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Havi gondolat
Rengetegen vannak, akik nem hisznek az igazságban, hanem abban, amit szántszándékkal hinni szeretnének. Hiába meresztik 
tágra mindkét szemüket, valójában nem látnak semmit. Az ilyeneket becsapni gyerekjáték.

MurakaMi Haruki

A munka ünnepe

Ünnep van, munka…?
Számos ünnepnapot jelöl piros színnel naptárunk: 

megünnepeljük a születést, megemlékezünk halotta-
inkról, emléket állítunk nemzetünk jeles eseményeinek. 
Ezek után teljesen helyénvaló, hogy a munkát, mint azt 
a tevékenységet, amely az emberiség nembeli jellegéből 
fakad, ugyanúgy megünnepeljük. Az alkotás, a teremtés, 
egy új minőség létrehozása elválaszthatatlan az emberi 
tudat működésétől, az ember, aki ugyanúgy megpihen 
az alkotás valahányadik napján, a következőn már ismét 
tevékenykedik. Aki az élet értelmére keresi a választ, 
megtalálhatja azt egy olyan feleletben is, amely szerint 
az élet rendeltetése az alkotó erő kinyilvánítása, a rende-
zetlen, nyers valóság átalakítása és az ezek során szerzett 
fizikai, szellemi és tudati fejlődés.

Modern világunkban a munka ugyanolyan csere-
érték, mint régebben volt. A társadalom tagjai munkaere-
jüket anyagi javakra cserélik – a jóléti államok létrejötte, 
az öt munkanapos hét bevezetése és más intézkedések 
eredménye, amely során kevesebb munkát kell végez-
ni – miáltal több idő jut a pihenésre és szórakozásra –, 
nem mehetett volna végbe a kiszolgáltatottabb, szegé-
nyebb, fizikai munkások tömegének lázadása, jogaik 
növelésének és munkájuk nagyobb megbecsülésének 
követelése nélkül. A baloldali mozgalmak mindig is egy 
fontos, már-már az emberi méltóság nélkülözhetetlen 
feltételeként tartották számon a szabadon végezhető 
és tisztességesen megfizetett munkát (még a Bibliában 
is az áll, hogy halálos bűnnek számít a munkás jogos 
bérének visszatartása). Egy valaha élt filozófus, bizonyos 
Hegel szerint az ember arra is vágyik, hogy munkáját 
elismerjék. Számára a történelem (avagy a Szellem) 
fejlődésének során a kezdetben egymással élet-halálra 
menő harc végül az úr–szolga viszonyában ölt testet. 
A magának elismerést, hatalmat, fölényt kiharcolt úr 
dolgoztatja a vesztest, a szolgát. A szolga szolgalelkűségével 
ismeri el az ura hatalmát. Az úr nem dolgozik, unatko-
zik, háborúzik csupán. A szolga viszont eközben meg-
tanul dolgozni, a természetet és környezetét átalakítja, 
képességét és cselekedeteit eltárgyiasítja (létrehozza 
fizikai valóságában az úr által elfogyasztandó termé-
ket). Egyfajta új gondolkodásmódot sajátít el, elutasítja 
a szolgaságát, a munka öntudatra ébreszti őt, míg végül 
ura fölé kerekedik. Azok a népek, akik behódolnak a 
felsőbb hatalomnak, és nem alakul ki bennük tettre-
készség és kurázsi, hanem szolgalelkűségükkel legiti-
málják a leigázókat, szükségszerűen „született szolga-
néppé” válnak, állítja Hegel.

Hovatovább: a társadalmi különbségek berögzülnek 
és konzerválódnak, a társadalom feudális jellegénél 
fogva nem tud modernizálódni, hisz széttagolt, a ha-
talomtól megfosztott, a többség a kevesek irányítása 
alatt áll. A 20. század eleji magyar állapotok konzervatív 

„identitáspolitikáját” az erőszakos szocialista társadalmi 
újraszervezés váltotta fel, amely tökéletesen szétzilálta 
a munkamorált. Emiatt a magyar társadalom a rend-
szerváltás idejekor, és még ma is több évtizeddel le van 
maradva, már ami a fejekben történő fejlődést illeti. A 
demokrácia és a nyugati piacgazdaság importja – de-
mokratikus gyökerek híján – irritálóvá tette a lakosság 
szemében a hátrányokat és ki/fel nem használtnak az 
előnyöket. Ezért van az, hogy Magyarország intoleráns 
társadalom, ezért dívik nálunk még mindig az uram-
bátyám-világ, ezért is dicsőül az adókerülés és adó-
nemfizetés elterjedt gyakorlata, növekedik a meddő 
politikai–gazdasági intézkedések hosszú listája és keríti 
hatalmába a gondolkodást az a széthúzás, amely a ma-
gyarokat már a mohácsi vész óta jellemzi.

Úgy véljük, munka nélkül az ember hosszú távon 
veszít testi-lelki egységéből és harmóniájából. Munka 
nélkül, tevékenység nélkül, a semmittevés unalmas nap-
jait élő előbb-utóbb fogékonnyá válik a destruktív cse-
lekedetekre: a szegénységre és nincstelenségre fogott 

„megélhetési bűnözésre”, bármilyen felajánlott munka 
elszabotálására és elsinkófálására. A túl kevés erőfeszítés 

„felőrli a lelket”: „Ahová nézek: / csak tennivalót látok. / 
Szemhéjam, segíts!” (Fodor Ákos)

*

2013 februárjában a munkanélküliek száma itthon 
502 ezer fő volt, a munkanélküliségi ráta pedig 11,6%. A 
15 és 74 év közti munkanélküli férfiak létszáma 282 ezer 
fő, 9 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A nőknél 0,3%-
kal esett ez a szám (összesen 220 ezer fő).

Egy 2012 elején készült felmérés szerint a 30 év alat-
ti állampolgárok fele külföldre költözne és ott is dolgoz-
na. Sokak számára azonban ez csak vágyálom marad, 
hiszen nem mindenki szánja rá magát ténylegesen az 
emigrációra. Annyi bizonyos, hogy 2011-ben közel 200 
ezer magyar élt a hazánkon kívül más európai ország-
ban. Leginkább Ausztriába, Németországba és Nagy-
Britanniába vándorolnak ki. A migránsok nagy része 
25 és 45 év közötti. Arról nem tudni pontos adatokat, 
hogy évente hányan költöznek vissza Magyarországra.

Majális Dorozsmán!
Sokak kívánságára ismét a Ligetben rendezzük meg 

a Dorozsmai Majálist.
Forgósok, árusok, lovagoltatás, ugrálóvár, büfé, jó 
hangulat, játékok, versenyek, pihenés, szórakozás!

7 órától Zenés ébresztő Dorozsmán.
Ha arra ébred reggel, hogy valaki nagyon fújja a 

trombitáját, az NEM VÉLETLEN.
Ugyanis felelevenítjük a régi hagyományokat!

Pörköltfőző verseny!
első díj: 40 000 Ft értékű vásárlási utalvány.
Második díj: 20 000 Ft vásárlási utalvány.

HarMadik díj: 10 000 Ft vásárlási utalvány.
10 órától Ünnepélyes megnyitó – májusfa állítás
(Kérünk mindenkit, hozzon egy-egy szalagot magával 

és kössük rá a májusfára!)
A Kiskundorozsmáért Emlékérem, a Mecénás-díj és a 

Kiskundorozsma Sportjáért Emlékérem átadása
(A díjakat átadja Kosik Dénes és Mihálffy Béla 

önkormányzati képviselő.)
10.30-tól Színpadi műsor

A kiskundorozsmai közösségek, csoportok műsora
Zumba, néptánc, aerobic, hastánc

A Dorozsmai Színjátszó Kör bemutatja: Hófehérke és 
a hét elgyötört törpe című kabaréjelenetet. Rendezte: 

Tóth György
12:00 Aszfaltrajzverseny kezdete
12:30-tól Pörköltek zsűrizése

„jó ebédHez szól a nóta”: 
Lajkó Vili a színpadon

14:00 Gyerekműsor – a DODGEM együttes műsora
Ügyességi versenyek felnőtteknek: 

sörívó verseny, sör-virsli verseny stb.
15 órától A pörköltfőző verseny 

eredményhirdetése
16 órától Sztárvendégünk a 3+2 egyÜttes

Másfél órás élő koncertműsor!

Főtámogatók: Kiskundorozsmai Részönkormányzat, 
Kosik Dénes és Mihálffy Béla önkormányzati képvise-
lők, Dorozsmai Nagybani Piac Kft., Rampf-Formen
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a telefontanú ingyenes 
HívószáMa

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

bűncselekMény esetén 
HívHató

107, 112

dorozsMai nagybani Piac 
nyitva tartása

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

telefonszáM

06 62/461–095

szolgálati időben 
HívHató kMb száMok

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

önkorMányzati
zöldszáM

06 80/820–302
közterÜlet-felÜgyelet

06 80/479–431

kiskundorozsMai
önkorMányzati

kirendeltség 
nyitva tartása

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

telefonszáM

06 62/461–030

rendőrségi iroda cíMe:

Negyvennyolcas u. 12.
félfogadás:

minden szerdán 
17–19-ig.

áldozatsegítés
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

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

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

kosik dénes
fogadóórája

2013. május 9., 16.30, Kiskundorozsmai 
Kirendeltség

MiHálffy béla
fogadóórája

2013. május 9., 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.

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

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

A részönkormányzati 
keret felosztása

A Kiskundorozsmai Részönkormányzat április 8-án ülésezett, ahol a soron lévő 
kivitelezéseket, elvégzendő munkákat és a Petőfi Sándor Művelődési Ház rendezvé-
nyeinek finanszírozását tárgyalták. Az egyéni képviselői keretekből az alábbi elosztá-
sokra kerül sor:

– Jerney Óvoda udvari játékainak pótlása, cseréjére: 800 ezer Ft (az óvoda 
1978-ban épült, időközben az udvari játékok elhasználódtak, balesetveszélyesek lettek 
és nem felelnek meg az EU-szabványoknak; a március 25-én tartott kihelyezett ülésen 
ismertették a jelenlévőkkel, hogy jelenleg 100 gyerek ellátását szolgálja az óvoda, a szá-
mukra veszélyessé vált játékokat az NGSZ lebontotta balesetmentesítés helyett, mert 
utóbbi sokba került volna, az új játékok telepítését pedig nem tudta volna teljesen 
önerőből megfinanszírozni);

– Közterületekre egynyári virágok osztása: 700 ezer Ft;
– Szent János térre a Szeged felé menő (Plébánia előtti) buszváró létesítése: 

400 ezer Ft;
– A Petőfi Sándor Művelődési Ház rendezvényeinek (majális, Családi nap, Fa-

lunapok, Mindenki karácsonya stb.) finanszírozása: 1,9 millió Ft.
– Ács Géza Sportcsarnokba 1 db újraélesztő készülék vásárlása: 510 ezer Ft;
– Külterületi utak javítására: 1 millió Ft;
– Külterületi utak gléderezésére: 500 ezer Ft.
– Amennyiben az NGSZ az Orczy Iskola udvarának a teljes körű javítását elkezdi az 

idén, akkor a részönkormányzat a munkát 1 millió Forinttal támogatja.
Az ülésen elhangzott, hogy a ligetben működő térfigyelő kamerák szeme láttára 

március végén egy rendszám nélküli gépkocsi rodeózott. Felmerült, hogy miért nem 
történt azonnali rendőri intézkedés. Erre a felvetésre az a válasz érkezett, hogy aki ilyet 
észlel, azonnal értesítse a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es számon.

TíMár L.

röviden
Hajdú géza, a Petőfi Sándor Mű-

velődési Ház vezetője Szeged napján Sze-
gedért emlékéremben részesül. Igazgató-
sága alatt a dorozsmai öntudat erősítését 
és a lakossági összefogás elősegítését tűz-
te ki célul.

Az igazgató első ciklusát zárja ha-
marosan a dorozsmai kultúrház élén, és 
továbbra is Dorozsmán szeretné ellátni 
kultúraszervező feladatait. A következő 
öt éves ciklusának megújításáról – a töb-
bi művelődési ház igazgatói posztjáért 
indulókkal egyetemben – a szegedi köz-
gyűlés kulturális bizottsága hallgatta meg 
április 22-én.

