell, 
hogy mindez megváltozzon?

Magyary Zoltán 70 éve fogalmazta meg: „A közigaz-
gatás az emberekért van.”
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Programok 

a művelődési 
házban

 Benák csaBa – „széP vagy magyarország” 
című festménykiállítása
Megnyitja: Kosik Dénes önkormányzati képviselő
Időpontja: február 8-án, 17 órakor
A kiállítás megtekinthető március 1-ig a művelődési ház 
nyitva tartási idejében.

 kézműves-foglalkozás
Ékszerek, kulcstartók és hajdíszek készítése
Bárki kipróbálhatja magát és elengedheti a fantáziáját, 
az alkotás örömének szentelheti szabadidejét. 
További tervezett foglalkozások, havi egy alkalommal: 
hímzés, horgolás, népi hangszerek, gyertyaöntés, csuhézás, 
népjátékok. 
A foglalkozást vezeti: Dudásné Siklósi Bernadett 
(30/300-4407)
Időpontja: február 16-án, 15 órától

 Dorozsmai színházi esték
Alfonzó: Ványadt bácsi; Az óvszer (kabaré)
Rendezte: Tóth György
Dorozsmai Színjátszók Köre

Martha P. Ildikó: A kukás guru (vígjáték)
Bordányi Amatőr Színjátszó Kör
Időpontja: február 16-án, 18 órakor
Belépőjegy: 500 Ft.

 nők kluBJa
Évszakok szerinti életmód
Előadó: Molnár Mária
Időpontja: február 22-én, 17 órakor

 vásár
Február 12-én 9-13 óráig
Termékbemutató: február 14-én, 8-14 óráig

Karácsonyi társadalmi, karitatív 
és szociális összefogás Dorozsmán

A karácsony, Jézus születése és a szeretet ünneplése 
Dorozsmán megmozgatta az önkormányzat, valamint a 
civil és karitatív szervezeteket is. Az összefogás és ada-
kozás szép példáit láthattuk: a rászorulókat, a lehetősé-
gekhez mérten, megajándékozták és igyekeztek kellemes 
karácsonyi hangulatot megteremteni.

Az Önkormányzati Kirendeltségen 52 ajándékcso-
mag került szétosztásra a segélyezési körbe tartozók közt. 
Az rk. egyház kiskundorozsmai Karitász csoportja 84 
csomagot készített és juttatott el a rászorulóknak. Évek 
óta egy névtelenséget kérő személy (vállalkozó) 450 ezer 
Forint értékű adományt adott az egyházi Karitász részé-
re azzal, hogy vásároljanak belőle élelmiszert és juttassák 
el a rászorulók részére, ebből a forrásból további 80 cso-
mag készült és került adományozásra.

A Mindenki Karácsonyára készített EU-s csomagok-
ból mindenki kaphatott, aki elfogadta, több száz csoma-
got osztottak így szét. Ugyanebből a forrásból a Polgár-
őrség további 35 csomagot juttatott el a civil hírlánc által 
működtetett jelzőrendszer tagjai és a postai kézbesítők 
által jelzett külterületen élőknek, akik a Mindenki Kará-
csonyán nem vettek részt.

E cikk megírása időpontjáig kb. 70 rászoruló család 
kapott 4–5 mázsa tűzifát Mihálffy Béla és Kosik Dénes 
önkormányzati képviselőink által biztosított forrásból. 
Ezen családok nagyobb részére a házhozszállítás és néhány 
esetben a fa összevágása is megoldódott. Tizenkettő eset-
ben a Polgárőrség gondoskodott a faadományok szállítá-
sáról saját eszközinek igénybevételével ill. finanszírozásával.

TíMár l.

Mindenki Karácsonya Dorozsmán: sült gesztenye, sülttök, 
forralt bor és mi szem-szájnak ingere.

Mézeskalácsot – szeretettel
A Talentum Alapítvány – Csongrád Megyei Önkén-

tes Centrum szervezésében 2012. december 4-én 10-14 
óráig a dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Házban 
Mézeskalács díszítő önkéntes akció valósult meg 10 
fiatal önkéntes részvételével és Sipos Mihályné (Margit 
néni) dorozsmai mézeskalács-készítő mester vezetésével.

Az önkéntes akció során a tíz önkéntes 600 db mé-
zeskalácsot díszített ki, amelyet az Ágota Alapítvány se-
gítségével rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeknek 
juttat el az önkéntes centrum karácsonyi meglepetés-
ként. 

A mézeskalácsdíszítés közben Margit néni minden-
kivel megosztotta, hogyan kell mézeskalácsot és díszítő 
habot készíteni, valamint a grillázs és sok-sok finom sü-
temény elkészítésének módja is szóba került. 

Ezúton is köszönjük Sipos Mihálynénak a sok áldo-
zatos munkát a 600 db mézeskalács kisütését, az önkén-
teseknek pedig a sok segítséget a díszítésben! 

Az önkéntes akció az Európai Unió Youth program-
jának támogatásával valósult meg. 

Kósa lászlóné TóTh KriszTina
Talentum Alapítvány

Martha P. Ildikó:
Kukás Guru

A komédia főszereplője Dezső (Mészáros 
Tamás), egy kukás ember, aki véletlenszerűen 
belecsöppen egy úri család magánéletébe. Fel-
bukkan az elhagyott felesége Sára (Hegyközi 
Anetta), aki a család egyik alkalmazottja, vala-
mint gyermekei (Juhász Boglárka, Juhász Lilla) 
is. Kócsi úr (Börcsök Roland), a gazdag vál-
lalkozó, aki csalja kissé elkényeztetett feleségét 
Timeskét (Rózsa Krisztina), aki éppen a Guru 
(Varga János) érkezését várja. De a Guru nem 
is az lesz, akit igazán várnak. A postás (Juhász 
Péter) táviratai, papuska (Csala István) vőfély-
versei, Judit (Horváth Dominika) zsarolása, 
Komor János (Cserhalmi József) komorsága, a 
polgármester úr (Szilágyi Gergely) szónoklatai, 
a szakácsnők (Lajkó Gizella, Rózsa Anita) per-
lekedése és a betörők (Juhászné Pintér Andrea, 
Balogh Attila, Fodor Péter) jelenléte igen ösz-
szekuszálja a szálakat. A találkozások furcsa, 
helyzeteket idéznek elő, melyben a félreértések 
elkerülése érdekében a szereplők humoros közjá-
tékkal oldják meg a váratlan szituációkat.
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Egy tárlat és üzenete

Kiállítás nyílt dorozsmai kreatív óvodai dol-
gozók alkotásaiból a művelődési házban. A ki-
állítást 2012. december 15-én, pénteken Papp-
né Sörös Julianna tagóvoda vezető nyitotta meg.

