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HAVI GONDOLAT

„Az egyetemes hazugság korában igazat mondani forradalmi tett.”      GEORGE ORWELL

† Atlasz Henrik
(1932–2015)

Hosszan tartó, súlyos betegség után életének 
83. évében elhunyt Atlasz Henrik, a Jerney János 
Általános Iskola nyugalmazott igazgatója.

1932. szeptember 1-jén látta meg a napvilágot 
Kiskundorozsmán. Itt, a „nagy” iskolában járta ki az 
elemit, majd a negyedik osztály elvégzése után Sze-
geden, a Piarista Gimnáziumban folytatta tanulmá-
nyait. Négy év múlva az akkori kiskundorozsmai 
plébános, Sztriha Kálmán segítségével Pannon-
halmán, a bencéseknél tanult tovább. Itt érettségizett 
1952-ben, s innen indult el pedagógusi pályafutá-
sa.

A csengelei gyakorlóév után 1953-ban szerzett 
tanítói oklevelet. A kétéves kötelező sorkatonai 
szolgálat leteltével 1955-től Ásotthalmon, Öttö-
mösön, majd Üllésen tanított. Üllésen az igazga-
tóhelyettesi beosztása mellett négy éven keresztül 
a községi kulturális élet vezetését is elvállalta: sza-
bad estéit a színjátszó kör, a zenekar és a dolgozók 
iskolájának vezetése foglalta el. Munkája mellett 
folyamatosan képezte magát, melynek eredmé-
nyeként 1960-ban a Szegedi Tanárképző Főiskolán 
matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett. 
1962-től hét éven át volt a Szegedi Járás művelő-
dési felügyelője: kiemelkedő munkája elismeréseként 
1967-ben állami kitüntetést kapott.

1968. szeptember 1-jével került Kiskundorozs-
mára, a „nagy” iskolába: egy évig a Szegedi Járás 
matematika-fizika szakfelügyeletét látta el, majd 
elvállalta a község iskolájának igazgatóhelyettesi 
beosztását.

(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON)

KIS TARISZNYÁK
Nem mindig könnyű a befejezés, különösen 

akkor, ha kezdete is valami újnak. Akárhogy is 
szeretnénk, kétszer nem léphetünk ugyanabba 
a folyóba. A megismételhetetlenség nemcsak 
fájdalmas, hanem értékeket és szépségeket is ad 
az emberi életnek. Az általános iskolában töltött 
8 év csak egyszerű szín és forma, a lényeget 
magasabb rendű értékek alkotják.

Ilyen érték a szülők szeretete. A külső szemlé-
lő csak annyit látott, hogy 8 évvel ezelőtt elhozta 
az első napon az iskolába, megpakolva tudomány-
nyal hátukon a táskát, és az igazgató bácsi átadta 
őket Terike néninek, Erzsi néninek, Jutka néninek, 
akik kézenfogva vitték magukkal a rájuk bízott 
értéket. A szülők szeretete nemcsak tartotta, de 
építette is bennük a lelket, s bár ők az iskolában 
voltak, egy percre sem távolodtak tőlük. Az ő sze-
retetük nem 8 évre szól, felette áll az egyszeriség 
törvényeinek. Erre nem köszönettel, hanem egész 
életükkel kell, hogy feleljenek a fiatalok.

Ahogyan életükkel kell bizonyítani a tanárok 
szeretetét – ami sokszor szigorúságban mutat-
kozott meg – és elvárásait.

Nevelőknek nevezném őket, mert a szó tiszta, 
eredeti értelmében nemcsak számomra, nevekre, 
gondolatokra tanítottak, hanem gondolkodásra, 
arra, hogy emberként fogadjanak minden számot, 
szót, gondolatot. Munkájuk szép, de áldozatos: ma-
gokat ültetni, s ápolni azokat, míg szárba szökken-
nek. A kilépő fiatalokon áll már, hogy a hajtásból 
virág legyen, amely büszkesége a magvetőnek.

A tarisznya mélyén nemcsak a szülők, taná-
rok, de a diáktársak szeretete is elkísérte őket. 
Mindennap láttuk rajtuk az emberi élet egyik 
legnagyobb élményét: az együvé tartozás érzé-
sét. Nemcsak a rokonszenv, a barátság kapcsolt 
össze, hanem a közös példakép, Jerney János, aki 
tudásával, áldozatvállalásával állt a magyar haza 
szolgálatába. Ha hozzá hasonló példaképeket 

– Szent István, Kossuth, Széchenyi, Deák stb. – kö-
vetnek, sohasem veszíthetik el egymást a fiatalok.

Ahogyan a történelmi személyiségek küzdel-
mes történetét az idő széppé varázsolta, úgy a 14 
évesek hétköznapjai is – a tanulás erőfeszítései, 
a számonkérés izgalmai, a csínytevések – néhány 
napos múlttal is rózsaszínűbbnek látszanak.

Ilyen egy utolsó együttlét a ballagás napján, 
amely csak jelkép egy nagy család fényképén.

Hetvennyolc diák „általános iskolai tanulmá-
nyait befejezte”. Ez a záradék a műveltség alap-
jait jelenti, amiről 76 diák úgy érzi, nem elegendő. 
Őket már középfokú iskolába felvették, 49-nek 
pedig az a szándéka, hogy mához 4 évre az érett-
ségit is megszerezze. Szívünk tiszta öröme, ha az 
elképzelések meg is valósulnak.