MiniMuM 800 Forint büntetést kell 
fizetniük azoknak a tömegközlekedést 

igénybe vevő nyugdíjasoknak, akiknek 
nyugdíjigazolványát a jegyellenőr érvény-
telennek találja. Egy jogszabály ugyanis 
kimondja, a nemrég bevezetett zöld színű 
jogosultsági igazolványt évente érvénye-
síteni kell, és az utazó nyugdíjasok nagy 
részének az március 31-ével lejárt. A 
figyelmetlenség ára akár 10 ezer Forintig 
is terjedhet.

felHívás kiskundorozsMa la-
kosságáHoz!

Az I. Világháborúban elesett és a Hő-
sök Ligetében eltemetett, vagy az elhuny-
tak emlékére ültetett fákról, elhunytak 
neveiről aki információt tud adni vagy 
bemutatni, kérjük, jelentkezzen Hajdú Gé-
zánál a művelődési ház igazgatójánál!

Az adatokra a nyilvántartásunk ki-
egészítése, és e témában írandó pályázati 
anyagunk miatt van szükség!

Bényi MiHáLy

akik neM kaPtak naPlót
Az elmúlt hónapokban többen is 

azzal a panasszal keresték fel Szerkesztő-
ségünket, hogy nem kapnak Dorozsmai 
Naplót. Újságunkat a Magyar Posta terjeszti, 
és elvileg Kiskundorozsma és a környező 
tanyavilág minden háztartásába visznek 
példányt. Egyedi esetek azonban előfor-
dulhatnak, a gyors megoldás érdekében 
mindig az adott körzet postásával kell 
egyeztetni.

SzerkeSzTőSég
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Nyílt levél a főszerkesztőnek

Kedves Gábor!
„Egy magára hagyott országból” című cikked megjelenésére vártam már több mint egy éve. Vártam, 

hiszen biztos voltam abban, hogy az írásodban is említett közéletiség – amelyet Ács Géza edzőtársam 
és barátom testesített meg a lapnál – felülkerekedik „az alantas és barbár ideológiákon”, amely lassan 
nem csak az emberek tudatalattijába, hanem közéleti lapunkba is kezdett beszivárogni.

Talán emlékszel még: a Napló 2012. március 30-i számának első oldalán megjelenteket kritizálva 
és valóságtartalmát megkérdőjelezve személyesen kerestelek fel, hogy hangot adjak aggályaimnak az 
ott leírtakkal kapcsolatban. Akkor azt mondtam: addig nem írok a Dorozsmai Naplóba, amíg rendbe 
nem tesszük (teszed) a „közéleti lap” státuszának megfelelően az újság renoméját. A 2013. március 31-i 
szám csattanós választ adott a felvetésemre, igaz a kiváló írás csak a szerző véleményét tükrözi. Ám én 
mégis egy karakán főszerkesztő – a lap szellemiségéért aggódó és tenni akaró – véleményét olvastam ki 
az alábbi sorokból: 

„Lapunk sohasem volt és sohasem lesz aktuálpolitikai taposómalom fóruma. Ha kiállunk jogainkért, 
felemeljük szavunk a demokrácia-ellenes és politikailag szélsőséges tendenciák ellen, és ezért valaki azzal 
vádol meg bennünket, hogy politikai harctérré silányítjuk lapunkat, annak fel szeretném hívni a figyelmét 
arra, hogy tettünket az egyetemes emberi jogokba és a liberális demokráciába vetett hitünk motiválja – 
ugyanezen indíttatásból írta meg Petőfi és állt ki a múzeum elé elszavalni a Nemzeti dalt. Ha bárki elítél 
bennünket azért, mert védelmünkbe vesszük a humánus civilizáció alapeszményeit, az sajnos nem fogta 
fel, hogy a pártoskodásnál itt valami sokkal fontosabb dologról van szó: önmagunkért kiállni.”

Sokan – még a közvetlen hozzátartozóim is – azt mondták, hogy csak a szamár és az öszvér csökö-
nyös és következetes. Én azonban – az újságíró képzésemen tanultakban bízva – hittem abban, hogy az 
írott – és elektronikus médiában dolgozók felelősen gondolkodnak és ismerik a közéleti lap és a hasonló 
kiadványok arculati és tartalmi kitételeit. A Magyar Közlekedés című újság újságíró kurzusán azt (is) 
megtanultam: az íráshoz nem csak toll és jó íráskészség, hanem becsület, tisztesség és felelősségérzet 
is kell.

Kedves Gyuris Imre tanár úr! Drága Joó házaspár, kedves Ilonka néni, Kálmán bácsi! Bocsás-
sanak meg az Önökről szóló írásaim késlekedéséért, de ígérem: rövidesen pótolom a nekem felróható 
hiányosságokat.

Tisztelt Szerkesztőség, Kedves Gábor!
Ha igényt tartotok írásaimra, önkéntes munkámra, szívesen állok rendelkezésetekre.

SzenTeS Bíró Ferenc
nyugdíjas újságíró

Divatáru Üzlet
48-as utca 24. (orvosi rendelő mellett)

AKCIÓ! 3 darab vásárlása esetén 
a harmadik 40%-kal olcsóbb 
a hirdetést felmutatók részére!

(Az engedmény a legolcsóbb darabra vonatkozik.)

Akadálymentesítés Kiskundorozsmán

A beruházásoknál sokszor vagy nem gon-
doltak minden típusú fogyatékos személyre az 
építés vagy átalakítás során, hogy az épület 
akadály nélkül használható legyen számukra is, 
vagy az elkészült épület vagy épületrész nem 
az előírásoknak megfelelően készült el, és így 
nem is használható teljes mértékben. De olyan 
beruházás is valósult már meg, ahol – a törvé-
nyes kötelezés ellenére – egyszerűen és szán-
dékosan mellőzték az akadálymentesítést az 
építés vagy felújítás során. számos olyan példa 
van új építésű vagy felújított épületeknél, ahol 
a végeredmény: nem akadálymentes az épület.

Mi a helyzet Kiskundorozsmán az akadálymen-
tesítéssel?

– Kiskundorozsmán a Dorozsmai úti ABC esetében 
jelenleg nem megoldható, de tervezik a bejárat módo-
sítását, ajtócserét és akkor talán az akadálymentesítés is 
megoldható lesz. Van pár olyan vásárlójuk, akik kere-
kesszékkel közlekednek és rendszeresen járnak hozzájuk 
vásárolni, így van egy kolléganő, aki kimegy a bolt elé, 
megbeszélik, mit szeretne vásárolni, és kiviszi az árut, így 
próbálnak segíteni a bevásárlásban.

– A Negyvennyolcas utcai boltnál jelenleg várakozó 
állásponton vannak. Jelenlegi állapotban nem tudják 
megoldani. A trafiktörvény kapcsán pályázatot adtak be 
trafik üzemeltetésére, amennyiben a pályázaton sikeres 
elbírálásban részesülnek, az üzlet átalakításra kerül, és 

akkor lesz lehetőség az akadálymentesítés kialakítására.
– A Jerney utcai ABC-nél és a templom melletti áru-

háznál megoldott.
– A Dorozsmai úti Mini ABC-nél és a többi üzletek-

ben kerekesszékkel kis segítséggel tudnak bejutni, vagy 
kijön az eladó és segít a vásárlásban.

– Sajnos a Dorozsmai úti húsboltot és a zöldségbol-
tot csak lépcsőn lehet megközelíteni, így oda kerekesz-
székkel bemenni nem lehet.

– Nincs akadálymentesítés a felnőtt orvosi rende-
lőnél és az önkormányzati kirendeltségen sem. A sérült, 
beteg emberek úgy tudnak orvosi ellátásban részesülni, 
hogy a háziorvos a háznál látogatja azokat a betegeket, 
akik nem tudnak a rendelőintézetbe eljárni. A dorozsmai 
felnőtt rendelőintézet és az önkormányzati iroda épüle-
tének az Önkormányzat a tulajdonosa, ő lenne hivatott 
az akadálymentesítés kiépítésére, de a kiépítéssel járó 
magas összeg miatt eddig nem tudták megvalósítani.

OcSkóné

„Hová mereng 
el szép szemed 

világa?...”
Mint 1964 óta, ebben az évben is József Attila szü-

letésnapján, április 11-én ünnepeljük a Költészet Napját. 
De nem illenék megfeledkezni arról a tényről sem, hogy 
Márai Sándor is ekkor látta meg a napvilágot, és írásaival, 
költészetével beragyogtatta az emberi lelkeket. Ők „el-
mentek” már régen, de alkotásaik a mai napig itt vannak 
közöttünk, és a műveikből készült kötetek naponta köz-
kézen forognak.

Tizennégy költő, tizennégy szonett-koszorúval ünne-
pelte meg ezt a napot, 1968.ban. Ebben az évben, hónap-
ban is a város könyvdíszbe öltözik, és országszerte ren-
dezvényekre látogathatunk el.

Áprily Lajos Mennék eléd című versével már a jöven-
dő tavaszt hívja. „Mennék eléd, mert itt vagy már közel, 
/ A déli oldalon leselkedel.” Vajon kit „nem csókolt” még 
meg a múzsa életében, tollat ragadva magához, hogy 
verset faragjon kedvesének, hozzá, róla, vagy bánatáról, 
öröméről, hazájáról…

A versek beszélnek hozzánk, a költők ütemekre bont-
ják, verslábakat faragnak érzésekből, s olykor olvasásukkor 
azt gondoljuk, mintha ezt mi vetettük volna papírra, 
vagy éppen hozzánk, rólunk szólnak. A költők a mi 
érzékszerveink. A tőlük kapott modellek alapján látunk, 
hallunk, ízlelünk és szaglunk. Mondják: a versek „ga-
ratcsiklandozók, fülekben zengők” szívekben, lelkekben 
remegők.

„A szívem hoztam el, csinálj vele / Amit akarsz. És nem 
tudok mást tenni / És nem fáj semmi, semmi, semmi / 
Csak a karom, mert nem öleltelek.” (József Attila: Ajándék)

„...csak a pontos szavakba öltözött értelem vezethe-
ti az élet homályában az embert” – írja Márai Sándor a 
Kassai polgárok c. könyvében.

Esténként talán jó egy verseskötetből olvasni, nem 
csak a csodálatos ringatót, „Aludj el szépen kis Balázs...”, 

„Kis kacsóid összetéve szépen, / imádkozzál édes gyer-
mekem..”, s mintha lelkünk békésebben térne nyugovóra.

„...te mondd magadban, behunyt szemmel, / csak 
mond a szókat, miktől egyszer/ futó homokok, népek, 
hazák / Magyarországgá összeálltak.” (Illyés Gyula: Haza 
a magasban)

Szerény utánzással vallom Márai Sándor gondolatát: 
„Amíg könyveink vannak, nem vagyunk egyedül a világban.”

grandpierre cecíLia

Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
(...)
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
fő-e uj méreg, mely közénk hatol -
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?...
(...)
Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.