Beszédét azzal kezdte, hogy a „Dorozsmai óvodák 
kreatív dolgozóinak” kiállítás üzenete egy „harmadik tí-
pusú találkozás” kategóriába tartozik, hiszen nem egyéni 
bemutatkozás, de nem is a szokásos értelemben vett 
csoportos megjelenítés. Ezt a harmadik erőt a területi, 

Dorozsmához tartozás, valamint az intézményi összetar-
tozás jelenti, hiszen kiállítók valamennyien dorozsmai la-
kosok és egy intézménynek, az óvodák igazgatóságának 
dorozsmai óvodáinak dolgozói. 

Heten vannak: a Bölcs utcai óvodából Szabó Ilona 
amatőr festményekkel, a Jerney utcai óvodából Csorba 
Dezsőné ékszerekkel, Nagyné Berényi Éva dekopázs ké-
pekkel, Zsótér Edit üvegfestéssel, a Negyvennyolcas utcai 
óvodából Peták Angéla goblein képekkel, Bartha László-
né ékszerekkel, a Széksósi úti óvodából Bálinthné Varga 
Katalin keresztszemes képekkel jelent meg.

Dorozsmán még nem volt olyan kiállítás, ahol óvodai 
dolgozók ne a gyerekek alkotásait, hanem saját munkáit, 
saját hobbyját jelenítsék meg. A kollégák szabadidejük-
ben keresik, kutatják az önmegvalósításnak valamelyik 
módját, és Ők rátaláltak!

Pappné beszédét egy Széchenyitől idézett mondattal 
zárta: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

A kiállítást január 9-én Szeged 50 tagóvodájának a 
vezetője is megtekintette.

Zsótér Edit munkái.

Alapítványi est a Jerneyben
November 24-én több mintegy háromszázötven 

néző előtt rendeztük meg iskolánk hagyományos jóté-
kony célú alapítványi műsoros estjét. A kétfelvonásos 
műsorban az iskola valamennyi osztálya fellépett, a ta-
nulók 99%-a szerepelt (a többiek rendezői feladatokat 
láttak el). A rendezvényt tombolasorsolás zárta. Az est 
590 ezer forint bevétellel zárult, mely összeget a Jerney 
János Általános Iskola nevelési-oktatási feladatait támogató 
technikai eszközök beszerzésére fordítunk. Támogató-
ink önzetlen segítségét ezúton is köszönjük!

Támogatóink voltak:
Alex Divat, Aranyfácán Vendéglő, Arénadrink Kft., 

Ádám család, Balogh család, Barát Papír, Bányai Cuk-
rászda és Pizzéria, Déli Virágpaletta, Ézsiás család, Ézsiás 
Máté, Frányó Péter, Gyuris Éva, Gyuris Fagyizó, Havai 
Zoltán, Holecska család, Horváth Ferencné, Irókéz Pa-
pírbolt, Iskolák Sportboltja, Király Zsolt, Kosik Dénes 
önkormányzati képviselő, Kosik Erika, Kósa család, 
Kupecz Zsolt, Lipóczki Géza, Lochner Kft., Lovai Ist-
ván, Márta Lajos és családja, Mátyás Fanni és családja, 
Méry Vegyidiszkont, Mészáros család, Mihálffy Béla 
önkormányzati képviselő, Nagy Csaba és családja, Na-
rancsliget Zöldség-Gyümölcs Nefelejcs Tanoda, Nemo 
Úszósuli, Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház, Petrovné Sándor Mónika 
virágos, Pick Szeged Zrt., Podonyi Antalné, Portörő Máté 
és családja, Rácz Piroska fodrász, Rádóczi család, Rája 
Horgászbolt, Rávai Ágnes, R-Coop, Rózsa család, Saeco 
Kávészervíz, Sarok ABC, Sole Mizo, Szabó Sándor, Szél-
malom Vendéglő, Szélmalom Virágüzlet, Szint Kft., Szűcs 
Tibor, Tajti Csaba, Thurzó Patika, Újvári Ernőné és Brigitta 
Fodrászat, Ungi Bt., Vadliba Vendéglő, Zsuzsi Divat.

lázár zolTán iskolaigazgató

Amikor még nem a pénzről 
szólt a sport

Az elmúlt időkre visszagondolva volt Dorozsmának 
nagyon jó férfi és női kézilabda csapata valamint futball 
csapata. Dorozsmán öröm volt kézilabdameccsre és 
focimeccsre egyaránt kijárni. Akkoriban Ács Géza nagy 
lelkesedéssel összehozott női és férfi kézilabda spor-
tolókat, játékosokat. Olyan nagynevű játékosok sze-
repeltek a csapatban és olyan tudású sportolók voltak, 
akik a jelenlegi helyzetben kimagaslóan első osztályú-
aknak felelnének meg. Olyan híres játékosok alkották 
a csapatot, mint Kosik Dénes kapus, a Pádár testvérek, 
Kormányosék, Miksi, Link, Polyák, Ács Géza, Tóth Géza, 
Palya és még sorolhatnám. Ezek a játékosok mind a 
sport szeretetéből játszottak. Ők csak a szurkolók sze-
retetét élvezték és fizetésük a szurkolói taps volt. A lá-
nyoknál is nagyon jó csapat volt, ha visszagondolok a 
Farkas lányokra, Ottliknére a kapusra, Kormányosnére 
és még sokakra, mindannyian jó képességű csapatot al-
kottak. Akkoriban nagy összefogás volt a futball csapat 
és a kézilabda csapat között. Az volt a szokás, hogy a 
futballisták minden hétvégén megnézték a női és a férfi 
kézilabda mérkőzéseket, a délutáni futballmérkőzésen 
pedig jelen voltak a kézilabdások. Az akkori focicsapat-
nak az elnöke Tapodi Ferenc és Takács Imre bácsi edző 
volt. Vasárnap délelőttönként a futballszurkolók és 
a futballisták ráhangolódva mentek a gépállomási kézi-
labda meccsre. Olyan futballszurkolók vezérletével, mint 
Görög József, Tari János, Tollas, Sós Zoltán, Halusnyik 
István és jómagam, mi mind a futballcsapatnak szurkol-
tunk, de a kézilabda meccset is végigszurkoltuk. Szinte 
ráhangolódtunk a délelőtti kézilabda meccsen a délutá-
ni futballra. Akkor nagyon összetartottak a szurkolók és 

a sportolók is. Nemcsak tisztelték, hanem szerették is a 
csapatok egymást. Akkoriban egy kézilabda mérkőzésen 
200–300 néző szurkolt végig. A délutáni futballmeccsen 
már 800–1000 néző volt jelen. Nagyon sokszor részt 
vettünk közös rendezvényeken, mulatságokon, ez volt 
az összetartó erő a dorozsmai sportolók között. Itt egy 
sportolónak sem jutott eszébe, hogy fizetésért játsszon. 
Ezért is tudtunk eredményesek és sikeresek lenni, hisz 
mindig az elsők között voltunk.