A tizenkilenc éves „öreg” iskolának itt marad 
a jó eredmény öröme, az iskolai élet mozgató-
rugóiként kiemelkedő diákok emberi, erkölcsi 
értéke és hírneve. Joggal mondhatom, mert 
számos tanuló részesült dicséretben kiemel-
kedő tanulmányi munkáért és magatartásért. 

Nem semmi 4 éven keresztül a hatodik órában 
fáradtan énekkari próbára menni. Nekik köszön-
hető, hogy az iskola kórusa az Éneklő Ifjúsági 
Hangversenyeken már hetedik alkalommal 
ARANY minősítést szerzett. Jó dolog volt első 
helyen helyet foglalni a történelmi versenyen, a 
városi tűzoltó versenyen. Megemlegették Szeged 
város iskolái a dorozsmai labdarúgócsapatot is. 
Érthető, hiszen a megyei elődöntőben a legjob-
ban játszó csapatunkat – mint ahogyan a magyar 
futballban szokás – csak balszerencsével tudták 
legyőzni. Még sok egyéni teljesítmény emlékét 
őrzi az iskola. De ezek között is kiemelkedő a 
hazaszeretetért tett áldozat. Különösen akkor, 
ha a legszűkebb hazánkra gondolunk, erre a 
városrészre, amelynek a helytörténeti emlékek 
gyűjtésében lelkes munkát végeztek. Az osz-
tálytermekben üresek a padok, őrzik az emléket, 
gondolnak hajdani birtokosaikra, amelyekben 
lesunyt fejjel várták a felelő nevét, s az áldozati 
bárány mérhetetlen lassúsággal emelkedett fel, 
s indult a táblához. Nem is sejtik, hogy ők már 
azóta hetedhét határon is túl, hegyen-völgyön 
át, vagy éppen a Széksós-tón élvezik a nyarat. 
Némelyik pad a közhelytől nyikorog, egyik-másik 
már olyat is látott, amiért szétesett.

Beszélgetéseiket kihallgattam, és a tapasz-
taltabbjai azt is tudják, hogy a világ olyan, amely 
mohó, kíméletlen és ravasz ábrázatát álomi 
bájprogramokkal, mézédes ígéretekkel és villám-
gyors meggazdagodás reményeivel kendőzi el.

Óva intenek, hogy az élet alapkérdéseiben ne 
bukjanak meg. Ha fiatal korban nem sikerült tisz-
tázni, lassan megérteni, mit jelent embernek lenni, 
hogyan kell azt csinálni, mi az, mik azok, amik 
több s jobb emberségre vezetnek, akkor a fiatalok 
az élet végéig ezekbe a kérdésekbe fognak bele-
ütközni. Ők még nem ismerik az élet könyörtelen 
útját, a gátlástalan szerzést egymás mellett és 
egymás ellen, hogy úgy kell akárkit becsapni, meg 
se tudja, és ha jól megfizetik, szemrebbenés nél-
kül kell hazudni. Az emberséget mindenki elvárja, 
számon kéri még a legembertelenebb is, sőt talán 
ők a leghamarabb. A kikerülő közösségi szeretetet 
élvező fiataloknak most a szeretet forog kockán, s 
bizony már a padok is tudják, hogy nem fogad-
kozások, sem mámoros kijelentések, hanem az 
igazság az alapja egy jó társadalomnak.

Így indult el hetvennyolc diák a Jerney János 
Általános Iskolából az egész életre szóló lelki-
szellemi útravalót jelképező kis tarisznyákkal a 
vállon, virágokkal kézben még egyszer végigjárva 
az osztálytermeket és folyosókat.

Kissé szomorúan, de telve izgalommal és re-
ménységgel búcsúztak el életük eddig leghosszabb 
nyolc esztendejének emlékezetes színhelyéről.

„A szárny megnőtt, üresek áll a fészek,
Csak álom volt s szép diákvilág,
S mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyakat bont egy sereg diák.” (Ady)

ATLASZ HENRIK igazgató (1993. június)
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A TELEFONTANÚ INGYENES 
HÍVÓSZÁMA

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

BŰNCSELEKMÉNY ESETÉN 
HÍVHATÓ

107, 112

DOROZSMAI NAGYBANI PIAC 
NYITVA TARTÁSA

hétfőtől szombatig 6–13 óráig
vasárnap zárva!

A kirakodóvásár ideje alatt a 
pufferparkoló használata díjtalan!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Hangai Nándor: 06 20/936–7590

 Gyenes Béla: 06 20/209–5311

 Gulyás Antal: 06 20/209–5333

 Nagy Krisztián: 06 20/209–5332

ÖNKORMÁNYZATI
ZÖLDSZÁM

06 80/820–302
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

06 80/479–431

KISKUNDOROZSMAI
ÖNKORMÁNYZATI

KIRENDELTSÉG 
NYITVA TARTÁSA

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

TELEFONSZÁM

06 62/461–030

RENDŐRSÉGI IRODA CÍME:

Negyvennyolcas u. 12.
FÉLFOGADÁS:

minden szerdán 
13–15-ig.