(József Attila: Thomas Mann üdvözlése, 1937 – 
részletek)
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 babaruHa börze
Mindenkit sok szeretettel várunk a babaruha börzén, 
amelyen a művelődési házban ingyen biztosítunk helyet 
azon vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, akik 
magukkal hozzák gyermekeik kinőtt, megunt ruháit 
cserére vagy eladásra. Érdeklődni: 06-30-366-8237 Tahiné 
Tündénél vagy a művelődési házban: 463-112 lehet.
Időpontja: május 11-én, szombaton 9-13 óráig

 félévzáró bár a Vöröskeresztes Klub szervezésében
A jó hangulatról Balázsfi Lajos gondoskodik!
Időpontja: május 13-án, hétfőn 17 órától

 dorozsMai színHázi esték
Az algyői Móra Ferenc Népszínház bemutatja:
A vadállat (kabaré)
Rendezte: Kátó Sándor
Belépőjegy: 500 Ft.
Időpontja: május 18-án, 18 órakor

 retro disco
Zene: Reiner Péter
Belépőjegy: 500 Ft.
Időpontja: 2013. május 18-án 21 órától

 „a bivaly Hátán”
Tóth Bogyó István elektrografikus kiállítás megnyitója
Megnyitja: Petró János író, költő
Időpontja: május 24-én, pénteken 17 órakor

 dorozsMai futás
A Jerney János Általános Iskola Sportpályáján
(Jerney u. 21.)
Időpontja: május 25-én, szombaton
Mozdulj meg Dorozsma!
Kosik Dénes és Mihálffy Béla közösséget épít
Fél 9-kor Gyülekező
3/4 9-kor Bemelegítés 
9 órakor Futás indítása két korcsoportban
10 órától Gyermeknap: ovis mazsorett csoport, barantás 
bemutató, ugrálóvár, forgóhordó, aszfaltrajzverseny, 
társasjáték és még sok meglepetés vár a dorozsmai 
gyermekekre
Gyere te is!

 faragó téri sÜtögetés 
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében
Időpontja: május 27-én, hétfőn 16 órától

 egészségÜnk javítása, karbantartása alternatív 
módszerekkel, személyre szabottan
A Nők Klubja szervezésében
Előadó: Kovácsné Kucsora Mária
Időpontja: május 31-én, pénteken 17 órától

 vásár
Időpontok: május 10-én 9-12 óráig, 14-én 9-13 óráig és 
22-én 9-11 óráig

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

Programok 
a művelődési 

házban

PrograMajánló

osztálytalálkozó!
Pusztaszeri Jánosné Schön Magdolna osztálytalálko-

zó szervezése céljából keresi a kiskundorozsmai általános 
iskola 1963-ban végzett 8. b osztályának egykori diákjait. 
Osztályfőnökük dr. Turay Pálné és Jernei Ferencné volt. Az 
érdeklődők a 06 70/290-5289-es számon jelentkezhetnek.

Közösségépítő Családi nap
Hatodik alkalommal rendezte meg az Egyházi 

Családi napot a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
csapata, önkormányzati képviselőink jelentős 
támogatásával és külső támogatók anyagi se-
gítségével.

A rendezvény a r. katolikus templomban szentmisé-
vel kezdődött, majd zenés kísérettel átvonult a sokada-
lom a művelődési ház udvarára. Jelképes, 100 Ft-os belé-
pési díj ellenében mintegy 700 fő fordult meg, vett részt 
a rendezvényen. Szép napos idő volt, a Jóisten védelmé-
be vette egyházának rendezvényét. Volt ott kézműves 
foglalkozás, papírhajtogatás, tavaszi ajtódíszek készítése, 

rózsafüzér fűzése, virágkészítés, arcfestés, íjász bemutató, 
póni lovaglás és állat simogató, ügyességi játékok, gó-
lyaláb, kötélhúzás, diótörés, fűben-fában teák kóstolása. 
Mindenki kedvére szórakozhatott. Szakács József zenélt 
a Szegedi Vadaspark támogatásával. Délelőtt 11 órakor 
a Negyvennyolcas utcai óvoda dolgozói a színpadon vi-
dám, táncos koreográfiával szórakoztatták a közönséget. 
Utánuk a hittanos szülők A hét kecskegida c. mesejá-
tékot adták elő. Délután a Bölcs utcai óvoda dolgozói A 
Szövetség című kvízjátékkal készültek, a vidám progra-
mon közel 120-an vettek részt: kicsik, nagyok, idősek, 
családok, barátok.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a családi nap 
elsődleges célja a közösségépítés. Ez tökéletesen meg is 

valósult. Ebédre több bográcsban egyszerű tarhonyás 
húsos–kolbászos egytálételek készültek, melyből min-
denkinek jutott. Utána desszertnek a nap nagy attrakci-
ója következett, 12 tűzhelyen összesen 2500 palacsintát 
sütöttek. Volt ott kakaós, fahéjas, lekváros választék. Min-
denki ehetett kedvére.

Köszönet a Római Katolikus Egyháznak, Gordos Fer-
dinánd plébános úrnak a Családi Nap megszervezéséért, 
finanszírozásáért. Köszönet Kosik Dénes és Mihálffy Béla 
önkormányzati képviselőknek az anyagi támogatásért; a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójának, Hajdú Gé-
zának és dolgozóinak a helyszínek biztosításáért, a köz-
reműködésért és a lebonyolításért. Köszönet Mihálffyné 

Thurzó Edit hitoktató főszervezőnek a programok szer-
vezésért. Köszönet Gyenes Csaba (volt zsombói, jelenleg 
kevermesi) plébános úrnak és a vele érkezett segítőinek 
áldozatos munkájukért, amely során 2500 palacsintát 
kisütöttek dorozsmai segítőikkel. Köszönet azoknak, 
akik a tűzhelyeket, bográcsokat és az étel alapanyagát 
adományozták, finanszírozták és nem utolsó sorban 
azoknak, akik az ételeket megfőzték: id. Mihálffy Béla, 
Atlasz Henrik, Tajti Sándor, Bálint István, Perecz Márton, 
Szilágyi Gábor, Takács András és Bozsák István. Köszönet 
mindenkinek, aki munkájával és jelenlétével hozzájárult 
a rendezvény sikeréhez.

Jövőre veletek, ugyanitt!
TíMár L.

a családi naP táMogatói:
Kiskundorozsmai Részönkormányzat, Mihálffy Béla 

és Kosik Dénes önkormányzati képviselők, Sztriha Kál-
mán Alapítvány, Római Katolikus Plébánia, Nagybani Pi-
ac Kft., Bakó József, Bakó Mihály, Butty Péter, Prémiumker 
Kft., Purina Takarmánybolt, Agromag Kft., Caritas szerve-
zet, Negyvennyolcas utcai Óvoda, Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház, Bozsák István.
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III. Aréna Drink Dorozsmai Futófesztivál

2013. május 25-én
Mozdulj meg ismét, Dorozsma!

Kosik Dénes és Mihálffy Béla közösséget épít!

Program:
½ 9: Gyülekező a Jerney János Általános Iskola udvarán

(Kiskundorozsma, Jerney u. 1.) Nevezési díj nincs!
¾ 9 kor Bemelegítés

9-kor: Rajt a Kubikos u. és a Jerney u. sarkáról.
Minden résztvevő oklevelet és ajándékot kap!

Útvonalak:
Iskolásoknak és felnőtteknek: Kubikos utca – Jerney utca – Orczy utca – Kassai utca

– Bölcs utca – Trafik utca – Tas utca – Vadliba utca – Kubikos utca
Óvodásoknak: Kubikos utca – Jerney utca – Bence utca – Ilosvai utca –

Málna utca – Barátság utca – Kubikos utca
Az útvonalakat rendőrök és polgárőrök biztosítják!

A délelőtt folyamán a Jerney János Általános Iskola udvarán:
ovis mazsorett csoport, barantás bemutató, ugrálóvár, forgóhordó, aszfaltrajzverseny, társasjáték 

és még sok meglepetés vár a dorozsmai gyermekekre.

Fővédnökök: B. Nagy László és Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselők

Támogatók: Mihálffy Béla és Kosik Dénes önkormányzati képviselők, Kiskundorozsmai Részönkormányzat, Aréna Drink Kft., 
Jerney János Általános Iskola, Orczy István Általános Iskola, Nagybani Piac Kft., Sport és Fürdők Kft., Szegedi Vízmű Zrt., 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Petőfi Sándor Művelődési Ház.

Tisztelettel és szeretettel várunk minden kiskundorozsmai lakost!

 Kosik Dénes Mihálffy Béla
 önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő

Kötelező eboltás
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (Xll. 20.) FVM 

rendelet illetve a 81/2002. (lX.04.) FVM rendelet előírja, hogy minden három hónapos 
kort betöltött ebet 30 napon belül veszettség ellen be kell oltatni, majd 6 hónapon be-
lül az oltást meg kell ismételni. Ettől számítva az oltást évente kell ismételni. Ezen kívül 
a kutyát a veszettség elleni oltással egyidejűleg széles spektrumú féreghajtó szerrel is 
kötelező kezelni. Mivel az előző évek során Szeged környékén is előfordult rókák kö-
rében diagnosztizált veszettség megbetegedés, melyek érintkeztek kutyákkal is, rend-
kívül fontos a kutyák rendszeres évenkénti veszettség elleni védőoltása humán köz-
egészségügyi szempontból is, mivel a veszettség a kutyák környezetében élő emberre 
is halálos kimenetelű lehet. Ezért a kötelező eboltás beadatását az állategészségügyi 
hatóság szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogja, annak elmulasztása szabálysértési bírság 
kiszabását vonja maga után.

Az oltásra hozni kell a kutya sorszámozott kisállat-egészségügyi könyvét. Ameny-
nyiben ez nincs meg, a helyszínen 300 Ft-ért újat biztosítunk. Mivel a kutya részletes 
klinikai vizsgálatára a helyszínen nincs lehetőség, védőoltásra csak betegségre utaló 
tüneteket nem mutató, egészséges állat vezethető fel.

2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrochippel 
megjelölni. Azok számára, akik ezt eddig esetleg elmulasztották volna, május 4-én 
(szombaton) kedvezményes chipbeültetési lehetőséget biztosítok 3000Ft-ért.

Oltási időpontok:
  Dorozsmai Állatgyógyászati Centrum (Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 11).

- 2013. május 3. (péntek) 18.00-től 19.00-ig
- 2013. május 4. (szombat) 11.00-től 13.00-ig kedvezményes chipbeültetés
- 2013. május 4. (szombat) 14.00-tól 15.00-ig
- 2013. május 6. (hétfő) 10.00-től 11.00-ig 

- 2013. május 7. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
- 2013. május 8. (szerda) 10.00-től 11.00-ig 
- 2013. május 9. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
- 2013. május 11. (szombat) 11.00-től 12.00-ig 
- 2013. május 14. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
- 2013. május17. (péntek) 10.00-tól 11.00-ig
- 2013. május 21. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
- 2013. május 23. (csütörtök) 18.00-tól 19.00-ig.
- 2013. május24. (péntek) 18.00-től 19.00-ig
- 2013. május 25. (szombat) 11.00-től 12.-ig
- 2013. május 28. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
- 2013. május 30. (csütörtök) 10.00-től 11.00-ig
- 2013. május 31. (péntek) 18.00-tól 19.00-ig

  Sziksósfürdő, busz végállomás:
- 2013. május 4. (szombat) 16.30-tól 17.30-ig
- 2013. május 11. (szombat) 16.30-tól 18.30-ig
- 2013. május 17. (péntek) 18.00-tól 19.30-ig

  Kulipintyó Csárda:
- 2013. május 16. (csütörtök) 18.00-tól 19.30-ig.

Az oltás ára  3500 Ft + kötelező féreghajtó tabletta 10 testtömegkilogrammonként 
1 tabletta/150 Ft, mely a helyszínen fizetendő. A kötelező védőoltás természetesen 
egész évben bármikor beadható a rendelőben vagy az állat tartási helyén egyaránt 
a fentinél valamivel magasabb áron. Más betegségek ellen a kutyát oltatni bár nem 
kötelező, de javasolt.

dr. FarkaS aTTiLa
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Judenrein
Miután már a 30-as években hivatalos kor-

mánypolitikává vált az antiszemitizmus, egészen 
1944-ig Magyarország mégis egyfajta mene-
dékhelynek számított a környező országokból 
idemenekült zsidók számára. Az ország függet-
lensége 1944. márciusában megtört: Eichmann 
Budapestre érkezett, hogy megszervezze a ma-
gyar zsidók deportálását.

A Deportáltakat Gondozó Országos Bizottságnak 
tett tanúvallomásában L. J. zentai származású, foglalko-
zását tekintve újságíró előadta, még a tevőleges zsidóel-
lenes intézkedések, a „zsidótlanítás” (judenrein) kezdete 
előtt Magyarországon az antiszemitizmust leginkább 
a pozícióval rendelkező svábok szították. Megemlíti a 
szegedi Ketting Lajos kereskedőt, aki miután megtolla-
sodott, óriási pénzeket költött nyilas célokra.

A városban felállított gettó a zsinagóga és a hitközségi 
székház körül terült el, a külvilággal érintkezni nem le-
hetett; L. J.-t is e deszkafallal körbevett negyedbe tolon-
colták. Az odaszállított zsidók lakásait lezárták, rendőrök 
őrizték. Egy nap sorba állították őket, megmotozták, bi-
zonyos javaikat elkobozták, majd az üzemen kívüli tégla-
gyárba szállították őket. Nagyjából egy 6000 fős tömeg 
várt rájuk, és később újabb „szállítmányok” érkeztek. A 
szegedieken kívül a környező településekről, Kiskundo-
rozsmáról, Szentesről, de még Mohácsról is érkeztek. 
Minden értéktárgyat le kellett adni, a hatóság azzal fe-
nyegetőzött, hogy akinél pénzt vagy ékszert találtak, azt 
főbelövik. Amúgy is sok bajuk volt a csendőrökkel: ordí-
toztak, puskatussal ütögették a rabokat.