Idővel, mikor már a pénz játszott szerepet egy-egy 
sportolónál, a sport hanyatlani kezdett. Elkezdődtek a 
széthúzások, elvándorlások, más csapatokba igazoltak 
át, lassan felvegyült a csapat. Már egyre nehezebb volt 
sikeres éveket zárni, mert a pénzes sportolók elindultak 
magasabb osztályokba, nagyobbak voltak a követelmé-
nyek, és az a baráti összefogás, ami jellemezte a játékoso-
kat, lassan megszűnt. Később a magasabb osztályokban 
már csak a dorozsmai név maradt meg. Jelenleg női 
kézilabda csapat működik Dorozsmán NB1/B, akik a 
két dorozsmai képviselő, Mihálffy Béla és Kosik Dénes 
támogatásában részesülnek. A dorozsmai első osztályú 
csapat, a 2011 NB II-es fiókcsapata, de már itt is a játé-
kosok fizetésért futballoznak. Köszönet az Önkormány-
zatnak és Mihálffy Béla képviselőnek, hogy megalakult 
Dorozsmán a Megye III-as csapat, ahol csak dorozsmai 
kötődésű játékosok vannak. Itt fizetés nem jár senkinek, 
csak úgy, mint régen, a futball szeretetéért sportolnak, 
bármilyen osztályban is lesznek.

horVáTh dezső
részönkormányzati képviselő
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Microchipet a kutyákba

2013. január 1-jétől jogszabály írja elő, hogy vala-
mennyi négy hónaposnál idősebb kutyát tulajdonosa 
köteles transzponderrel (hétköznapi nevén microchip) 
tartósan megjelöltetni.

A chip beültetése a legtöbb állatorvosi rendelőben 
rendelési időben elvégeztethető, illetve igény szerint az 
állatorvossal történő előzetes egyeztetés után az állat 
tartási helyén is megoldható. Maga a beültetés néhány 
másodpercet vesz igénybe és ez a kutyának minimális 
fájdalommal jár (körülbelül, mint egy injekció beadás). 
A chip beültetését az állat élete során egyszer kell elvé-
geztetni. A chip az állat bőre alá kerül a nyak bal oldalán, 
mely az egészségére nézve sem a beültetéskor, sem a ké-
sőbbiek során semmiféle veszéllyel nem jár. A körülbelül 
1 mm-es (nagyjából rizsszemnyi) szövetbarát anyagból 
készült microchip a bőr alatt, a kutya élete végéig meg-
marad, az eb esetleges elhullása után sem kell eltávolí-
tani. A chip beültetésének költsége 3500 Ft, amely tar-
talmazza a chip árát, illetve a számítógépes rendszerben 

történő regisztrációt is. Ezen kívül hatósági utasítás sze-
rint a chip beültetése előtt az állatorvos köteles a kutyát 
fizikálisan megvizsgálni, mely vizsgálat díját a beültetés 
költsége nem tartalmazza. Természetesen, ha háznál 
történik a beültetés, úgy a fentiekhez kiszállási díj is járul.

A művelet elvégzése után az állatorvos a chip szá-
mát a kutya oltási könyvében rögzíti és igazolja. Ezért 
tehát az oltási könyvet sem szabad otthon hagyni. Azt 
az eb tartót, aki a kutyája megjelöltetését elmulasztja, 
a hatóság pénzbírsággal sújtja. Ezen kívül a kutyák szá-
mára továbbra is kötelező az évente történő veszettség 
elleni védőoltás beadatása, illetve az ezzel egy időben 
elvégzett kötelező féreghajtó kezelés. Amennyiben a ku-
tya még nem rendelkezik microchippel, azt a veszettség 
elleni oltás beadása előtt az állattartó köteles elvégeztet-
ni. Egyéb védőoltások beadatása a kutyának – bár nem 
kötelező – állategészségügyi és közegészségügyi szem-
pontból egyaránt ajánlatos.

dr. FarKas aTTila

Mama Hotel
Újév kezdetén talán jókedvű optimizmussal, pozi-

tív gondolatokkal illene kezdeni, és egy lelkesítő írással 
megjelenni a Tisztelt olvasók előtt. Minderre van is 
okunk, hiszen élünk ezen a csodálatos földön, és ki-ki 
apró dolgoknak is tud örülni, mint a Márai-műből talán 
ismert boldog ember, aki a borús időnek is tudott örülni. 

De tollam kényszerít arra, hogy írjak a „Mama Ho-
telről” , amely egy úgymond patthelyzet a majd’ közép-
korú szülők számára. Az iskolába már nem járó, nem 
akaró, de munkát nem találó, nem akaró fiatalok eltar-
tásáról van szó.

Amíg a szülő dolgozik, a fiatal felnőtt teljes körű jo-
gait jól ismerve „formálja” a szülői házban életét. Későn 
fekszik és kel, az internet világában szörfözik akár egész 
nap. Avagy a szintén „ráérő” haverokkal teng-leng, iszik,  
narkózik, cigarettázik. Esetleg barátját, barátnőjét is oda-
hozza ottlakásra, végtelenbe nyúló nászutazásra. Termé-
szetesen eszik, fürdik... és kéri a pénzt, hiszen neki is élnie 
kell valakiből. A szülők a „Mama Hotelban” biztosítják 
számára mindezt, amíg és ahogy bírják. És ha szülő is 
elveszíti a szélben cérnaszálon lengedező munkahelyét?

Szívja az egész család a cigarettát a „nagy idegtől”, 
amíg telik a megvásárlására, és veszekednek a pénzte-
lenség miatt. A végzős „kitűnő” tanulók már tekintget-
nek a Nyugat irányába. A felépített, tágas „Mama Hotel” 
otthon tátong az ürességtől. Az elárvult családi asztalra 
egy napon odakerül a magyar nyelvet már nem is ismerő 
unoka fényképe. „Vajon látjuk-e még életünkben?” – kér-
dezi párját a bánatrágta lelkű asszony.