ÁLDOZATSEGÍTÉS
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

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

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL
6724 Szeged, Huszár u. 1.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00–19.30

OKMÁNYIRODA:

06 62/561–600
IDŐPONTFOGLALÁS:

06 62/421–300
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Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége

25
„HÁZ” A VÁROS SZÉLÉN

Három ember közül, ha megkérdezed, kettő biztosan nem tudja – a 
dorozsmai sem – hol van Dorozsmán a Petőfi Sándor Művelődési Ház. A 
Negyvennyolcas utca 9. szám (volt Gyuris-féle vendéglő) lenne ezen a néven 
otthona a kultúrának.

Az 1973-as közigazgatási változások (központosítás) eredményeként 
az épület fokozatosan vált életveszélyessé, majd a Bartók Béla Művelődési 
Központ raktárává. A lepusztult épületet ma a „Kondi” Kft. bérli – szer-
ződésében felújítási kötelezettséggel – s ma már csak a „Petőfi Sándor 
Filmszínház” tábla jelzi, valaha itt élénk kulturális élet folyt.

A művelődés háza mégis működik – társbérletben a Somogyi Könyvtár 
Fiókkönyvtárával – az egykori „Községháza” (most Polgármesteri Hivatal) egyik 
szárnyában: mint vendég. Ez azonban csak átmeneti megoldás lehet és „egy kü-
lönálló, modern művelődési objektum megvalósítása elkerülhetetlennek látszik”.

Az élet azonban nem állhat meg, a kultúráé sem. A „nem létező”, de 
mégis funkcionáló Művelődési Ház 1993. januártól – a Bartók Béla Műve-
lődési Központtól – nagyobb szakmai és gazdasági önállósággal dolgozik, 
mint a megelőző években. A jelenlegi intézményvezető – a dorozsmai 
születésű Ocskó Margit – pályázat útján került a ház élére. A földrajz-test-
nevelés szakos tanárnő pedagógus állást hagyott ott a számára vonzó 
feladatért: szórakozási lehetőséget teremteni áldatlan körülmények között 
is a dorozsmaiak széles rétegeinek.

Közel egyéves tevékenysége – „önállóságra ítéltetése” – érezhető 
változást, fejlődést jelent Dorozsma kulturális életében. A sokoldalúságáról 
ismert fiatalasszony – a vasutas Ocskó Mihály és Gyuris Julianna kisebbik 
lánya – 1979-ben végezte a tanárképző főiskolát. Három gyermeke van, így 
korábban megszakításokkal, 1991-től pedig folyamatosan tanított a Jerney-
iskolában. Az egykori sportoló (kézilabdás) jó értelemben vett „csapatszel-
lemet”, családjából pedig kivételes emberszeretetet és ismeretet hozott 
magával. Olyan szervezőkészséggel és helyismerettel rendelkezik, amely 
alkalmassá teszi őt erre a vezetői feladatra. A kudarcok nem könnyen törik 

meg, sőt ezekből merít erőt az újrakezdéshez. Mindig megtalálja azo-
kat az embereket, akiktől segítséget várhat. Az elmúlt egy évről örömmel 

szól, hiszen elérte, amit akart: „Megtelt a ház!”
1992 őszétől is tovább dolgoztak a művelődési ház hagyományos 

csoportjai: nyugdíjas klub, népdalkör, kézimunkakör, gyermekcitera csoport. 
Ősszel induló új csoportok voltak: kézműves csoport, a gyermeknéptánc új 
csoportja, német nyelvgyakorló csoport, manökensuli, női torna, kick-boksz 
edzés. Népszerű volt és látogatott a tinidiszkó. Az Ulti-Klub és a Blues-
Pince „erősítését” 1993 őszétől várja.

Visszatekintve az elmúlt évre, Ocskó Margit úgy érzi, amit a dorozsmaiak 
kértek, igényeltek, azt megvalósította, ennél több program már nem fért volna 
a házba. A rendezvények jól sikerültek, de gyakran előfordult, hogy a vendége-
ket nem tudta fogadni vagy leültetni, mert kevés volt a hely és a szék.

Ma már elérhető közelségben van egy új, minden igényt kielégítő „Falu-
ház” megvalósítása. Az intézményvezetőtől azt is megtudtuk, hogy 1993-ra 
5 és fél millió forintot szavazott meg a közgyűlés kisajátításra, tervezésre, 
tereprendezésre és alapozásra.

Arról is pontos elképzelése van, mi kapjon helyet ebben az épületben.
Természetes, hogy itt kapjon helyet a könyvtár is, lehetőleg a földszin-

ten, társalgóval, hellyel a zenehallgatáshoz, folyóirat-olvasáshoz. Legalább 
4-500 embert befogadó nagyterem (esetenként átalakítható kisebb 
rendezvényekhez színpaddal az egyik és tálalóval másik végében) elő-
adások, vacsorák rendezésére. Legalább két öltöző kellene, 3-4 klubszoba 
(kisebb-nagyobb) hidegburkolat, vízcsapok a kézműves csoportnak, raktár, 
de álmaiban helyet kaphatna még a helyi rádió- és tévéadások beindítása a 
kábeltévé szövetkezetre épülve.

Ha a jelenlegi áldatlan állapotokra gondolunk, nem lehet egyéb kíván-
sága a riporternek sem: az ígért három év alatt épüljön fel a ház és bővítse 
tovább szolgáltatásainak körét a dorozsmaiak megelégedésére.

Mintha a fent vázolt helyzetképet igazolná, a házvezető irodája a kö-
vetkező percekben öltözővé alakul át – női tornára érkeznek a hölgyek.