Voltak javíthatatlan optimisták, akik nem akarták el-
hinni, hogy Magyarország „lefeküdt” Németországnak: 
bíztak benne, hogy a magyar kormány elszabotálja majd 
a zsidó törvények végrehajtását. Amikor több ezer em-
bert kezdtek elszállítani a téglagyár területéről, abban 
a hitben ringatták magukat, hogy jobb helyre szállítják 
őket. Néhány prominens zsidót Pestre vittek, állítólag 
túszként tartották őket. Igazából senki sem tudta, ho-
vá mennek. „Jaross belügyminiszter ugyan kijelentette a 
parlamentben, hogy az ország határán túl nem viszik a 
zsidókat, ámde akkor már tudtuk, hogy ez a címeres gaz-
ember a németek bérence, aki csak úgy tudta magát tar-
tani, hogy a németek kívánságát vakon és ellentmondás 
nélkül teljesítette és aki egy kis hazugságért nem ment 
a szomszédba.”

Végül egy nap L. J.-t is elszállították. A rókusi pá-
lyaudvaron 44 vagon várta őket, „Liebesgabe aus Ungarn” 
(Szeretetadomány Magyarországtól) felirattal. „Most már 
tudtuk, hogy aljas csalás és hazugság volt minden szó, 
amit a deportálással kapcsolatban mondtak. Elkészül-
tünk a legrosszabbra, elkészültünk rá, hogy Németor-
szágba visznek bennünket, ahonnan soha többé vissza 
nem jövünk.” 1944. július 2-án érkeztek Strasshofba, ott 
egy barakkban helyezték el őket. Ott ukránok felügyel-
tek rájuk, és minden adandó alkalmat megragadtak, 
hogy javakat zsaroljanak ki a fogvatartottaktól.

Mivel kevés emberük volt a németeknek a zsidók 
deportálásának levezényléséhez, és általában a fogva 
tartásukhoz, a gettókban zsidótanácsokat (Judenrat), a 
deportáltaknál zsidó „rendőröket” neveztek ki. Utóbbi 
tisztség várt L. J.-re is, miután továbbszállították Ausztria 
déli területére, munkaszolgálatra.

Megszakadt az otthoniakkal mindenféle kapcsolat, 
és rémhírek terjengtek arról, hogy a budapesti zsidókat 
is deportálták, hogy lövik őket a Dunába. A halottak lát-
ványa már nem váltott ki semmiféle reakciót; a morál a 
fogvatartottak körében összeomlóban volt. Egy napon 

aztán megkezdődött a magyar csapatok visszavonulása – 
az oroszok napról napra közeledtek. A menekülő tisztek, 
az egykori kínzók meghunyászkodva araszoltak visszafe-
lé. Április 17-én érkezett a parancs, hogy irány Gmünd 
és a teresienstadt-i koncentrációs tábor. Hitler már tudta, 
hogy nincs esély a győzelemre, de a zsidók elpusztítá-
sát korántsem akarta leállítani. L. J. társaival úgy döntött, 
megszöknek a táborból, ám a menekülés során elfogták 
őket. Amikorra Teresienstadtba értek, a Vöröskereszt 
már átvette a tábort, a gyilkolásnak véget vetettek. Töb-
bek közt az auschwitzi haláltáborok borzalmasan leron-
gyolódott, lezüllött túlélőivel is találkozhatott.

A települést az oroszok 1945. május 8-án szabadí-
tották fel. Néhány nappal később lezajlott a helyi né-
met lakosok módszeres kifosztása. Értékeket, pénzt és 
bútorokat vittek el. A deportáltak csak két hónappal 
később indulhattak vissza Magyarországra. Hazatérésü-
ket vegyes érzelemmel fogadták az otthoniak: „amikor 
lakásunkba akartunk beköltözni és amikor régi elhagyott 
pozíciónkat elfoglalni, akkor kiderült, hogy egyáltalán 
nem örülnek túlságosan visszatértünknek, sőt, mintha 
rossz néven vették volna, hogy életben maradtunk.” Azt 
mondják, hogy „ne toroljuk meg az ellenünk elköve-
tett gazságokat, mert nem tudhatjuk, hogy azt sújtja-e 
bosszúnk, aki megérdemli a büntetést, vagy pedig egy 
ártatlan bűnhődik. Ezeknek azt mondom, hogy ezt a 
nyilasokhoz kellett volna intézni, azok sem kérdezték, 
hogy ki a bűnös és ki az ártatlan, hanem válogatás nélkül 
gyilkoltak és pusztítottak bennünket, és nem kímélték 
a gyermekeket. Ha kegyetlenek is lennénk, akkor sem 
lehetnénk olyan kegyetlenek, mint amilyenek ők voltak 
velünk szemben.”

*

Eichmann segítői a magyar kormány emberei közül 
a zsidó ügyek államtitkárának kinevezett Endre László, a 
csendőrséget irányító Baky László és Ferenczy csendőr 
alezredes voltak. Rekordidő alatt Európában példátlan 
mennyiségű zsidót és más deportálandó embert sike-
rült Magyarországról a keleti haláltáborok felé elindítani. 
Még a Vörös Hadsereg előretörése és a vasútvonalak 
szétbombázása sem akasztotta meg az elszállítás folya-
matát: miután a nácik a már kevésbé segítőkész Horthyt 
megbuktatták és helyére a nyilaskeresztesek vezetőjét, 
Szálasit helyezték, gyalogosan, erőltetett menetben haj-
tották végre a deportálást. A menetoszlopokat nyilaske-
resztesek vezették, akik brutálisan bántak a foglyokkal 
és sokakat ki is raboltak. Az ország 1945. február 13-án 
kapitulált az oroszok előtt. A tömeggyilkosságokért fele-
lős főbűnösöket bíróság elé állították: mindegyiküket el-
ítélték és kivégezték. Eichmannt később, Jeruzsálemben 
rendezett elhíresült pere után végezték ki.

Összeállította:
SOMOgyi gáBOr

Irodalom:
 Hannah Arendt: Eichmann Jeruzsálemben. 

Tudósítás a gonosz banalitásáról. Osiris Kiadó, 2000.
 Christian Gerlacz–Götz Aly: Az utolsó fejezet. 

Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilko-
lása, 1944/1945. Noran Kiadó, 2005.

 Ian Kershaw–Moshe Lewin szerk.: Sztáliniz-
mus és nácizmus. Diktatúrák összehasonlítása. 
Szukits Kiadó, 2005.

 Komoróczy Géza: Holocaust. A pernye beleég 
a bőrünkbe. Osiris Kiadó, 2000.

A Kör közepén 
állok…

Dorozsmán, a Hősök Ligetében van egy terület, 
amelyet már gyerekkoromban is Körnek hívtak. Itt virág-
zott és teljesedett ki az 1960-as években a helyi grundfo-
ci. A természet kialakított egy fákkal, sűrű orgonabokrok-
kal szegélyezett, majdhogynem kör alakú katlant. Akkor 
még a közeli kocsiútról nem lehetett belátni a „szentély-
be”. Más volt a környezet, más volt a foci.

Nem voltak ékpárok, támadó középpályások, nem 
volt játékrend, taktika, sőt kapusnak is csak vészkapus. 
Nem volt, csak elvétve, bőrfoci. Gumilabdával zajlottak 
a mérkőzések, ha kilyukadt a labda, a tulajdonságait 
megváltoztatott játékszerrel folytatódott a küzdelem. 
Mindenkinek egyforma volt a szerelése: fekete klott 
gatya, hűvösebb időszakokban mackónadrág. Ha a 
dorkócipőnek kilyukadt a talpa – mert előzőleg a közeli 
iskola salakpályája kikoptatta – keménypapírból betétet 
vágtak bele. Mezcserére nem kerülhetett sor, mert a játé-
kosok megkülönböztethetősége érdekében az egyik csa-
patnak félmeztelen szerelést kellett öltenie. Kiskapuknak 
a Kör két ellentétes oldalán levő tűlevelű fák közti rések 
szolgáltak. Méretük nem volt egyforma, ezt hivatott ki-
egyenlíteni a félidei térfélcsere. Megegyezés szerint hat 
vagy tizenkét gólig tartott a derbi. Elsősorban nem a gól 
számított, egy szél csel – alagút, bicikli vagy esernyő – 
csukafejes, fifikás megoldás sokszor nagyobb elismerést 
kapott. Nem volt hátrapassz, csak előre totális támadás.

Játék közben mentek a szövegek: rúgd előre, szaladj 
utána, belehalsz a cselezésbe, kicselezed saját magad, 
szúrd ki a labdát, mert pattog, dobd rá a nagykabátod, 
három korner egy tizenegyes. Ha délelőtt mentünk az 
iskolába, délután, ha délután volt tanítás, délelőtt, de 
hétvégén reggeltől estig pattogott a labda, élet volt 
a Körben.

Ha sokan voltak, örültünk, hogy a nagyobbak be-
vettek minket a játékba, ha csak szerencsegyerekként is 
(őt választották be utoljára).

Az évek elteltével a szerencsegyerekekből lettek a 
nagyfiúk, itt váltak fiatal felnőttekké. Volt töretlen lelke-
sedés, fáradhatatlan harc, kőkemény, de sportszerű küz-
delem és óriási önbizalom. Akkor Albert Flórián, Tichy 
Lajos, Farkas János voltak a példaképek.

Rúgta a labdát kövér, sovány, mindenféle alkatú 
gyerek, de mindenki dorozsmai srác volt. Megérdemlik 
a nagybetűt a teljesség igénye nélkül: Sada, Sima, Csomi, 
Kenyér, Pikki és a többi akkori örömfocista, akik társaik-
kal uralták a terepet. Talán megérdemelnének – maga a 
hely is – a Kör közepén egy emlékoszlopot, mely a régi, 
sajnos már letűnt grundfocira emlékeztetne.

Addig is, ha arra járok, megállok a Kör közepén, rá-
tok gondolok, régi játszótársak, Dorozsmai Srácok!

cSaBa iSTván

olvasói levelek
Két éve csinálták meg Sziksósfürdőn a Vereshomok 

utca útburkolatát. Hát, meg lehet nézni, már-már járha-
tatlan a sok gödör miatt. Állítólag több millió Forintba 
került, véleményem szerint ebből a pénzből jobb utat 
kellett volna csinálni, nem olyat, ami 2 év alatt gödör-
rengeteggé válik. Mi korábban Subasán, a szomszédok-
kal összefogva 10 e Ft-ot adtunk be fejenként, 50 e Ft 
támogatást kaptunk, magunk terítettük szét az úton a 
törmeléket, de az még most is különbül néz ki, mint 
amit drága pénzért csináltak a Vereshomok utcában!

(Név és cím a Szerkesztőségben)
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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.

2013. Májusi Egyházzenei Hónap 
Kiskundorozsmán

(Minden zenei szolgálat szentmisék keretében történik.)