„A hamuszínű és hervadt közömbösség terméket-
len homokesőt szitált az elfásult szívekre... Félénk kezek 
nyúltak a magasba oltalomért, s panaszos könyörgés 
hívta a Vigasztalót.” (Rubenescu Auguszta: Krisztus Le-
gendák 1917)

  Grandpierre CeCília

Hulladéktájékoztató
Az elmúlt időszakban a dorozsmai hulladékudvar működésével kapcsolatban több kérdés érkezett hozzánk. 

Kosik Dénes képviselőtársammal felvettük a kapcsolatot a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. illetékes 
szakemberével, aki a következő tájékoztatót küldte el részünkre.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett dorozsmai hulladékudvarban az alábbi rend-
szer működik:

• Napi leadható hulladékmennyiség maximum 1m3, kivételt képez az építési törmelék és a lom hulladék, amelyek 
mennyisége maximum 5 m3 évente, és beszállítása napi 1m3 lehet.

• A hulladékok átvétele díjtalan.
• Kizárólag helyi lakostól származó, szelektíven szétválogatott hulladékot lehet leadni. Kommunális hulladékot, 

illetve vállalkozási tevékenységből származó hulladékot nem áll módunkban átvenni.
• A beszállított hulladékot kérjük, szíveskedjenek az alábbi táblázat szerint szétválogatni, és a megfelelő gyűjtő-

edényzetben elhelyezni.

Szelektíven gyűjtött leadható hulladékok

PAPÍR HULLADÉK
Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lapjára hajtogatva (hungarocell 

nélkül), szórólapok, csomagolópapír, tönkrement könyvek, prospektusok, 
elhasznált füzetek.

MŰANYAG HULLADÉK
Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET palack), PP+HDPE flakonok 

(kozmetikai flakonok), nylon szatyor és zacskó, többrétegű italos karton 
(üdítős és tejes dobozok).

Tiszta, ép vagy törött fehér és színes (zöld, barna,

fekete, sárga) italos üveghulladék, befőttes üveg (tető és kupak nélkül).

FÉM HULLADÉK
Fém csomagolási hulladékok (üdítős, energiaitalos és alkoholos italos 

dobozok, konzerv dobozok).

Építésből, bontásból származó szennyeződésmentes beton, tégla, kő 
törmelék, cserép és kerámia (csempe) törmelék.

Zöldség, gyümölcs, annak szára, levele, növényi szárak madzag és kötöző 
anyag nélkül (pl.: rózsa-, kukorica-, paprika-, paradicsomszár, stb.), 
levágott fű, lenyesett ágak (fenyőágak is), lehullott falevél (tölgy és 

diólevél is).

Festékmaradék, irodatechnikai hulladék (toner), képcsöves elektronika, 
fagyálló folyadék, fáradt olaj, festékes – olajos – vegyszeres göngyöleg, 

spray, flakon, mindenféle gumiabroncs, akkumulátorok, növény védőszer 
maradékok, fénycső, használt étolaj, gyógyszerek, szárazelem, hűtő.

Háztartásból származó, nem kommunális, nagy darabos hulladék, amely a 
fenti csoportok egyikébe sem sorolható. (Háztartási, berendezési, 

felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok.).
LOM

Hulladék fajták

Szelektív csomagolási 
hulladékok

VEGYES ÖBLÖSÜVEG 
HULLADÉK

ÉPÍTÉSI HULLADÉK

KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK

VESZÉLYES HULLADÉK

• A hulladékudvarban NEM leadható hulladékok: Földdel, vakolattal, kommunális hulladékkal szennyezett 
törmelék, hullámpala (azbeszt tartalmú, eternit), üveggyapot, kátránypapír, aszfalt, bitumen, korom, salak, beazono-
síthatatlan a tulajdonos részéről sem ismert anyag, ipari- és kereskedelmi hulladék, kommunális és egyéb hulladékkal 
szennyezett szelektív csomagolási hulladék.

• A hulladékudvar kezelő megtagadhatja a hulladék átvételét abban az esetben, ha a beszállított hulladék nincs 
frakciónként szétválogatva, illetve a beszállító nem tudja igazolni a lakcímét hitelt érdemlően.

• A hulladékudvar területén dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyen lehet, amelyet csak az udvar kezelője 
vehet igénybe, más személyeknek a hulladékudvar egész területén tilos a dohányzás.

• A hulladékudvart mindenki csak saját felelősségre használhatja.
• A hulladékudvar nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat: 8:00–16:00

MihálFFy Béla önkormányzati képviselő

ASA-RAM
Sokat költ? Meggondolatlanul vásárol? Bedől a mul-

tik reklámhadjáratainak? Olyanokat is megvesz, amit nem 
is akart eredetileg? Ismeri egyáltalán a helyes táplálkozás 
módját? Kijön a pénzéből a hónap közepétől? Mindezek-
re a kérdésekre adhat választ a február 6-án, 17.30 órai 
kezdettel induló, kilenc alkalomból álló oktatássorozat 
a művelődési házban. Boros Attila egészségfilozófus, ter-
mészetgyógyászt kérdezem, mi ez az előadássorozat?

– Az ASA-RAM Alapítvány a Tudatos Vásárlók  Egye-
sületével karöltve létrehozott, illetve Kiskundorozsmán is 
indítani szeretne egy hetente-kéthetente tartandó „öko-
kört”, amely ismerteti egy ingyenes, kilenc alkalomból álló 
előadás sorozat tudatos vásárlásra alapító szisztémáját. Ez 
voltaképpen műhelymunka, egymásra épülő anyagtarta-
lommal, melynek minden egyes része az előbbi ismeretei-
re épül. Az emberek saját életvitelükön keresztül, játékosan, 
önképző módszerekkel, interaktívan megtapasztalhatják 
annak pozitív irányba történő fejleszthetőségét. Ennek 
fő iránya a különféle megtakarítások eszközeit, módsze-
reit célozza meg. A jelentkezők már az első alkalommal 
orientációs foglalkozáson hangolódhatnak rá az anyagra, 
melyet akár saját tapasztalataikkal, életvitel-beszámoló-
ikkal is segíthetik a közös munkát. Pozitív példákat köz-
vetíthetnek, vagy éppen negatív élményeiket elmondva 
kaphatnak a helyes irányba mutató tanácsokat. Össze-
gezve, az életút kedvező változtatására, tudatos vásárlói 
magatartásra való igény kialakítása a cél. 

Az alapítvány egy Bio-piacot is működtet, amely 
Újszegeden, (Közép fasor 1–3) minden vasárnap 7–11 
óra között kínálja egészséges öko-termékeit. Bővebb in-
formáció: www.ujszegedibiopiac.hu.
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K A T O L I K U S  H Í R H O Z Ó
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa.