Az esti órákban még lesz funkciója a „sokoldalú” helyiségnek: a Dorozs-
mai Napló szerkesztőbizottsága tartja itt soron következő megbeszélését.

FILO (1993. július)
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DOROZSMAI NAPLÓ:
AKKOR ÉS MOST

Új cikksorozatunkban megszólaltatni kívánjuk mindazon dorozsmaiakat és Dorozsmáról időköz-
ben elszármazottakat, akik tevékenyen közreműködtek a 25 éve megjelenő újságunk szerkesztésében.

Túl az újságon
Emlékmorzsák

Töprengés Ács Géza temetése után
Elment ez a csökönyös, szélmalomharcai-

ba (is) belebetegedett ember. Vitte magával a 
változtatás eltökéltségét, amelyre Dorozsmán 
oly sok területen szükség lenne.

Tervei egy kicsiny szeletét felvállalhatnám? 
Pályázzam meg a művelődési ház vezetői állá-
sát? Vegyek részt a Dorozsmai Napló újraindítá-
sában? 

A Kiskundorozsmáért Alapítvány estjének 
forgataga

Kíváncsian kémleltük egymást, régi és friss 
ismerősök – a jövő Dorozsmai Naplójának stábja. 
Vajon hogyan tudunk együtt dolgozni? Mi lesz 
a munkamegosztás? Egy irányba akarunk-e 
haladni?

Indulás, kiteljesedés
Persze, hogy voltak viták. Kisebbek is, na-

gyobbak is. De voltak kuncogások és kacagások 
is! Izgalmas, felvillanyozó, jó hangulatú lapindító 
után, a lapzárta határidejének szorításában már 
kevésbé éreztük jól magunkat kezdő tollforgatók. 
Téma volt bőven, de jól megírni?! No és miből lesz 
pénz nyomdára és terjesztésre? (Hol egyikünk, 
hol másikunk előlegezte meg a nyomdaköltséget 
és olykor a gyermekeink is részt vettek az újság 
kihordásában.)

Ünnepnap volt minden egyes lapszám meg-
jelenése. Ragyogó arccal, büszkén lapozgattuk 
a „csodát”, amely hónapról hónapra megvalósult, 
minden nehézség ellenére.

Folyamatosan toboroztuk a szerkesztőtár-
sakat, „fiatalok oldalát” indítottunk, naptárat és 
telefonfüzetet készítettünk. Élő volt a kapcsolat 
az óvodákkal, iskolákkal, egyházzal, sportkörök-
kel és szinte minden helyi szervezettel – ezekből 

a közösségekből is igyekeztünk legalább alkalmi 
szerzőtársakra lelni.

Megannyi ötlet és lelkesedés mellé hosszú 
ideig kompromisszumkészség és önzetlenség 
társult.

Két újság lett
Ennek okát természetesen mindenki más-

ban látja. Álláspontom szerint a fő ok a kommu-
nikációs nehézségek jelenléte kritikus helyzetek-
ben. Nem hogy mobiltelefon vagy számítógép, 
még vezetékes telefon sem állt rendelkezésére 
valamennyi szerkesztőségi illetve vezetőségi 
tagnak. Persze a vitakultúrán is lehetett volna 
javítani.

Megjelenés kéthetente
Emberfeletti munkát végzett a Dorozsmai 

Napló mellett kitartó csoport. Folyamatos hirde-
tésgyűjtés, folyamatos anyaggyűjtés, éjszakai 
szerkesztés, korrektúra a nyomdában és otthon. 
De a fáradtságot feledtette az eredmény: kéthe-
tente friss újság.

Hosszú távon természetesen ez nem tudott 
működni, mint ahogyan a párhuzamos újságok 
sem. A dolgok visszatértek a normális kerékvá-
gásba – Dorozsmán egyetlen egy újság jelenik 
meg havonta, és ez a Dorozsmai Napló. Kö-
szönhetően a legkitartóbb embereknek, ez még 
napjainkban is így történik.

A lemorzsolódó „dorozsmai naplósoknak” 
ideiglenes hobbi volt csupán az újságírás?

A magam részéről túlságosan is komoly 
feladatnak tekintettem. Sokáig hittem benne, 
hogy a helyi újság eszköze lehet a „dorozsmai 
életérzés” kibontakoztatásának. Bíztam abban, 
hogy a nyilvánosság ereje jobbító szándékra és 
főleg tettekre sarkallja az érintetteket és nem 
süppedünk bele végleg az alvóvárosi státuszba.

(A szerkesztőség felkérésére)
OCSKÓ MARGIT

1990-2012
Számomra a lapnál eddig tartott a tevékeny-

ségem. Volt ebben az időszakban sok örömteljes 
sikerélmény, amiért mégis abbahagytam, amely-
nek okát egészségem romlása és elköltözésem 
jelentette. Sok minden a családi gondokból eredt. 
Férjem elhalálozása után döntöttem a Szegedre 
költözés mellett.