Május 1: 18:00-kor a szentmisén Dr. Csanádi László orgonaművész-tanár orgonál.
 J. S. Bach, Liszt Ferenc és Cesar Franck művei hangzanak el.
Május 3: 18:00-kor a szentmisén és azt követően a „Szabadon” karizmatikus énekkar énekel.
 Művészeti vezető: Noé Zoltán.
Május 5: 09:00-kor a szentmisén a templom Ifjúsági Kórusa énekel.
Május 9: 18:00-kor a szentmisén Perneczky Balázs orgonaművész-tanár orgonál.
 Max Reger: d-moll toccata, J. S. Bach: C-dúr toccata, Liszt Ferenc: Ave Maris stella, Anonymus: korál előjáték.
Május 11: 18:00-kor a szentmisén Péter Veronika I. éves főiskolai hallgató orgonál
Május 12: 09:00-kor a szentmisén a Szegedi Vox Nova Kórus énekel. Vez.: Balogh Irén.
 18:00-kor a szentmisén közreműködik Huszár Gergely gitárművész Király-König Péter Zeneiskola tanára. 
Május 14: 18:00-kor a szentmisén Radnai Tamás I. éves főiskolai hallgató orgonál. 
Május 17: 18:00-kor a szentmisén az alsóvárosi templom Scholája énekel, vez.: Surinás István.
Május 19: 09:00-kor a szentmisén a templom Hozsanna Kórusa énekel.
Május 23: 18:00-kor a szentmisén Simon Bálint II. éves főiskolai hallgató orgonál.
Május 26: 18:00-kor a szentmisén közreműködnek Huszár Emőke hegedűművész-tanár és növendékei.
Május 28: 18:00-kor a szentmisén Kuzma Levente orgonaművész-tanár orgonál. 
Május 31. 18:00-kor a szentmisén Dr. Csanádi László orgonaművész-tanár orgonál.
 J. S. Bach, Liszt Ferenc és Cesar Franck művei hangzanak el.
június 02: 18:00-kor a szentmisén a Lassus Énekegyüttes énekel. Vez.: Varjasi Gyula

Falu Tamás: 
Anyád

Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
minden pillanatban gondolt o reád.
Ha sorsod megvadult, s látta, hogy elüt,
félre tolt az útból, s elé o feküdt.
Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
ha fáztál, a lelkét terítette rád.
Átvette terhedet, hogy azt ne te vidd,
simogatta sebed, sírta könnyeid.
Hogyha megbántottad – mért bántottad őt?
Nem sírt ő sohasem a szemed előtt.
Nem hangzott ajkáról soha-soha vád,
akihez rossz voltál, az volt az anyád.

Anyák napját a legtöbb országban májusban tartják, 
Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük.

Története
Az anyák megünneplésének története az ókori Gö-

rögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepsége-
ket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt 
az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is 
voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is megköszöntötték.

Angliában az 1600-as években, a kereszténység el-
terjedésével, az ünnep vallási színezetet is kapott. Akko-
riban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák 
vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A család-
juktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, 
hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölt-
hessék. A látogatás előtt külön erre a napra elkészítették 
az anyák sütijét, az édesanyák számára.

Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték 
meg Bostonban az anyák napját, Julia Ward Howe segítségével.

1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az 
anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet 
május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja 
emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ün-
nepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. 
Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson 
amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította.

Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordí-
tott ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan az ün-
nepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlapgyártók, 
cukorka- és ajándék-kereskedők, akik Európában is 
propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, 
amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált konti-
nensünkön is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és 
elhunyt anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az aján-
dékozás, Jarvis véleménye szerint pedig főképp a virág-
kereskedők hasznának növelése irányába. További élete 
során oly hevesen tiltakozott az ünnep üzletiesedése 
ellen, hogy még a törvénnyel is szembekerült egy ve-
hemens tüntetése során. Élete végére megbánta tettét 
és nem akarta nevét Anyák Napjával kapcsolatba hozni.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös-
kereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet 
hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már minisz-
teri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé 
az Anyák napját.

Májusi litániák
A XII. században találjuk az első nyomait a Boldogsá-

gos Szűzhöz intézett litániának. A XIII–XVI. századig szá-
mos, elég terjedelmes Mária-litánia keletkezett, melyek-
ből a XVI. században kialakult a lorettói litánia, melyet 
1558-ban Canisius Szent Péter Lorettóban hallott éne-
kelni, s azután fölvett kis imádságos könyvébe. A litánia 
szövege az elmúlt évszázadokban fokozatosan bővült. 
Például IX. Piusz pápa a szeplőtelen fogantatásról szóló 
dogma kihirdetése után elrendelte, hogy azt a litániába 
is vegyék bele. Áteredő bűn nélkül fogantatott Királynő. 
XV. Benedek pápa megengedte, hogy az I. világháború 
alatt a Béke Királynője könyörgést is belevegyék a litáni-
ába. XIII. Leó pápa engedélyezte nekünk, magyaroknak 
a Magyarok Nagyasszonya megszólítás besorolását a 
litánia végére. Nyilvánvaló, hogy 1950-ben a Mennyekbe 
felvett királyné megnevezés is bekerült a titulusok közé. 
A II. vatikáni zsinat után VI. Pál pápa elrendelte, hogy a 
zsinat mariológiájával összhangban Máriát, mint az Egy-
ház anyját is kérjük ebben a közös imádságban.

A régi időkben a litániákat s így a Lorettói litániát is 
vasár- és ünnepnapok délutánjain végeztük a vecsernye 
(vesperás) pótlására. A plébánosok kötelesek voltak litá-
niát végezni, amely ájtatosság egy litánia, egy-két egyházi 
himnusz elénekléséből és a Szentséggel adott áldásból 
állt. Ezek a litániák nálunk szinte mindig a Boldogságos 
Szűz tiszteletére voltak szentelve. Csak az úgynevezett 
máriás évszázadban (1854–1954) alakult ki az a szokás, 
hogy a május hónapot különleges módon is a Szűzanyá-

nak szenteljük, mégpedig a Lorettói litánia naponkénti 
végzése által. A legszebb hónapban sajátos hangulata 
van a májusi litániáknak. A litánia éneklése által köszönt-
jük Máriát, de közben önmagunkat is jobban megértjük, 
sőt remélhetőleg mi magunk is több és jobb emberekké 
leszünk.

Ha Máriára tekintünk, akkor már nem csupán sze-
rencsétlen és törékeny lénynek látjuk az embert a sem-
mi két szakadéka között. Nem csak úgy látjuk magunkat, 
mint aggodalom és nyomorúság kínozta teremtményt, 
hiszen Máriáról éneklünk, s őt áldottnak és boldognak 
magasztaljuk, és ezzel végső soron sajátmagunkról is 
mondunk valamit. Ha májusi ájtatosságot tartunk, se-
gítségül hívjuk a természetet, hogy dicsérjük az embert 
mint Isten képmását, hogy elmondjuk róla: meg van 
váltva, és az embert teremtő és üdvözíteni akaró Isten 
saját életében akarja őt részesíteni. Máriát köszöntve az 
ember keresztény elgondolását ünnepeljük és hirdetjük. 
Még a protestáns teológus, Karl Barth is azt mondja: 
Mária a katolikus teológiában eredeti elve, őstípusa és 
sűrített foglalata annak a teremtménynek, aki Isten meg-
előző kegyelme alapján együttműködik tulajdon üdvös-
sége megvalósításában. Mária nemcsak anya, nemcsak 
közvetítő-közbenjáró, hanem mintakép is számunkra.

Ha a májusi ájtatosságra jövünk össze, akkor azt 
is megtapasztaljuk, és egyre jobban megértjük: össze-
tartozunk!

(Folytatás a 8. oldalon)
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Májusi litániák
(Folytatás a 7. oldalról)

Mindnyájan együtt hordozzuk a terhet és a boldog-
ságot, a veszélyt és az üdvösséget. És éppen ezért jövünk 
össze litániát énekelni. Egy imádkozó, éneklő, Isten sza-
vát hallgató közösség nemcsak egyes, magukban álló 
embereknek az összejövetele, akiket az üdvösségért való 
aggódás visz el a templomba. Nem arról van szó, hogy 
a templomban együtt imádkozunk, utána pedig megint 
csak egyedül és csak saját magunknak akarjuk meg-
szerezni az üdvösséget. Szent közösség vagyunk, amely 
a Boldogságos Szűz Mária kiválóságát dicsőítve Istent 
dicséri, mert éppen az üdvösség művében ettől a Szűz-
től, a Megváltó anyjától is függ. Szent közösség vagyunk, 
amely valóban öszszetartozik, és ezért is gyülekezik ösz-
sze, hogy a közösségben jobban megtapasztalja Jézus 
Krisztus kegyelmét, akit Isten Mária engedelmességének 
erejében az ő testéből ajándékozott nekünk.

A magányos ember elhagyatottságából hív bennün-

ket az egyház liturgiája Isten szeretetének és kegyelmé-
nek közösségébe. Nyilvánvaló, hogy a közös imádságnak 
vannak következményei. Nem imádkozhatunk itt kö-
zösen, ha a hétköznapokban, a templomon kívül nem 
élünk szeretetben és hűségben, összetartozásban és 
kölcsönös tehervállalásban. A Mária-tiszteletnek tehát 
végső soron köze van a felebaráti szeretethez is. Mert 
Mária egész élete arról szól, hogy mindenki felelős test-
vére üdvösségéért, közbenjárhat és közben is kell járnia 
érte imával, áldozattal, segítéssel. Mivel ez igaz, ezért 
Mária nemcsak Urunknak Anyja, hanem a mi anyánk is. 
Ebben a hitben jövünk össze esténként templomainkba. 
Ebben a reményben akarjuk szívünk örömében ismét 
Máriát dicsérni ezekben a napokban. Ez a dicséret végső 
soron magának az örök Istennek a dicsőítése, aki közel 
jött hozzánk testté lett Igéjében, hiszen ez az Ige Szűz 
Máriától született.

dOLHai LajOS

Herkulesfürdői emlékek
Egyházközségünkben a tavasz első hosszabb 

kirándulása Nagyné Nyírő Katalin áldásos mun-
kájának köszönhetően 2013. március 15–17. kö-
zött történt.

A kiránduló csoport úti célja a romániai Herkules-
fürdő, Kazán-szoros, Vaskapu volt. Bár a naptár szerint 
tavasz ígérkezett, az időjárás kemény téllel köszöntött ben-
nünket indulásunk reggelén. Buszunk elindulását köve-
tően egy közös imával Szent Kristófot, az útonjárók pat-
rónusát kértük, hogy vigyázzon ránk hosszú utunk során.

A kiszombori határátkelőt elhagyva első állomásunk 
a romániai Csanád település volt, ahol római katolikus 
székesegyházban a csoport megtekinthette Szent Gellért 
püspök és vértanú szarkofágját. A felemelő élmény után 
tovább indultunk Temesvár érintésével Herkulesfürdőbe. 
Az Al–Duna közelében, a Cserna patak partján fekvő 
Herkulesfürdő az Osztrák–Magyar Monarchia egyik leghí-
resebb fürdőhelye volt, még maga Ferenc József császár 
és felesége, Sissi is gyakran ellátogatott ide. A Habsburg 
elegancia ma már erősen keveredik a Balkán világgal: 
sajnos az Óváros egykori épületei üresen állnak, vagy 
lepusztult kocsmát, postát, boltot találtunk benne. A 
fürdőváros szeptembertől májusig szinte teljesen kihalt, 
egy-két helyi lakoson kívül csak csoportunk sétált a ro-
mos épületek között. Az elhanyagolt épületek látványa 
ellenére örömmel néztük meg és fotózkodtunk Herku-
lesfürdő nevezetességei előtt, így az egykori Kaszinó, a 
bezárt osztrák fürdő, a szintén nem működő Hotel Ro-
mán (régi római fürdő) épülete, az egykori tábori kórház, 
Sissi palotája és a monumentális Herkules szobor előtt. 
A bátrabbak megkóstolták az erősen kénes hatású for-
rásvizet is.

A pénteki utazás fáradalmait kipihenve, reggeli után 
elindultunk Orsovára, majd Dunatölgyes végén találha-
tó kiskocsmáig. A sárga háromszöggel jelzett turistaúton 
elindultunk a Kazán-szoros tetejére. Nekünk, alföldi em-
bereknek ez az út is meredeknek tűnt, de a csoportszel-
lem és a közösség ereje segítségével a 2, 4, 6 éves gyere-
kek és a 75 éves Pannika néni is feljött az esőtől áztatott 
és sziklák váltakozásával közepes nehézségű úton. A 
Kazán-szoros tetejéről a látvány szédítően csodálatos és 
maradandó élmény volt. Alattunk 500 méterrel lejjebb 
kanyargott hol hömpölygő, hol erősen örvénylő Duna 

„a mi Dunánk”. Útközben és fent a hangulatfelelősünk 

Imre szórakoztatott bennünket, hogy még élménydú-
sabb legyen túrázásunk és könnyebben fel- és lejussunk 
a hegyről. A hegy lábánál várakozó barátságos sofőrünk 
még arra is odafigyelt, hogy akinek túrázás közben az esés-
től vizes lett a ruhája meg ne fázzon, plédet hozott neki.