A kiadásért és szerkesztésért felel Gordos Ferdinánd plébános.

Az Egyházközség 2012. évi munkájáról 
és a 2013. évi terveiről

Egyházközségünk munkáját nem csak a gazdasági 
körülmények (mert azok mindig vannak) határozzák meg, 
hanem főleg a közösség tenni akarása, együttgondolko-
dása, összetartása, tervezése, és a területén élők hívők és 
nem hitvalló emberek együttműködése döntően befo-
lyásolja!

Jó példa erre a 2012. év, amelynek gazdasági nehéz-
ségeit minden család megérzett, elviselt. A nehézségek 
ellenére, az összefogás és tenni akarás hatására mégis 
kimagaslóan jó évet zártunk! Köszönet ezért a Kiskun-
dorozsmán élőknek, Önöknek, és a helyi részönkormány-
zatnak!

Kemény gazdasági tervezéssel kezdtük az évet. To-
vább csökkentettük a legszükségesebb kiadásokat, főleg 
ésszerűsítéssel és szervezéssel. A parókián gázfűtésről 
fatüzelésre álltunk át! Tüzelőként a ligetből kitermelt fát 
használtuk fel. Önkormányzati támogatást pályáztunk, 
és kaptunk egy millió Forintot, amelyből megvalósult 
a plébániafolyosó, a fiatalok szobája és a könyvtár teljes 
felújítása, valamint a hőszigetelt padló cseréje. Megvásá-
roltunk három fatüzelésű kandallót. A közösségi épület 
gázfűtését is fatüzelésre váltottuk.

Befejeződött a ligeti stációk építése, a középső útrész-
szel, amelynek burkoló anyagául díjmentesen megkaptuk 
képviselőink közbenjárására a volt Mars tér burkolótéglá-
it! Közadakozásból új kétoldali fasor újratelepítése meg-
történt a stációk vonalában. Végre megvalósult, hogy a 
templomkórusba a templomon belül is fel lehet jutni! 
A lépcső felújítása még megmaradt. Önkormányzati 
és képviselőink segítségével és anyagi hozzájárulásával 
elkészültek és elhelyezésre kerültek a bronz stációképek. 
Ezen művészi munkákat Bartha Andrásnál rendeltük 
meg és fizettünk ki 4,2 mFt értékben. Itt említeném meg 
azokat a családokat, társakat, támogatókat, akik egy-egy 
stáció szerkezetének építését vállalták, vagy hozzájárul-
tak az útépítéshez és a környezet kialakításához! Nevü-
ket a stációkon, és a kápolna belső falán illetve az út 
elején elhelyezett táblán tüntettük fel. Megköszönjük a 
Miksi-Bau Kft. segítségét és Hajdú Géza igazgató össze-
fogó, szervező és lebonyolító munkáját, amely nélkül a 
kivitelezés nem valósulhatott volna meg!

Sikeres volt a liget szemétmentesítési napja is, ame-
lyen 53-an jelentek meg. Tovább folytattuk a már ha-
gyományos rendezvények szervezését. Megrendezésre 
került a katolikus farsangi bál (320 fő), a családi nap (450 
fő), hittanosok nyári tábora (több mint 50 fő). Nagyné 
Nyírő Katalin szervezésének köszönhetően kirándultunk: 
Siklós–Máriagyűd, Szentkút, Máriaradna, Románia.

2 mFt-tal törlesztettük a templomtető-felújítási 
adóságunkat. Már „csak” 1mFt-tal tartozunk!

Az Egyházközösségen belül működő szervezetek, 
ahova bárki csatlakozhat: Mária légiók, Szent Arc, Áldo-
zati Rózsafüzér, Katolikus kör, Karitász, Baba-Mama Klub, 
Öregcserkészek, énekkar, hitoktatás, ovis misék.

2013. évi tervek a jelenlegi és várhatóan szűkös 
gazdasági kilátások ellenére (ezek nagymértékben füg-
genek a megszerezhető és Önök általi hozzájárulások 
összegétől, de nem mindenben, mint azt a 2012-es év 
is mutatja!)

Templom:
– Déli oldalbejáratnál leengedhető védőrács beépí-

tését tervezzük,hogy a belső részek láthatóak, nyáron 
kiszellőztethetőek legyenek!

– Szükséges az orgona hangolása.
– Felújítandó a kóruslépcső.
– Belső hang, fény, kommunikációs rendszer fejlesz-

tése szükséges.
– Főbejárati ollós rácsozat javítása.
– WC és kézmosó kiépítése a parókián. Megközelíté-

se az utcai téglakerítésben lévő vasajtón keresztül.
– Sekrestye melegvíz és fűtés biztosítása.
Parókia:

– Iroda és hitoktatóterem hőszigetelt padló cseréje.
– Bontott stációk elhelyezése a folyosón.
– Közösségi épület tetőtér befejezése.
Liget:

– Kápolna elektromos bekötése.
– Járdaépítés folytatása a temetőig.
– Parképítés, -gondozás, közösségi részek, bogrács-

helyek.
– Urnatemető lehetőségének vizsgálata.
Temető: a város kezelésében és tulajdonában van. 

Mi csak a nálunk megrendelt egyházi szolgáltatásokat 
biztosítjuk.

Az Egyházközség Képviselőtestületének nevében arra 
kérem a hívő és nemhívő embereket, hogy a lehetősége-
ikhez mérten az egyházi adó, kereset 1%-a befizetésével, 
lehetőleg még az év elején, felajánlásaikkal, adományaik-
kal támogassák munkánkat, hogy az egyházi szolgáltatá-
sokat legalább a jelenlegi szinten biztosíthassuk!

Aki eljár templomunkba, megtapasztalhatta, hogy 
az egyházi szolgáltatások, műemléki templomunk fenn-
tartása, világítása, fűtése, megfelelően biztosítva volt, és 
a jövőben is lesz! Büszkék vagyunk kántorunk által ve-
zetett kórusunkra, amely kiemelkedő szinten működik!

Egyéni vagy csoportos felajánlások tehetők az 
alábbiakra:

– Templom szentély 3 üvegablaka.
– Templom déli oldalbejárat leereszthető ajtórácsa.
– Iroda és a hittanterem felújítása. 
– Bontott stációk elhelyezése a plébánián.
– Kápolna villanyszerelése.
– Ligeti stációk körüli parképítések, közösségi helyek 

kiépítése.
– Urnatemető megépítése kápolna körül.
Ügyfélfogadás az irodában:
Miseszándék megrendelés, keresztelés, esküvő (jó 

időben már a kápolnában, ligetben is), temetés, házi gon-
dozás, gyóntatás háznál, iratok kiállítása, egyházi szolgálta-
tások megrendelése: hétfő, kedd 8–15-ig, Sz, Cs, P: 8–12-ig.