Arra jól emlékszem, amikor az első cikkem 
1993 márciusi számában megjelent. A sütöde 
megnyitása alkalmából írtam Mindennapi 
kenyerünk címmel. Dolgozhattam jó és kevésbé 
jó kollégákkal. A nagy érdemű dr. Anderle Ádám 
főszerkesztővel. Tőle nagyon sokat tanultam, 
mind emberileg, mind szakmai szempontból. 
Ekkor már a hirdetések szervezése is hozzám ke-
rült. Ebben az időben adtuk ki Kiskundorozsmai 
halottai a II. világháborúban című könyvet. Sza-
kács Józsefné követte Anderlét mint főszerkesztő, 
sajnos ő már nem lehet közöttünk. Az újabb 
fejezetet a „kék” napló jelentette. Ekkor vált 
ketté a lap szerkesztőgárdája. Az eredeti lapot 

Ocskó Margit, az újat Anderle Ádám, Révész Fe-
renc Andrásné és Tandi Lajos szerkesztették. Sok 
érdekes riportot készítettem neves emberekkel 
(köztük Anderle Ádámmal, Hajdú Gézával, Papp 
Istvánnal, aktív és nyugdíjas pedagógusokkal). Ez 
a 22 év megszépítette a hétköznapjaimat.

2012-ben a fent említett okok miatt elhagy-
tam a szerkesztőséget. Szívesen gondolok az 
ott eltöltött időkre, hiszen életem legszebb évei 
közé tartoznak azok az évek. Hiányoztak és ma 
is hiányoznak a már előbb elment munkatársak: 
Ollainé Puskás Éva, Szakácsné és Militár Miklós, 
id. Atlasz Henrik. A 25 éves jubileum alkalom 
arra, hogy feleleveníthessük, megidézhessük a 
múltunkat, tanulhassunk a hibáinkból. Bízom 
benne, hogy a jelen idők főszerkesztője, Somogyi 
Gábor továbbviszi az újság szerkesztői tisztségét, 
hogy Ballai Ferenc felelős kiadó tovább folytatja 
fontos háttérmunkáját.

Szép volt ez a 22 év. Köszönöm!

MÓRA MIHÁLYNÉ

MINDENKI - 
MINDENKIÉRT!

Kiskundorozsmáért Alapítvány – a név elmond-
ja rendeltetését, létrejöttének célját. Dorozsmán 
élő embereket támogatunk, segítünk kulturális, 
szociális és egészségügyi területen egyaránt.

Az alapítványt a Kiskundorozsmai Takarék-
szövetkezet kezdeményezte, s 500 000 Ft törzs-
tőkével nyert bírósági bejegyzést. A kuratórium 
első ülését 1992. január 15-én tartotta.

Az első év folyamán két jótékonysági műso-
ros estet szerveztünk (február 14-én, november 
20-án). A kuratórium nevében köszönöm a 
segítséget, amely szervezésben, jelenlétben, 
előadásban, virágban, anyagi támogatásban és 
sokak részéről többféle formában nyilvánult meg, 
de mindenképpen az alapítvány minél sikeresebb 
tevékenykedése érdekében. Az alapítványért, 
amely Kiskundorozsmáért tevékenykedik.

Az alapítvány tőkéjének gyarapítása mellett 
fontos célként jelöltük meg az emberek felrázá-
sát, felébresztését közömbösségükből, fásultsá-
gukból, hogy időnként forduljanak egymás felé, 
beszélgessenek, ismerkedjenek és kicsit törődje-
nek egymással. Valahogy az utóbbi évtizedekben 
elszoktunk ettől, elfeledkeztünk erről. Mi most 
megpróbáltuk. Sikerült! Két nagyon kellemes, 
sikeres este van mögöttünk.

Június 15-én egy kisebb ünnepség keretében 
támogatást osztottunk. Kilenc nyolcadik osztályos 
tanuló részesült 5-10000 Ft továbbtanulási támo-
gatásban, 15-15000 Ft-ot kapott a Vöröskeresztes 
és a Nyugdíjas Klub. Igazgatók, osztályfőnökök és 
szülők jelenlétében adtuk át a díjakat és gratu-
láltunk a diákoknak a 4,5 feletti tanulmányi ered-
ményéhez, a nyugdíjasoknak pedig jó egészséget 
kívántunk a támogatás hasznos elköltéséhez.

November 11-én hat amatőr művészeti csoport 
pályázatát értékeltük, s összesen 100 000 Ft-ot 
osztottunk el. Alkony énekkar: 15 000 Ft, Hozsanna 
énekkar: 20 000 Ft, Vöröskeresztes énekkar: 15 000 
Ft, Hóvirág táncegyüttes: 20 000 Ft, Gyermek cite-
razenekar: 15 000 Ft, Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

– Kiskundorozsmai Fúvószenekar: 15 000 Ft.
Az együttesek az anyagi támogatást fellépő ru-

hák, valamint hangszerek vásárlására fordíthatják.
Egyéves a Kiskundorozsmáért Alapítvány, 

születésnapot ünneplünk. Ünnepeljünk mind-
annyian együtt, közösen, olyan formában, hogy 
foglalkozunk lakóhelyünk múltjával, keresgélünk, 
kutatunk. Szüleink, nagyszüleink, Dorozsma régi 
tárgyait, eszközeit és emlékeit összegyűjtjük. Ne 
hagyjuk régiségeinket, régi értékeinket tönkre-
menni, elkallódni, esetleg padlásokon porosodni! 
Összegyűjtve, egy helytörténeti kiállítás létreho-
zásával megőrizhetjük az utódaink számára.

A tervezett helytörténeti múzeum megva-
lósításához a Szeged Város Önkormányzat 400 
000 Ft támogatást nyújtott.