A reggeli túránkat követően elindultunk megnézni 
az 1974 és 1987 között épült Vaskapu II vízerőművet. 
Az erőművet szigorúan őrzik a rendvédelmi szervek, 
így csak távolról tekinthettük meg. Útközben a hömpölygő 
Dunát követve megállatunk a még mai is épülő Decebalus 
dák királyt ábrázoló kősziklába faragott különleges szob-
ra előtt. Az útikönyvek szerint Európa egyik legnagyobb 
kültéri szobra lesz.

A nap végén következő úti célunkhoz, a Szeles vízesés-
hez a Hét meleg forrás vidékén keresztül vezetett utunk 
a Cserna patak partján. Ezen a területen ered az ország 
legradioaktívabb hévízforrása. Találkoztunk is merész 
fürdőzőkkel, akik a hideggel dacolva egy szál bikiniben 
bandukoltak a betonút mellett. A Hét forrás területén 
ugyanis több szabad strand található. Miután elhaladtunk 
a picinyke Cserna folyó hatalmas duzzasztott tározója 
mellett, megtaláltuk a vízeséshez vezető turistajelzéseket. 
A ki még nem jártas e tájon és naiv, elhiszi, amit a turis-
takönyvek írnak, és buzgón nekivág az egyórás, nem túl 
nehéz erdei útnak. Szinte mindenki megpróbált a kapta-
tón feljutni a 2 évestől a 75 évesig kisebb nagyobb siker-
rel. A végén csak kevesen jutottak a csodálatos vízesés 
közelébe, amely a két meredek sziklafal találkozásánál 
zúdul a mélybe. A 30 méteres látványos vízesés mögé 
is be lehetett volna bújni egy sziklapárkányon keresztül, de 
erre már sajnos nem jutott időnk. A könnyűnek egyáltalán 
nem mondható túra is végül jól sikerült, nem találkoztunk 
viperával, ami gyakori errefelé, kivéve Imre bácsit, aki egy tré-
fának szánt gumi keresztes viperát melengetett a zsebében.

Utolsó napunkon egy herkulesfürdői piacot látogat-
tunk meg az Újvárosban, ahol helyi sajátosságokat: áfonya-
likőrt, juh- és kecskesajtot vásárolhattak a kedves útitársak. 
Rengeteg élménnyel, megfáradva Temesvár–Csanád–
Kiszombor útvonalon indultunk haza.

Ezúton köszönjük Kati néninek a szervező munkát és min-
den kedves útitársunknak az együtt töltött kellemes órákat!

Bényi MiHáLyné, Lőrinczné dr. karai 
kriSzTina, SzepeSiné dr. Hidvégi juLianna

ingyen aPró
Újságunkon keresztül kiközvetítünk alkalmi munkákat 

megbízható munkavállallókkal. Lehet az kerti munka, 
építkezés, festés-mázolás, beteg ápolás stb.

Ingyen elvihető ruhák, háztartási eszközök felajánlá-
sait kiközvetítjük, elszállítjuk vagy megszervezzük.

A Szociális Szövetkezet szervezése is folyamatban 
van.

1%
Adója 1%-át idén is felajánlhatja alapítványok, 

egyesületek javára. A másik 1%-ot pedig egyházaknak 
lehet felajánlani.

kiskundorozsMai önvédelMi csoPort 
(Polgárőrség) adószáma:

18458556–1–06

sztriHa kálMán közHasznú alaPítvány 
adószáma:

18142251–1–06

A Magyar katolikus egyHáz technikai szá-
ma: 0011.

Adószáma: 18142251–1–06

Defibrillátor 
az Orczy-
iskolának

Az Orczy István Általános Iskola idei alapítványi 
estjén, április 20-án különleges ajándékban részesült: a 
részönkormányzat egy modern újraélesztő készüléket 
adományozott az intézménynek.

Az 510 ezer forintba kerülő készülék magyar nyelven 
adja az utasításokat, amelyeket végre kell hajtani, így nem 
szükséges külön oktatáson részt venni használatának el-
sajátításához. A részönkormányzat a Jerney-iskolának is 
tervez adományozni egy készüléket.

Az alapítványi esten, amelyet az Ács Géza Sport-
csarnokban rendeztek meg, nemcsak a gyerekek, ha-
nem a tanárok is külön produkcióval szórakoztatták 
a közönséget. Az iskola alapítványa elsősorban a hátrá-
nyos helyzetű gyermekeket támogatja, de az alapítványi 
est bevételét is a gyerekekre költik, például a tanulmányi 
versenyekre.

Szemetet 
szedtek a 
diákok

A Föld Napja alkalmából dorozsmai és zsombói 
általános iskolások is csatlakoztak a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. országos szemtétszedési kampányához. 
A Föld napján a két település közötti útszakaszt tisztítot-
ták meg. Üveget, sörösdobozokat, használt autógumi-
kat és műanyag flakonokat gyűjtött közel 80 diák.
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Megkérdeztük 
a dorozsmai 

közmunkásokat
...a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény 

megváltoztatásáról. A törvény tervezett módosítása ki-
zárja az álláskeresőt három hónap időtartamra a közfog-
lalkoztatásból, ha a tanköteles gyermekének mulasztása 
miatt vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban, 
vagy e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerő-
sen elmarasztalták. Ugyancsak kizárhatják a közmunka-
vállalás alól azt is, aki – helyi önkormányzati rendelkezés 
alapján – lakókörnyezetét, portáját nem tartja rendben 
és tisztán. A törvénymódosító tervezetről még a média 
sem tud többet, mit tartalmaznak majd a végrehajtási 
utasítások, milyen segítséget tudnak majd igénybe venni 
a közmunkások, pl. társadalmi, vagy civil szervezetektől, 
vagy az önkormányzatoktól, ha meg akarnak felelni a 
jogszabályban foglaltaknak, de erre nincs lehetőségük. 
Milyen lehetősége van és kitől segítséget kérni annak a 
szülőnek, akinek gyermeke kivonja magát a tanköte-
lezettség alól, megfegyelmezni képtelen, vagy az, akinek 
nincsenek eszközei, szerszámai környezete tisztántartá-
sához?

ocskó sándor: Miből tegyem rendbe a házam 
környékét? Nincs énnekem pénzem virágoskertre, szer-
számokra, mikor villanyszámlára sem telik! Munka nincs, 
kereset nincs, mire megyek azzal a 35–40 ezer Ft-tal, 
amit a közmunka után és csak rövid ideig kapok?

Mészáros angéla: Gyerekem nincs. Az iskola-
kerülés miatt tehát nem büntethetnek engem. Tanyán 
élek Dorozsma szélén. A környékünkön rendszeresen 
vadlerakókat hoznak létre a szemetet odahordó embe-
rek, amelyet én se nem győzök, se nem akarok más he-
lyett eltakarítani. Majd ezt akkor nekem róják fel? Azért 
nem fogok közmunkát kapni, ha kijönnek a revizorok és 
ezt látják?

ács istván: Vajon kapunk-e valakitől fűkaszát vagy 
fűnyírót? Kapát, gereblyét? Mert nekem egyik sincs. Ad-e 
valaki meszet, hogy lemeszelhessem a házfalamat, ha 
az ellenőrök lekoszlottnak találják? Mert nekem már bi-
zony egy zsák mész vásárlás is megterhelést jelent. Ad-
nak-e szemeteszsákokat, amibe gyűjthetjük a szemetet, 
mert nekem arra sem telik. Egy tucat nejlonzsák 600 Ft. 
Én abból egy heti kenyeremet veszem meg. Aki nincs 
ebben a cipőben, fel sem tudja fogni, hogy ilyen is létezik. 
Azzal egyetértek, hogy akinek a gyereke iskolakerülő, azt 
büntessék meg. De azt se azzal, hogy a munkalehetősé-
get vonják meg tőle! Persze, az iskola kell, az alapművelt-
séget meg kell szerezni, és a szülő kutyakötelessége, hogy 
rákényszerítse a gyerekét az iskolába járásra.

T. gy.

olvasói levelek

Rezsicsökkentés
Azon tanakodtam az elmúlt hetekben, hogy a rezsi-

csökkentésnek köszönhetően megnövekedett havi meg-
takarításaimmal mitévő is legyek. Előre leszögezem, nem 
nagy pénzről van szó, de ismert a mondás: „ki a kicsit 
nem becsüli”… És éppenséggel ez a kicsi összeg az, amely 
folyton csak apad és apad, mert felmerül olyan vészhely-
zet, hogy le kell csippentenem belőle, és az is látható, 
hogy a bank gondos kezei közt is mintha egyre több 
kisebb-nagyobb összeg tűnne el. Befektetni nem tudom, 
mert nem érné meg. Arra gondoltam, hogy kiveszem az 
egész bankbetétem, és egy általam őrzött helyre teszem 
be. A gondjaim egy csapásra megoldódnának: nem 
kellene havi számlavezetési díjat fizetnem, nem kellene 
fizetnem azért, mert hozzá akarok férni a pénzemhez. A 
dunnám nem kér tranzakciós illetéket, és nem kell sor-
ban állnom sem a pénzemért. A postai csekkes fizetésre 
már amúgy is visszaváltottam, mert nem akarok az át-

utalásokért is külön fizetni. A bankkártyás vásárlásaim 
adatai ráadásul egy adatbázisba kerülnek, és ki tudja, ki 
nézegetheti, mire mennyit költöttem – a készpénzes 
vásárlásaim sokkal kevésbé lenyomozhatók. A dunna 
alatt őrzött pénzem védett a banki manőverek ellen is, 
és nem kell rettegnem attól sem, ha az állam esetleg rá 
akarná tenni a kezét, mint manapság bizonyos ország-
ban. Igaz, így nem fial a pénzem kamatot sem, de nem 
bánom, mert az a nevetségesen alacsony összeg, ame-
lyet egyébként jóváírnának nekem, amúgy is elmegy ka-
matadó és banki költség címmel. Megvallom őszintén, a 
legfőbb okot még nem is említettem, miért menekítem 
ki a pénzem a számlámról: nem bízom a bankomban. 
Egy dunnában jobban megbízok, amely eltakarja, elfedi 
a kis bukszámat, mint bármely, olcsó ajánlatokkal ke-
csegtető pénzintézetben.

naSzreddin HOdzSa

Megvédem a cipészünket
Átolvastam a márciusi lapot. Szeretném tudatni, hogy 

az Ön milyen szolgáltatást hiányol Dorozsmán? kérdésre 
adott válaszokban a cipésszel kapcsolatban megfo-
galmazott vélemények nem felelnek meg az igazságnak. 
Több embernek nem ez a véleménye. Sérti az embereket 
a több soros megalázó cikk és a lejáratás. Erről a szorgal-
masan, precízen, ügyesen a kaptafa mellett, több évtize-

de dolgozó emberről beszélek, aki nem is azért a pénzért 
javítja a cipőket, amelyet a városban elkérnek. Nagyon 
sokan örvendünk és szeretjük, hogy ő van értünk. Kívá-
nunk neki nagyon jó egészséget, és még sokáig javítsa 
a cipőinket!

Bíró árpádné

Az otthonszerzés kálváriája
Ezen cikkemben mutatnám be, hogy manapság milyen 

tortúrával, illetve milyen költségekkel jár egy használt 
ingatlan vásárlása. Első körben szeretném hangsúlyozni, 
hogy első ingatlanhoz jutó vagyok, és a későbbiekben 
felsorolt költségekben emiatt vannak engedmények, 
akciók. 

Amikor ez év első hónapjában kinéztem a számom-
ra megfelelő ingatlant, elegendő készpénz hiányában 
hitelező bankot kellett fürkésznem. Ezt egy ingatlanköz-
vetítő irodán keresztül sikerült is találnom. Nagy előnyt 
jelent, ha megbízunk a közvetítőben, ugyanis számos 
dolgot elintéznek helyettünk, akár kész hitelajánlattal is 
szolgálnak. Amikor már az előrelátható út „kitaposva” 

látszott, elmentünk az eladóval egy ügyvédhez, akit a 
közvetítői iroda ajánlott. Amikor az adásvételi szerződés 
létrejött, el is kezdődött a versenyfutás az idővel. A hitel-
elbírálás 60 napon belül történik, nálam ez kb. 3 hét volt. 
Az elbírálás után a hitelfolyósítás is gyorsan megtörtént, 
3-4 nap után.