Befizetések fogadása:
– 11735036-20051895 számla adók és adományok 

részére.
– 11735036-20053952 számla liget, stációk, kápolna, 

urnatemető.
– Irodában ügyfélfogadási időben.

Bényi Mihály
világi elnök

Adventi zarándoklat

2012. december 8-án a plébánia elöl elindult egy 55 
főből álló kis csapat, hogy az adventi várakozást szebbé, 
lélekben felemelőbbé tegye. Úti célunk Erdély: Vajdahu-
nyad, Déva, Máriaradna volt.

Ezen a hideg szombati reggelen – a média hó-előre-
jelzésével mit sem törődve – 5 órakor kigördült buszunk 
a plébánia elöl. Ferdinánd Atya köszöntötte a jelenlévő-
ket és elmondta a nap programját. Az ismertető után 
az Atya „melegítővel” (birsalma pálinkával) kínált min-
denkit. Útközben Szabóné Zsuzsika néni irányításával 
rózsafűzért imádkoztunk. Menetközben folyamatosan 
ismertették azoknak a helyeknek, helységeknek a neve-
zetességeit, ami mellett elhaladtunk. Így megláthattuk a 
Világosi fegyverletétel helyszínét: a Világosi dombokat, 
Világos várát.

Első állomásunk Vajdahunyad vára volt. A 14–15. 
században a Hunyadi család építette birtokközpontul. 
Ezután többször átépítették, mert leégett. Máig folya-
matos helyreállítási munkák zajlanak a várban. Kapcsola-
ta van a budapesti Vajdahunyad várral (a magyarországi 
vár a másolat és az erdélyi az eredeti). Ezután tettünk egy 
sétát a várban, ahonnan szép kilátás nyílt a városra.

Kirándulásunk második állomása Déva vára. Dévára 
érkezve már szállingózott a hó és nagyon hideg lett. A Ma-
gos Déva várához modern siklóval mentünk fel a metsző 
hidegben. Rövid sétát tettünk a várromnál. Mihálffyné 
Kati néni felolvasta a Kőmíves Kelemenné népballadát. A 
helyszínen szinte életre kelt számunkra a költemény. Míg a 
siklóra vártunk, megcsodálhattuk Déva városát a magasból.

E napi utolsó célállomásunk Máriaradna, a magyar 
Mária-kegyhelyek egyike volt. Déváról mire ideértünk (3 
óra volt a menetidőnk), megláttuk az idei első havat. A 
buszból kiszállva, bokáig gázoltunk a friss, gyönyörű hó-
ban, ami folyamatosan hullott is. A megbeszélttől jóval 
később értünk a templomba, mégis az ottani atya me-
leg szeretettel és örömmel fogadott bennünket. Ámulva 
léptünk a templomba, és csodáltuk a szép oltárt, a fest-
ményeket, szobrokat. Az adventi zarándoknapunk lezá-
rása, megkoronázása az esti szentmise volt. A prédikációban 
András Atya bemutatta a templomot, a Maros völgye 
fölé emelkedő, dombra épült kéttornyú barokk kegy-
templomot és a mellette lévő háromszintes kolostort. A 
kegyhely népszerűségét a sok votív kép jelzi, ami mind a 
Szűzanya közbenjárását köszöni meg. A Szűzanya és a Kis-
jézus kegyképe csodával határos módon túlélt egy tűzvészt 
és Mária Terézia utasítására a bécsi udvar ötvöse készítette a 
rokokó foglalatát 30 kilogramm ezüst felhasználásával.

Egy csodaszép, lelkünket feltöltő nap után a nagy 
hófúvásban késő este érkeztünk negyed 12-kor a plébá-
nia elé. Köszönjük a szervezőknek ezt a napot. Köszönet 
illeti sofőrjeinket is, akik a zord időjárás ellenére szeren-
csésen hazahoztak bennünket. 

Gyuris Család
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ingyen apró
Rendszeresen kiközvetítünk alkalmi munkákat – 

fa és tüzelő behordása, összevágása, fanyesés, lakás, ház 
kisebb javítási kőműves és festési munkákra tudunk 
olcsó megoldásokat kínálni megbízható munkaválla-
lókkal.

ingyen elvihető:
  1 db dunyha (takaró),
  1 db párna.
Érd.: 06 30/8130–315

Ajánlatokat és érdeklődéseket továbbra is szemé-
lyesen a Dorozsmai Napló szerkesztőségében a Szélma-
lom Kábeltévé Zrt. Széksósi út 12. alatti irodájában 
vagy telefonon a Polgárőrség 30/621-6254-es számán 
lehet bejelenteni.

Akinek nincs megfelelő szállítóeszköze a súlyosabb, 
nagyobb adományok elvitelére, a Polgárőrség gépkocsi-
val segítséget nyújt.

Gyertyaszentelő Boldogasszony
Ez az ünnep szépen rámutat arra, hogy hitünk a 

nagy titkaival valahogy nem maradunk egyedül. Vannak 
dolgok, melyekkel nem jó egyedül maradni, jó, hogy van 
valami, valaki, aki segít bennünket, hogy még inkább 
megértsük, még inkább észrevegyük azt, ami a legmé-
lyebben érint bennünket. 

Amikor Jézusnak a Templomban való bemutatását 
ünnepeljük, Szűz Mária segít, hogy észrevegyük Jézust, 
aki belép ebbe a világba. Az ószövetségi szertartások 
valódi jelentését az újszövetség fényében ismerjük fel. 
A mózesi előírás most nyeri el valódi értelmét, amikor 
elviszik a Gyermek Jézust a templomba, hogy ott bemu-
tassák. Őmellette ott van Mária és József, akik nemcsak 
szereplői az eseményeknek, de valami mélységes titok 
szemlélői és átélői is. Ebbe a titokba enged betekintést 
a mai ünnep a mi számunkra is. Szemléljük Jézust a 
szentélyben, akit Szűz Mária ad nekünk. Szemléljük Isten 
bölcsességét és nagyságát. És szemléljük önmagunkat 
ebben a nagy titokban.