A gyűjtőmunkát és az irányítást Lázár Zoltán, 
a Jerney János Általános Iskola tanára fogja össze. 
Munkatársai Dr. Pesti Judit, Turcsányi Imréné és 
Kormos Ferenc. Segítsük őket, hisz mindannyiunk 
közös érdeke e nemes elgondolás megvalósulása.

Mindenkire szükségünk van, mindenki 
segítségét várjuk, aki tenni akar Dorozsmáért! 
Merem ezt kérni, mert hittel vallom: a dorozsmai 
emberekre lehet számítani!
GÁTFALVI KRISTÓFNÉ kuratórium-elnök (’93. január)
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BESZÉLGESSÜNK...!

…de vajon miről…? Úgy tűnik, leszoktunk 
már arról, hogy úgy ráérősen összejöjjünk baráti 
körben és megbeszéljük az éppen időszerű ese-
ményeket. Persze, egyszerű a magyarázat, fel-
gyorsult az élet, rohanunk a napi dolgaink után 
és nem érünk rá megállni. Ez pedig nagy baj…!

Azt mondják, ha két angol találkozik, nincse-
nek híjával a témának. Az időjárásról kezdenek 
beszélni, és ezt akár órahosszáig is lehet folytat-
ni. Ó boldog Albion, ahol sok embernek talán ez a 
legnagyobb gondja, hogy esik-e az eső vagy sem!

Na de mi nem vagyunk angolok, témát pedig 
találunk bőven a körülöttünk zajló világban. 
Amikor gyermekkoromban a felnőttek beszélge-
tését hallgattam, a leggyakoribb téma a politika 
volt. Vagy dicsérték vagy szidták a kormányt, de 
erről mindig lehetett beszélni, mégpedig félelem 
nélkül…! És itt van a nagy különbség a régi és a 
mostani viszonyok között.

Ha mostanság a politika szóba kerül, akkor 
legtöbb ember szinte görcsbe rándul… „jajj, csak 
hagyjuk a politikát…” Mintha az valami istenátka 
lenne, valami lepra, amitől ajánlatos menekülni, 
egyfajta úri huncutság, ami nem való ilyen ma-
gunkfajta egyszerű becsületes embernek.

Miért van ez így? Hogyan jutottunk odáig, 
hogy az egyszerű emberek többségét nem érdekli 
a politika. Nem veszi észre, vagy nem akarja 
meglátni, hogy saját bőrére megy a játék. És ez 
itt a lényeg… A diktatúra évtizedeiben elhitették 
vele, hogy neki semmi dolga a politikával, Ő csak 
dolgozzon, kulizzon, a többit bízza a felső veze-
tőségre, a „pártra”, azok majd bölcsen elintézik 
az Ő sorsát…

Oly sokszor emlegetjük a demokráciát. Hát 
mi a demokrácia lényege? A népuralom…! Ez 
pedig azt jelenti, hogy mindenki részt vesz a 
politikában, akár csak azzal is, hogy szavazatával 
támogatja egyik vagy másik pártot, és annak 
programját. Ha arról beszélünk, hogy drágább 
lett a kenyér vagy a hús, vagy arról, hogy milyen 
áldozatot vállalunk mi magunk is személy 
szerint, annak érdekében, hogy a következő évek 
könnyebbek legyenek, ez is politika…!

Amikor „…négy-öt magyar összehajol…”, 
ahogy Ady mondta, akkor igenis van miről 
beszélgetni, és ne féljünk a politizálástól, mert a 
nemzet sorsa forog kockán és abban mindannyi-
an érdekelve vagyunk…

MORÓ JÁNOS

*
[A szerkesztő (mint első olvasó) tűnődései:
Azt hiszem, az emberek ma is szidják 

(többen) és dicsérik a kormányt, ma is téma a be-
szélgetésekben, hogy drága a hús, a tej, a kenyér 
(mi nem?); hogy nagy a munkanélküliség. Talán a 
keserűség nagyobb és mélyebb…

És nemcsak a „diktatúra évtizedeiben” (de 
jó lenne eme évtizedek között azért látni a 
különbségeket is!!) hitették el vele, hogy semmi 
dolga a politikával: mintha a mai politikai elitek 
is, legyenek kormánypártiak vagy ellenzékiek, 
csupán a négyévenkénti szavazásra-választásra 
kívánnák korlátozni a polgárok aktivitását: a 
közvetlen demokrácia formáitól meglehető-
sen riadoznak (pl. népszavazás). Meg hát: a 
politizáláshoz egyre több személyes bátorság 
kell, amikor azt, aki másképpen gondolkozik az 
életről, hitről, politikáról, magyarságról, könnyen 
megbélyegzik „liberálbolsevista”, „kozmopolita”, 

„kriptokommunista” stb. jelzőkkel. A politizá-
láshoz türelem is kell, és a másképpen gondol-
kodókkal szemben tisztelet; hogy a politikai 
ellenfelemet ne ellenségnek tekintsem; hogy 
higgyük el a másiknak, a hazát ő is szeretheti. 
Hogy a magyar, „ha összehajol”, hallja meg a 
hazában élő német, szlovák, román, zsidó, cigány 
sóhaját is.

És persze: legyen mindenkinek szabadságá-
ban nem politizálni is: „csak” gyereket nevelni, 
szeretni, dolgozni, fröccsöt inni – minden politika 
nélkül.

Csendesen, befejezésül: a demokrácia a 
(rabszolgatartó) görögök és rómaiak óta és után 
(sajnos) nem népuralmat jelent. – ANDERLE 
ÁDÁM]

(1993. február)

KI TUDJA?
Dorozsmaiak kellemetlen kérdései.