De még a „segítségek” ellenére hetente minimum 
kétszer kellett mindig valamit elintéznem Szegeden, per-
sze minden szerv, bank és ügyvéd a belvárosban talál-
ható. Az ingatlan vételárán felül még jelentős összeggel 
számolhatunk a parkolás díjak, benzinköltség, telefon-
számla miatt is. Az adásvétel után rossz volt rájönnöm, 
hogy a vételáron felül felmerülő költségek akár egy jó 
állapotú használt autó árával vetekszenek.

Mindent összegezve azonban megérte a sok fáradt-
ság, idegeskedés, ugyanis az eddigi albérlet után saját „re-
zidenciám” lett.

T. B.

Ügyvéd 40 000 Ft

Tulajdoni lap 6 600 Ft

Közteher mentességi igazolás 3 000 Ft

OEP igazolás 3 000 Ft

Ingatlan értékbecslés 30 000 Ft

Ingatlan értékbecslés kedvezmény -30 000 Ft

Hiteles térkép másolat 4 200 Ft

Eljárási illeték 4 200 Ft

Közjegyző 52 250 Ft

Lakásbiztosítás 16 428 Ft

Földhivatali bejegyzés 12 700 Ft

Kiutalási jutalék 4 200 Ft

Ingatlan illeték 130 000 Ft

Összes költség: 276 578 Ft

Használt családi ház vásárlásánál a vételáron felül 
felmerülő költségek

Miért...
Olvasónk írja: Az OTP dorozsmai fiókjának nyit-

va tartási idejét miért olyan időpontokra teszik, amikor 
a dolgozó emberek nem tudnak elmenni? Legalább egy 
napon kellene hosszabb nyitva tartási időt tartani, ami 
mondjuk, este 6–7 óra lenne, természetesen akkor ké-
sőbb nyitnának.

Régen a Dorozsmai Naplóban volt tájékoztatás 
a bölcsődei, óvodai és iskolai beíratások időpontjáról, 
menetéről. Most erről miért nem adnak tájékoztatást az 

illetékes intézményi vezetők? Tudomásom szerint ez egy 
közéleti lap, amiben fontosnak tartanék ilyen tájékozta-
tást megjelenését is.

Miért nem tudatosul az emberekben a 30-as övezet 
fogalma, a Bölcs és a Vályogos utcán is úgy száguldoz-
nak a járművek, hogy nem adnak elsőbbséget a jobbról 
érkezőknek. Számtalan esetben kell a bicikliről leugrani a 
Bölcs utcára kanyarodáskor, mert különben a személy-
gépkocsival közlekedők nem adnak elsőbbséget.
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Jó buli volt!
Eleget tettünk egy szívélyes meghívásnak, és április 

6-án, szombaton este elmentünk szórakozni a Szélma-
lom Vendéglő „Örök rockerek buli” nevezetű bálba. Im-
már harmadízben olvashattuk mindannyian róla a helyi 
közéleti lapban, a fent említett vendéglő hirdetésének 
meghívójában. Az öttagú zenekar a hatvanastól a nyolc-
vanas évek könnyűzenei műfajának hazai és nemzetközi, 
sikeres szerzeményeiből összeállított válogatást játszotta, 
énekelte. A szünetekben is kiváló világslágereket hallgathat-
tunk, amelyet gépi zene biztosított. Elérhető áron finom, 
házias jellegű ételt szolgált fel a személyzet. Akik szeretik 
ezt a zenei irányzatot, bánhatják, hogy a televízió előtt 
üldögéltek, nassoltak, vagy éppen pulóvert kötögettek. A 
jó talpalávalóra mindenki táncolt, vagy az asztalnál ülve, a 
lábával dobolta a ritmust, énekelve mulatott, közös témát 
megragadva beszélgetett egy pohár ital mellett. Szemmel 
láthatóan jól érezte magát a zenekar is, elérték céljukat. 
Élvezte mindenki a ritmikus mozgást, mely egyfajta fel-
szabadult tudatállapothoz vezet. Annyira jól éreztük ma-
gunkat, hogy távozás után hazáig énekeltünk, a tévé zenei 
csatornájának hasonló dalaira a nappaliban folytattuk a 
táncot. A vendéglő részéről kiváló kezdeményezés a nosz-
talgiára vágyó, közép és idősebb korosztály számára azok-
nak a hölgyeknek és férfiaknak, akik kedvelik ezt a műfajt.

Tiszta szívből, a jó szándék által vezérelve ajánljuk 
a Szélmalom Vendéglő zenés rendezvényét azoknak a 
pároknak, vagy egyedülálló személyeknek, akik a szürke, 
egyhangú hétköznapokba egy kis színt akarnak vinni., 
és keresik a pozitív feltöltődést életenergiájuk pótlására.

Fergetegesen jó buli volt!
S. e. – T. L.

Olcsóbban – de hol?
Jó néhány év eltelt már, mikor lapunk utoljára tudó-

sított a dorozsmai áruházak alapvető élelmiszer és vegyi 
árukínálatának árfekvéséről. Mára a világ még egyet for-
dult, a megélhetés azóta még annál is nehezebb, mint öt 
évvel ezelőtt volt – bizonyos lakossági rétegeknek. Mel-
lékelt táblázatunkban ismét felsoroltuk a leggyakrabban 
vásárolt, legszükségesebb termékekből az egyes boltok 
által legalacsonyabb árakon kínált dolgokat. Természe-
tesen a bemutatott árak nagysága vitatható lehet, mert 
a boltok már régen kiismerhették az adott környéken 
lakó vásárlóerő keresletét, amelyhez áraikat igazíthatták. 
Néhány bolt egyes terméke is azért drágább, mert a kör-
nyékbeliek azt is megvásárolják, hát miért is tartsanak 
kínálaton az olcsóbbakból… De ez sem ennyire egyér-
telmű, mert a környéken lakhatnak idősek, betegek, akik 
nem tudnak csak a legközelebbi boltba elmenni, ahol 
az adott áru lehet, kétszer annyiba kerül, mint a följebb 

levő boltban, de nem bírnak elmenni odáig. Pedig a mai 
vásárlók zömének megérné már célzottan keresni fel a 
boltokat, a városban sok ember régóta képes egyetlen 
termékért is a másikhoz menni, ha ott olcsóbb. De ez 
néhány boltot nem igazán érdekel Dorozsmán. Külön 
cikket érdemel, hogy mi a lakosság véleménye az egyes 
boltok magasan tartott és le nem szállítható árairól, 
árukészletéről, az áru minőségéről, a boltok tisztaságáról, 
a „véletlenül” elszámoló pénztárosokról, a tizenöt dekát 
kérő és „húszra sikerült, maradhat?” gyakoriságáról egye-
seknél, de ezt majd legközelebb. Helyszínbejárásunk so-
rán mi is láttunk egyet-mást, de erről a vevőket kérdez-
zük inkább… Most csak szemelgessenek, Kedves Olvasóink, 
hátha a mellékelt választékból leszűrnek valamicskét, 
melyik boltot látogatják ezentúl.

TóTH györgy

fehér kenyér/kg 295 295 199 269 279 295 0 0
kifli/db 25 25 22 22 25 25 0 0
tej 2,8% (nem tartós) 199 195 199 259 199 195 0 0
sertészsír/kg 690 720 569 525 769 780 950 700
sózott szalonna/kg 1460 1140 1299 1529 1309 1300 1400 1150
párizsi felvágott 10 dkg 61 82 80 42 52 179 0 0
kenőmájas/ 10 dkg 70 69 55.80 100 99 78 170 140
sertés virsli/kg 600 780 599 1149 755 890 0 0
baromfi virsli/kg 1195 0 539 759 755 1220 0 0
sertés oldalas/kg 1219 0 0 0 0 0 1190 1150

sertéscomb/kg 1369 0 0 0 0 0 1290 1250

sertésköröm/kg 689 0 0 0 0 0 700 650

marhaszegy/kg 0 0 0 0 0 0 1380 1000

marhalábszár/kg 0 0 0 0 0 0 1888 1650

marhacomb/kg 0 0 0 0 0 0 2200 2000

csirkecomb/kg 899 1090/fagy. 0 0 0 990/fagy. 750 0
csirkemell/kg 999 0 0 0 0 0 1250 0
csirkefarhát/kg 329 0 0 365/fagy. 0 0 250 0
finomliszt/kg 149 160 129 179 175 190 0 0
cukor/kg 325 315 319 399 319 349 0 0
őrölt paprika/10 dkg 299 260 249 499 189 260 0 0
Ráma margarin 245 235 199 279 289 285 0 0
vaj/10 dkg 239 175 219 185 159 170 0 0
ásványvíz 1.5 l 59 72 59 69 65 75 0 0
burgonya/kg 199 160 149 159 195 160 0 0
petrezselyem/kg 519 550 539 0 420 620 0 0
sárgarépa/kg 169 180 139 0 169 210 0 0
paradicsom/kg 799 750 780 0 809 720 0 0
vöröshagyma/kg 169 150 129 129 159 210 0 0
fokhagyma/kg 1599 1300 1299 0 1069 1200 0 0
alma/kg 219 250 220 0 279 290 0 0
mosópor/1 kg 218 475 266 499 199 466 0 0
ruha öblítő/450 g 170 390 169 269 239 220 0 0
fertőtlenítő pl. Hypo 1 l 119 80 59 89 69 80 0 0
folyékony súrolószer 249 375 229 229 239 305 0 0

Röfi-ker 
Húsbolt

Vásártéri 
húsbolt

Termék neve Coop ABC Privát ABC Dorozsmai 
Csemege 

ABC

Szélmalom 
CBA

Reál ABC      
(48-as u.)

Jerney ABC

Jelmagyarázat: félkövérrel a kínálat közti legolcsóbb, dőlttel a legdrágább árak szerepelnek. 0 Forintot írtunk, ha az 
adott áru nem volt kapható a boltban.

„Rongyokban 
az életem”

Másoknál ez a mondat egy nehéz élethelyzetet jelent. 
Nem így Keresztes Zsuzsannának, akinek a rongyok min-
dennapi foglalatosságának lényegét jelentik. Segítségük 
nélkül ugyanis nem alkothatna olyan csodás képeket, 
mint amilyeneket április 12-én, a Kiskundorozsmai Petőfi 
Sándor művelődési házban rendezett kiállításán láthat-
tunk. A „Széllel szemben” címmel meghirdetett tárlat egy 
egészen egyedi, speciális világba kalauzol bennünket. Ahol 
ezek a képek messziről szimpla olaj- vagy akrilfestmények-
nek tűnnek, közelebbről, aprólékosan szemlélődve jövünk 
csak rá, hogy a házak, emberek, erdők, felhők, fűszálak és 
minden, megannyi türelmes műgonddal kivágott és oda-
ragasztott textíliából vannak. A háztetők cserepei ruhafes-
tékkel megfestett zsákvászonból, a tavon ringó nádszálak 
gézcsíkokból és hosszan sorolhatnánk – ha tudnánk, mi 
miből van – ha a művésznő a sok feltett kérdésre mind-
ezt nem magyarázza el a csodálattól megrökönyödött és 
folyton kérdező hallgatóságnak. Ahol festőművészek 
a megfestett témák minden motívumát nagy gonddal 
kikevert olajfestékek százféle árnyalatából képezik, itt azt 

– bárhová nézünk – textildarabok helyettesítik, amit szi-
szifuszi munkával, a megfelelő színű és anyagú rongyból 
kiszálazva-metszve illeszt oda a művész. Még a szőlőhegy 
tőkéinek árnyékát is rongycsíkokból varázsolta oda Ke-
resztes Zsuzsanna, aki önmagát keramikusnak, szobrász-
nak és nemes egyszerűséggel rongyképésznek titulálja. A 
tárlatlátogatók élményekkel gazdagon, a tanulni vágyók 
új tapasztalatokkal és sok mesélni valóval térhettek haza. Akit 
érdekelnek Keresztes Zsuzsanna képei, az interneten – nevét 
beírva – maguk is megláthatják e gyönyörű alkotásokat.

TóTH györgy
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MIÉRT KELL EGY JÓ KÖNYVELŐ!