A Gyertyaszentelő a találkozás ünnepe is: a találko-
zásé ott és akkor a jeruzsálemi Templomban a két idős 
emberrel, Simeonnal és Annával, akik vártak Jézusra 
és Máriára. A mi számunkra is a találkozás ünnepe ez 
Jézussal a templomban, az Oltáriszentségben, az Evan-
géliumban és a másik emberben. Valami hasonló vára-
kozással, vágyakozással, mint ahogy Simeon vágyakozott 
meglátni az Urat. Erre a találkozásra készülve vesszük a 
kezünkbe a gyertyát, a fényt, hogy így álljunk az Úr Jézus 

elé. A Vele való találkozás nem csak egy futó ismeretség, 
amely elfelejthető, de valami nagyon is meghatározó: a 
felismerés, hogy Szűz Mária Isten Egyszülött Fiát adja ne-
künk, Őt mutatja meg nekünk, akit Ő Istentől elfogadott, 
s most édesanyaként a számunkra is átad.

Az Egyház a mai napon egy gyertyát ad a kezünkbe. 
Ennek a gyertyának a lángja az eszünkbe juttatja a fényt, 
a hit fényét, amely a mi szívünk sötétségét szétoszlatja. 
Jól tudjuk, hogy a fényt, a lángot óvni kell. Éppen így van 
ez a hit lángjával is: óvni kell a széltől, óvni a kialvástól. 
Jézus később majd azt mondja, hogy Ő nem azért jön, 
hogy eloltsa a pislákoló mécsbelet, hanem Ő az, aki fel 
akarja éleszteni azt, hogy lángolhasson, hogy világítson.

Úgy érzem, hogy amíg a modern világ valahol azt 
sugallja, hogy már egy gomb megnyomásával az ember 
megtudhat mindent, és elérhet mindent, amire csak kí-
váncsi, az emberi lélek sötétsége marad és nem változik: 
A technikai eszközök és az álomutazások nem tudják 
csillapítani a vágyat Istenre és az Ő fényére.

A mai ünnep felhívás a hívő ember számára. Fel-
hívás, hogy mi, akik észrevettük Jézust, valóban Őróla 
tanúskodjuk. Arra hív, hogy a találkozás Jézussal valamit 
elindítson bennünk: azt, hogy a ránk bízott fény valóban 
világítson mások számára.

A mai napon világszerte ünnepelnek a szerzetesek: 
a saját meghívásukra, az élő Jézussal való találkozásukra 
emlékeznek. De úgy érzem, hogy mi itt ma nem önma-
gunkat ünnepeljük, hanem az Úristen jóságát. Hiszen 

mindig Ő az, aki hív, Ő az, aki alkalmassá tesz minket 
szolgálatára a szerzetesrendben. Szembe ötlő mindig az 
a szerzetes vagy pap, aki Istennek szenteli magát. Képes 
arra, hogy átadja másoknak a Jézussal való találkozás fé-
nyét. Úgy érzem, hálát adhatok, hogy az Úristen küldött 
számomra ilyen embereket.

Valamikor régen, még ifjú novícius koromban taní-
tottak bennünket az Istennek való szolgálatra, az önát-
adásra, s ez nagyon megragadott. De később az jutott az 
eszembe, hogy itt a földön az Úristené minden: a világ, 
az erdő, a tenger, minden, akkor így mi lesz az én önát-
adásommal, ha már így is, úgy is az Övé vagyok. Később 
rájöttem, hogy csak jó történhet velem ebben a helyzet-
ben is, mert valójában az Úristen az, aki Önmagát adja. 
Ő az, aki vállal engem, elfogad úgy, ahogy vagyok. Valami 
ilyesmi érzés az, ami megfogalmazódik a zsoltárosban, 
amikor azt mondja: „Mivel viszonozzam az Úrnak, ami 
jót tett velem?” És a válasz egyértelmű: „Veszem az üd-
vösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét” (Zst 115, 
12-13). Azt mondja Jézus: nélkülem semmit sem tehet-
tek, de velem viszont MINDENT!

Hálát adunk ezen az ünnepen az Üdvözítő Jézusnak, 
hogy hívott bennünket Önmagához, és kérjük, hogy Ő 
legyen az, aki növeli napról-napra a Hozzá való hűségün-
ket, azt, hogy napról-napra növekedjék bennünk az Ő 
fénye, melyet átadhatunk másoknak.

KöBli TaMás o. p. aTya

MIÉRT KELL EGY JÓ KÖNYVELŐ!
Mert egy jó könyvelő mellett a cég vezetője figyelmét, 

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

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

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

Elérhetőségünk:
e-mail: info@residens.hu

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

Rejtvény
Az előző számunkban közölt rejtvény helyes meg-

fejtései: Molnár Nelli, Bódi Orsolya Éva, Fekete Nóra, 
Meszes Norbert.

Nyerteseink:
Domonkos István,
Fata Károlyné,
Vass Antal.
Gratulálunk! Könyvnyereményük átvehető hétköz-

naponként nyitva tartási időben a Szélmalom Kábeltévé 
Zrt. Ügyfélszolgálatán (Széksósi út 12.).

Hirdessen a Dorozsmai 
Naplóban!

Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587
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Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

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

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

Pala 158x110:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
Akác:  30 000 Ft/kaloda
Tölgy:  28 800 Ft/kaloda
Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db

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

DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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

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

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

Hívásra házhoz megyek!

PaPosné dr. ÁbrahÁm szilvia
állatorvos

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

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

Egyéb időben és az állat tartási helyén 
megbeszélés szerint.

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
Egyed Adrián

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

villanyszerelés
bojlerek, szivattyúk javítása

Apróbb hibák, kisebb felújítást, 
teljes felújítást vállalok.

Tel.: 06 70/405–6777

KÖnYVELÉS, aDÓTanáCSaDáS

BÍrÓ aTTILánÉ
Regisztrált mérlegképes könyvelő, 

adótanácsadó
Telefon: 06/20-599-6797 

Ingatlant keres, kínál? Hívjon!
+36 20/2131-561

www.ingatlan.com
maknagy@freemail.hu

Nagy Sarolta
ingatlantanácsadó

NYUGDÍJTANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

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

kapcsolatos tanácsadás, igényfelmérés, 
teljes körű ügyintézés felhatalmazással.

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

László Györgyné Ági

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó

az „elefántos” ügyfeles

2013. február 23-án 19 órakor 
FARSANGI MULATSÁG

a Vadliba Vendéglőben
	 Korlátlan	étel-	és	italfogyasztás	 7500,-	/fő

Asztalfoglalás: 62-460-337

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

„Nem vagyunk egyedül”
Két év alatt 148 millió Ft-ot szán áldozatvédelemre a Csongrád Megyei Kormány-

hivatal és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a Személy Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamarával karöltve.