Feljegyezték úton és útfélen a szerkesztőség 
tagjai

1. Miért nem lehet vasárnap újságot és 
buszjegyet kapni? Hiányzik a helybelieknek egy 
állandó jegy- és bérletárusító pavilon is. Megold-
ható lenne?

2. Miért nincs játszótér Dorozsmán? (Mák 
Miskáék is ezt kérdezik.)

3. Mikor volt utoljára és mikor lesz lomtalaní-
tás Dorozsmán?

4. Ha 1993. május 20-án jogutód nélkül meg-
szűnt a tsz, akkor kik és miért ülnek még most is 
az irodákban, s ki fizeti őket?

5. Lesz-e belátható időn belül a buszmegál-
lókban fedett váró? (Esővédő)

6. Dorozsma főutcáin, középületei előtt 
évek óta senki sem nyesi a fákat. Miért? Kinek a 
dolga?

7. Dorozsmán hol van működő nyilvános 
telefonfülke?

8. Ki a felelős a helyi közlekedés rendjéért? 
Azért például, hogy a közlekedéshez szükséges 
kiegészítő táblák elhelyezése elmaradt.

9. A dorozsmai óvodások és iskolások miért 
nem ehetnek dorozsmai kenyeret?

(1993. október)

1. Már a 70-es, 80-as években ígéretet 
kaptunk arra, hogy a Jerney és a Barátság utcába 
bejönnek a helyi járatú buszok. Azóta is változat-
lan minden, pedig meg lehetne körforgalommal 
oldani a problémát.

2. A gyermekorvosi és a gyógyszertári 
ügyeletet miért nem lehet megoldani ekkora 
községben?

3. Miért nem lehet Dorozsmán dorozsmai 
képeslapot kapni?

4. Miért nincs Dorozsmán kártyával működő 
telefon, egyáltalán jó telefon?

5. Kire tartozik a temető gondozása és kar-
bantartása? És miért nincs nyitva a temetőben 
a WC?

6. Miért nincs nyilvános WC Dorozsmán?
7. Mit tesznek a képviselő urak a helyi 

fiatalok kulturális érdekeiért? (mozi, sportléte-
sítmények, kult. programok) Nem csak nyugdíjas 
programokra volna igény!

8. Miért nem lehet Dorozsma Szegedtől füg-
getlen? A környező falvak lélekszáma kevesebb, 
mégis fejlettebbek, mint mi.

CZVITKÓ ANNA és KOVÁCSNÉ OCSKÓ ANNA 
olvasók kérdései

(1993. november)

KENYÉR -
MORZSA

Barátnőmnél voltam. Elmenetkor kezembe 
nyomott egy ötkilónyi reklámszatyorba bekötött 
valamit, s megkért, vigyem le ezt a szemetet a 
második emeletről.

Lefelé menet kíváncsi lettem, mi lehet a 
szatyorban. Megnéztem – öt kilónyi kenyér!!! 
Hazavittem, nem dobtam be a kukába.

Hazaérve felhívtam a barátnőmet.
– Mi baj van? – kérdezte.
– Semmi, csak szeretném veled közölni, hogy 

a csomagban nem szemét, hanem KENYÉR volt.
Majd letettem a kagylót, mert nem csak a 

telefon drágább, hanem a kenyér is. Vagy még 
nem eléggé??!

MÓRA MIHÁLYNÉ
(1993. február)

Ki a magyar?
„MIBEN NEM ÁLL a magyarság?

Nem áll a régiekhez való makacs ragaszkodásban.
Nem áll a csupa hív ruhában.
Nem áll az ázsiai durvaságban.
Nem áll a csupa magyar névben.
Nem áll az egyenetlenkedésben.
Nem áll a vesztegetésben.
Nem áll a más nemzet iránt való hidegségben 
vagy annak megvetésében.
Nem áll a hódoltatásban.” (Vajda Péter, 1832)

(1993. szeptember)

UJJÉ
A LIGETBEN...!

Hosszú évek után újra itthon szórakozha-
tunk május elsején.

A dorozsmai liget tisztán, rendezetten várja 
a majálisozókat. Unni-innivalóról a Kóborló 
Vendéglő és az Ifjúsági presszó személyzete 
gondoskodik.

A szellemi táplálékot, látványosságot pedig a 
Művelődési Ház csoportjai és vendégeik biztosít-
ják, minden korosztálynak. A mozgást kedvelők 
sportruházatban jöjjenek, mivel a két helyszín 
az I. iskola sportpályája és a vele szemben lévő 
ligetrész.

Tervezett műsoridő a pályán és a színpadon 
is 10 órától 12 óráig.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!

(1994. április)
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† Atlasz Henrik

(FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL)
Az 1974/75-ös tanévtől került át az újonnan 

épített Kiskundorozsma 2. számú Általános Isko-
lába alapító igazgatóhelyettesként. Már az iskola 
születésénél is ott bábáskodott: az 1972-es első 
kapavágástól kezdve folyamatosan figyelemmel 
kísérte az építkezést, felügyelte, segítette a mű-
szaki kivitelezést. Az épület átadását követően az 
ő vezetésével szépült meg a külső környezet is: a 
sportudvar mai arculata kézilabda-és kosárlabda-
pályával, futópályával, lelátókkal, árnyat adó fákkal, 
az iskola előtti park a pihenést nyújtó padokkal. 
Az akkori patronáló cégek mellett a legtöbb támo-
gatást a tanulók szüleitől kapta, akik első szavára tí-
zesével-húszasával jöttek segíteni két kezük mun-
káját felajánlva.