Mert egy jó könyvelő mellett a cég vezetője figyelmét, 
idejét, energiáját a vállalkozás legfontosabb céljára, 

a bevételszerzésre tudja fordítani.

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

Ha csak egy IGEN válasza is van a fenti kérdésekre, 
keressen minket: mi mindig szabályos megoldást 
kínálunk Önnek!

Elérhetőségünk:
e-mail: info@residens.hu

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

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

Érd.: 06 20/470-6587

Kedves Szülők, Nagyszülők, Gyerekek! :)
Továbbra is várjuk szeretettel a Menő Manó-ba, ahol 0-12 éves korig kapható 

fiú és lány ruhák egyaránt évszaknak megfelelően!

Termékeink: sapkák, partedlik, body-k, rugdalódzók, trikók, pólók, kisnadrágok, 
leggings-ek, alkalmi ruhák, nyári ruhák, szoknyák, tavaszi kabátok, fürdőruhák, cipők 

(limitált mennyiségben, 23-as méretig), játékok, plüssállatok, babák.
Fiú-lány turkáló (folyamatos feltöltéssel): 290Ft/db (0-12 éves korig vegyesen)
Keress meg minket a facebook-on: Menő Manó, vagy írd be az alábbi linket:

www.facebook.com/mano.meno.102

Nyitvatartás: hétfő-péntekig: 8-18-ig, szombat: 8-12-ig, vasárnap: zárva

FOLYAMATOS ÁRUFELTÖLTÉS!
ÉRDEMES GYAKRAN BENÉZNI! KEDVEZŐ ÁRAK, JÓ MINŐSÉG!

Kiszállítással!

„Fejlesztések a Jerney János Általános Iskolában”

Intézményünk 91 millió forint összegű európai uni-
ós támogatást nyert a TÁMOP-3.1.4-12/2 „Innovatív is-
kolák fejlesztése” című pályázati kiíráson az új Széchenyi 
Terv keretében.

A kétéves pályázati időtartam alatt, külső partne-

rek bevonásával is megvalósuló nevelő-oktató tevé-
kenységeink: erdei iskolai foglalkozások, idegen nyelvi 
táborok, témahetek és vetélkedők, ECDL-vizsgára 
felkészítő informatika szak-
kör, komplex közlekedési 
ismeretek oktatása, egész-
ségfejlesztő programok 
(egészségnapok, elsősegély-
nyújtási tanfolyamok, úszás-
oktatás, konfliktuskezelés, 
családi életre nevelés), a 
média felelős és tudatos 
használatát elősegítő fog-
lalkozások, helytörténeti 
szakkör, továbbá a peda-
gógiai-módszertani meg-
újulást célzó tanártovább-
képzések.

A támogatásból lehe-
tőségünk nyílik a fenti tevé-
kenységeket segítő tan- és 
segédeszközök, laborfelsze-
relések, sportszerek, digi-
tális tananyagok, valamint 
informatikai berendezések 
beszerzésére.

A vendéglátók �nom, házias ízekkel,  
desszerttel, sütikkel, VENDÉGBARÁT árakkal  

és GYORS, �gyelmes kiszolgálással, szeretettel VÁRNAK MINDENKIT!!!  
A JÓ HANGULAT GARANTÁLT! :)

Asztalfoglalás: Horváth Károly 20/398-8495
Vacsorával a belépő elővételben: 2000 Ft, helyszínen: 2500 Ft Jegy vacsora nélkül 

elővételben 1200 Ft, helyszínen: 1500 Ft

éé GYOORS



A képek illusztrációk

2013. ÁPRILIS 6-ÁN


2013. ÁPRILIS 27-ÉN, 20–22 ÓRÁIG


22–01 ÓRÁIG



Az Örök rockerek klubja 
szervezésében.

2013. május 10-én

2013. május 31-én
szeged legjobb tánczenekaraival!

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

Subasai kiskertek

A Minisztérium szerint 
csak akaratra van 

szükség
A Belügyminisztérium szerint nincs akadálya annak, hogy a szegedi közgyűlés 

5%-ra emelhesse a subasai kiskertek beépíthetőségének felső határát. Legalábbis ez 
derül ki a minisztérium dr. Gyimei László képviselőnek küldött válaszleveléből. „Az 
OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányren-
delet) nem tiltja, hanem lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat egy adott 
területfehasználáshoz országosan megengedett beépíthetőségi mértékét a terület át-
sorolása nélkül megemelje.

A 2%-os növelés ugyan nem oldaná meg sok kiskerti tulajdonos problémáját, akik 
legalább 10%-os beépíthetőséget követelnek, de megmenekülhetnének azok, akiket a 
hatóság megbüntetett és az ingatlan elbontására szólított fel.
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DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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

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

szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00.
Kötelező eboltás akciós áron!

Május 4-én 11-13 óráig kutyachip 
beültetés akció: 3000 Ft!

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

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
Egyed Adrián

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

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

TATRADOL TRAVEL

6721 Szeged Szent István tér 6.

Tel.: (62) 487 – 835 

info@tatradol.hu

www.tatradol.hu
________________________________________________________________________________

SZEGEDI INDULÁSOK,
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

                

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

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

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

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

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

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

Akció!  Akció!  Akció!
KA-DO  3000 KFT

Reál 48-as ABC
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 66.

Időtartam: 2013.04.22-2013.05.15-ig

Parkolási lehetőség, kényelmes vásárlás, udvarias kiszolgálás.Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

 

Akció! Akció! Akció! 
KA-DO  3000 KFT 

Reál  48-as ABC 
6791 Szeged-Kiskundorozsma 

Negyvennyolcas utca 66. 

Időtartam: 2013.04.22-2013.05.15-ig 
Kedvenc baromfi  virsli 499.- Ft 499.-Ft/ kg 
Kedvenc bécsi virsli 999.- Ft 999.-Ft/ kg 
Nescafé 3in1 10x17,5gr 449.- Ft 2566.-Ft/kg 
Milk UHT tej 1/1 129.- Ft 129.-Ft 
Prince Prémium sör 0,5l pet 109.- Ft 218.-Ft/l 
Boci csokoládé több íz 90/100gr 199.- Ft 2211-1990.-Ft/kg 
        
Parkolási lehetőség, kényelmes vásárlás, udvarias kiszolgálás. 
Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek! 
 

 

 

Akció! Akció! Akció! 
KA-DO  3000 KFT 

Reál  48-as ABC 
6791 Szeged-Kiskundorozsma 

Negyvennyolcas utca 66. 

Időtartam: 2013.04.22-2013.05.15-ig 
Kedvenc baromfi  virsli 499.- Ft 499.-Ft/ kg 
Kedvenc bécsi virsli 999.- Ft 999.-Ft/ kg 
Nescafé 3in1 10x17,5gr 449.- Ft 2566.-Ft/kg 
Milk UHT tej 1/1 129.- Ft 129.-Ft 
Prince Prémium sör 0,5l pet 109.- Ft 218.-Ft/l 
Boci csokoládé több íz 90/100gr 199.- Ft 2211-1990.-Ft/kg 
        
Parkolási lehetőség, kényelmes vásárlás, udvarias kiszolgálás. 
Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek! 
 

 

TATRADOL TRAVEL
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SZEGEDI INDULÁSOK,
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

                

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

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

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

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

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

6721 Szeged Szent István tér 6.

Tel.: (62) 487 – 835 

info@tatradol.hu

www.tatradol.hu
________________________________________________________________________________

SZEGEDI INDULÁSOK,
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

                

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

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

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

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

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

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

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

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

Ajánlatunk:
– hazai és import vetőmagok
– burgonya minigumók
– szerves és műtrágyák
– virágföldek, tápoldatok, műanyag cserepek, ládák

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

Ingyen palacsinta!
Minden pizza mellé! Rendelhető:
Kis pizza mellé: 1 db Bányai Cukrászda
Normál pizza mellé: 2 db 461-023
Családi pizza mellé: 4 db Nyitva: kedd-szombat 12-19
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig 
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444.

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

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

10 mázsa szén vásárlása esetén 
10% kedvezmény!

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

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

Pala 158x110:  2750 Ft/db

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

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

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!
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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

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

Kőműves-	és	ácsmunkák

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

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV AndrÁS, PeTrOV TAmÁS, 
id. PeTrOV AndrÁS

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

TeL.: 62/461–170

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

Költő József
06 70/503–9709

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár ingyenes beszereléssel

MinDigTV, egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

PIROS férfi-női fodrászat
Várom minden kedves régi és új 

vendégeimet a Jerney utcán lévő új 
üzletemben 

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

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

virágláda pótlást, betűvésést, feliratozást, 
fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

és egyebeket vállalunk.
06 70/235-1931

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

lukovicsné Nagy ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Földtulajdonosok figyelem!
szántóföldjét tartós használatra 

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

30/9680-049

Villanyszerelés
riasztó szerelés

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger zsolt

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

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

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

kemencék többféle rendszerrel való 
építését, javítását garanciával vállalom.

Szociálisan rászorultaknak 27% kedvemény!
Minőséget kínálok kedvező áron!

1972 óta állok az Önök rendelkezésére!
Tisztelettel: Márton Ferenc

cserépkályhák doktora
30/978-4033

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

belső szigetelését, tetőablakok berakását 
vállalom.

06 20/488-6547

Nyitva: H-V: 9-18

100 köbméter vályogföld ingyen 
elvihető udvarról.

Tel.: 06 70/401-3521
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Mardel Market

Zöldség, gyümölcs és 
olcsó palackoZoTT iTalok

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

kedves kiszolgálással továbbra is várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

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

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL:

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

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/258-3428

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

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

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

Mobil: 06 70/234-2113

OLAJOS TAMÁS
+36 30 9036-808

Kandalló Cserépkályha Kemence
építése, előjegyzés, egyedi igény szerint 

garanciával, referenciákkal

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

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

SZÉPSÉgSZALON AZ ABC-VEL SZEMBEN
Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs, valamint
– energetikai kezelés

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

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

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

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

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

Házitej a Sári-tanyáróL!
160 Ft/l

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

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

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

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

ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

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

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

tetők teljes körű felújítását, 
szigetelését, bádogozását, 

tetőablakok beépítését vállalom.
06 20/488–6547

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

úton a gázfogadó és volt birka hodály 
közötti területen.

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

Bővebb információ telefonon.

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

szolgáltatás a Kiskundorozsmai 
Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

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

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!
Fényre sötétedő réteg 30% kedvezménnyel 

június 30-ig!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 
szemüvegkeretének árából!

További lencse kedvezményekről érdeklődjön üzletünkben!

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma 
központjában

(a templom melletti ABC-ben)
Telefon:

550-688/16
20/919-2508

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

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA
(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

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

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

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

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

eladó ingatlanokat.

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

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

a következö:

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

dr. maróti edit
ügyvéd§

FIGYELEM!
GÉPJÁRMŰ-VIZSGÁZTATÁS ZSOMBÓN FARKAS FERENC AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBEN

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

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

Itt a nyár, grillezéshez a Röfinél mindent megtalál!
Tarja, csirkecomb, pleskovica, csevap, mícs

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

Keresse a PILLÉR Takarékszövetkezetet

Amennyiben 
LAKÁS ÉPÍTÉST, VÁSÁRLÁST, BŐVÍTÉST,
FELÚJÍTÁST, KORSZERŰSÍTÉST TERVEZ.

FUnDaMenta 
Lakás-előtakarékossági szerződéssel előre 

gondoskodhat a szükséges fedezetről, 
30%-os állami támogatással.

ÁllaMilaG tÁMOGatOtt 
Építési hitelt, gyors ügyintézéssel 

igényeljen most!
Személyre szóló ajánlatért keresse fel PILLÉR 

Takarékszövetkezet Kiskundorozsmai kirendeltségét!

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

A hirdetésben szereplő információk nem minősülnek 
ajánlattételnek, azok nem teljes körűek. 

A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken, vagy 
tekintse meg weboldalunkat: www.pillertksz.hu

PURINA TAKARMÁNYBOLT
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi: * fehér húshibrid (Starbro)

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

ELŐNEVELTEK: Baromfi (3 hetesek, kb. 
0,4-0,5 kg) * fehér húshibrid (Starbro) * 

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

Vágni való csirkék, kitojt tyúkok rendelhetők!
Kiszállítás igény szerint megoldható.

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