Ennek az összefogásnak a részeként kezdte meg működését a Sértett Gondozó 
pszichológusi Szolgálat és a Bűnmegelőzési Információs Pont pénteken. A pszicholó-
gusi szolgálat a bűncselekmények alatt az áldozatokban és azok szeretteiben kelet-
kezett lelki sérüléseket kezeli. A szolgálat a Tisza Lajos krt. 2–4. szám alatti épületben 
található. A bűnmegelőzési pont a bűncselekmények áldozatává váltak mielőbbi be-
vonását szolgálja az áldozatsegítő rendszerbe. Az ügyfélfogadást a Felső Tisza–part 
31–34.szám L épület 5/13-ban tartják. Kedden 9 és 13 óra között, szerdán 12 óra 30-tól 
16 óra 30-ig kereshetik fel személyesen a tanácsadót. Kedden, szerdán és csütörtökön 
9-től 16 óráig hívható a 30/459–9794-es információs vonal is, amelyen szakember fo-
gadja a segítséget kérők hívásait.



XXIV. éVfolyam 1. szám   •   2013. január 31. 11

Gránit, műkő és 

síremlékek 

készítése, Betűvésés, 

sírkövek tisztítása

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a 

Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, Tápéi-, és Kiskun-
dorozsmai temetőben lévő lejárt és újra meg nem 

váltott  különböző típusú  temetkezési helyeket 
Társaságunk folyamatosan elkezdi kiüríteni, 

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

megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged-Belvárosi temető  

irodájában személyesen, vagy telefonon a 62/543-
745 és 62/543-746 telefonszámokon 8.00 és 15.00 

óra között; a kiskundorozsmai 
temetőben található temetkezési helyek 

megváltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

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

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!

Ahány éves, annyi % kedvezmény 
szemüvegkeretének árából!
Egyes fémkeretek 2500 Ft/db

Komplett szemüveg már 7600 Ft-tól!
További kedvezményekről érdeklődjön üzletünkben!

Polaroid napszemüvegre 
10% kedvezmény!

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma 

központjában
(a templom melletti ABC-ben)

Telefon:
550-688/16

20/919-2508
Nyitva:

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

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA
(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

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

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

Eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

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

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

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.

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

ügyvédi irodám nyitva tartása 
a következö:

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

dr. maróti edit
ügyvéd§

FIGYELEM!
GÉPJÁRMŰ-VIZSGÁZTATÁS ZSOMBÓN FARKAS FERENC AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBEN

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

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

K o l b á s z h ú s á t  n á l u n k  v e s z i ,
ingyen bélbe töltheti! 10 kg húshoz 10 m belet adunk ajándékba. 

Bél árusítása

MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk!
Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla, Le Cheque Déjeuner és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

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

461-067

Házkezelést, közös képviseletet vállalok!
- Naprakészség, ami pontosságot,  megbízhatósá-

got  jelent.
- Állandó elérhetőség, ami  garanciája a gyors, 

pontos probléma megoldásnak.
- Közösséggel együtt történő pénzkezelés.
- Egyértelmű,  áttekinthető  éves elszámolás.

Tel.: 06-30-9633-468

Magánnyomozás – Adósságbehajtás

Tevékenységemet nyolc éve folytatom.  Nyomozok 
büntető és polgári peres ügyekben. Adósságbehajtás, 
sikerdíjas, így eredményesség esetén kell csak fizetni.

www.tutinyomozas.hu
Telefon: 06-30-9633-468
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Lakásjavító ezermester!
Ajtógyalulástól esőcsatornáig
Zárcserétől karnisfelrakásig

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

cserélnivalója van! Bútorszerelés!

Hívja Batát!
06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

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

KOVÁCS GUMICENTRUM
Gumiabroncs eladás

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

Sz.: 8.00–12.00
Cím: Dorozsmai út 74.

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

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

Kőműves-	és	ácsmunkák

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

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV AndrÁS, PeTrOV TAmÁS, 
id. PeTrOV AndrÁS

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

TeL.: 62/461–170

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

Költő József
06 70/503–9709

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár ingyenes beszereléssel

MinDigTV, egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

PIROS férfi-női fodrászat
Várom minden kedves régi és új 

vendégeimet a Jerney utcán lévő új 
üzletemben 

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

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

virágláda pótlást, betűvésést, feliratozást, 
fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

és egyebeket vállalunk.
06 70/235-1931

TűzIFA megReNDeLHeTő!
(keményfa)

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289KÖnYVELÉS ÉS aDÓBEVaLLáSOK ELKÉSZÍTÉSE

Lukovicsné nagy Ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Földtulajdonosok figyelem!
Szántóföldjét tartós használatra 

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

30/9680-049

VIllanyszErElés
rIasztó szErElés

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger zsolt

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

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

Zöldség, gyümölcs és 
olcsó palackoZoTT iTalok

sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk
Minden nap friss áruval, udvarias és 

kedves kiszolgálással továbbra is várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

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

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Csongrád megyei KegYeLeTI Kft.
TemeTKezÉSI SzOLgÁLTATÁS ÜgYeLeTTeL:

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

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés

Villanyszerelési anyag.
Villanyszerelést vállalunk.
Szerszámgépek javítása.

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

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

Nyomtatókellék szaküzlet
Takarítsa meg tintasugaras 

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

készletek és kompatibilis tintapatronok.
Lézertoner utántöltés, lézertoner 

utántöltő porok. 

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

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

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/258-3428

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

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!

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

Mobil: 06 70/234-2113

OLAJOS TAMÁS
+36 30 9036-808

Kandalló Cserépkályha Kemence
építése, előjegyzés, egyedi igény szerint 

garanciával, referenciákkal

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

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

SZÉpSÉgSZaLOn aZ aBC-VEL SZEMBEn
Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs, valamint
– energetikai kezelés

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

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

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

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

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

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

Tel.: 06 20/9333-289
Széksósi út 72.

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

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

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

ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

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

Bejelentkezés a gyógyszertárban,
vagy az 541-828-as telefonszámon.
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig 
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444. Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu

TAVASZI AJÁNLATUNK!
Ha eltervezte háza, lakása ÉPÍTÉSÉT, VÁSÁRLÁSÁT, BŐVÍTÉSÉT, FELÚJÍTÁSÁT, KORSZERŰSÍTÉSÉT, 

akkor igényeljen ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT hitelt!

 *   Egyszerű elszámolás *   Kedvező kamatozás *   Nincs árfolyamkockázat

Személyre szóló ajánlatért keresse fel a PILLÉR Takarékszövetkezet Kiskundorozsmai kirendeltségét!
Szeged, Dorozsmai út 196. Telefon: 62/461-012, 30-378-4319

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

PURINA TAKARMÁNYBOLT
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi: * fehér húshibrid (Starbro)

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

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

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

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

Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12