1984-ben – az előző igazgató nyugdíjba vonu-
lásakor – nevezték ki az intézmény vezetőjének. 
Nevéhez fűződik a továbbtanulást segítő elméleti 
és gyakorlati fakultációk létrehozása, az első an-
gol, majd német szakkör elindítása, az emelt óra-
számú tehetséggondozó matematikatanítás, az 
idegen nyelvek, a technika és a számítástechnika 
csoportbontása.

Ösztönzésére jött létre a Kiskundorozsma tör-
ténetét, néprajzát feldolgozó helytörténeti gyűjtő 
szakkör csakúgy, mint az országos hírűvé vált sport-
lövő szakkör. Irányításával, támogatásával a városi 
szintű megmérettetések alkalmával számtalan do-
bogós helyezést ért el az iskola a tanulmányi verse-
nyeken, a labdarúgó és kézilabda diákolimpiákon, 
többszörös aranyokleveles lett az énekkar, sport-
lövőink éveken keresztül nyerték az országos di-
ákolimpiát. Már igazgatóként 1987-ben a „Kiváló 
munkáért” miniszteri kitüntetésben részesült.

Személyes sikereként könyvelhette el, hogy in-
tézménye 1987-ben Jerney Jánosnak, a település 
híres szülöttének, tudósának a nevét vette fel. Ösz-
tönzésére adta ki az iskola – Péter László szerkesz-
tésében – a Jerney János életét és munkásságát 
bemutató kötetet, majd kezdeményezésére jött 
létre 1993-ban az iskola nevelő-oktató munkáját, 
technikai-tárgyi fejlesztését mind a mai napig se-
gítő Jerney János Alapítvány.

42 évnyi pedagógusi és vezetői munkássága 
után 1994-ben vonult nyugdíjba, mely alkalomból 
a Magyar Köztársaság oktatási minisztere a „Peda-
gógus Szolgálati Emlékéremmel” tüntette ki.

Iskoláját nyugdíjasként sem felejtette el: visz-
szajárt zsűrizni az irodalmi színpadok városi ver-
senyére, rendszeresen megtisztelte jelenlétével a 
nagy iskolai rendezvényeket: egykori kollégái szí-
vesen látták, ha huncutkás mosolyával, anekdotái-
val vissza-visszalátogatott szeretett iskolájába.

„Éltünk után a jövendő úgy áldozik porunknak, ha 
jót s hasznost magunk után hagyunk maradékunknak” 

– fogalmazta meg közel 200 éve egy dorozsmai di-
ák, az ifjú Jerney János. Atlasz Henrik megfelelt e 
gondolatnak, mert jót s hasznost – követendő példát 
hagyott maga után az utókornak: pedagógusként 
a gondosan előkészített tanóráival (a mind tehet-
ségekre, mind a kicsit lassabban haladó diákokra 
egyaránt maximális figyelemmel lévő tanítási mód-
szereivel); iskolaigazgatóként az egyenességével és 
a vezető munka iránti alázatával, az intézmény iránti 
kérlelhetetlen elkötelezettségével; családfőként a 
példamutató gondoskodásával és szeretetével.

Tisztelet, megbecsülés, szeretet: ezekkel búcsúz-
nak tőle a pályatársak és sok-sok egykori tanítványa.

LÁZÁR ZOLTÁN iskolaigazgató

Egészségnap volt Dorozsmán
Március végén – örömünkre – nagy érdeklő-

dés mellett zajlott a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban az Egészségnap.

Ahhoz, hogy tisztában legyünk egészségi álla-
potunkkal, érdemes rendszeresen részt venni szű-
rővizsgálaton, hogy a szakemberek észrevegyék a 
rejtett, tüneteket és panaszokat még nem okozó 
betegségeket. Hogy volt-e értelme a rendezvénynek? 
Bőrgyógyászunk rákos elváltozást észlelt, a sze-
mészorvos több szürkehályogot diagnosztizált, 
így további vizsgálatokra, szakorvosi kezelésekre 
irányíthatták a megjelenteket. Akiknél pedig 
nem találtak betegségre, problémára utaló jeleket, 
megnyugodva térhettek haza. Fontos volt az is, 
hogy rengeteg információt, tanácsot hallhattunk 
egészségünk megőrzésére, vagy problémáink or-
voslására.

A szakemberek körülbelül 150 mérést, szűrést, 

vizsgálatot, tanácsadást tartottak a megjelentek szá-
mára.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a 
lakosság érdeklődő részvételéért, valamint az egész-
ségügyi szakembereknek a magas színvonalú, áldo-
zatos munkájáért, a támogatóknak a segítségnyúj-
tásért.

Akiknek köszönhető a rendezvény létrejötte 
és megvalósítása: Mózes Zsuzsa – Kiskundorozs-
máért Alapítvány, CSMKH Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerv részéről Dr. Gera Katalin megyei 
tisztiorvos és Tóth Erika egészségfejlesztő, Szent 
István Gyógyszertár vezetője, Dr. Sóki András és 
munkatársai, Gyurisné dr. Török Éva, a Sanofi Avantis 
Zrt. képviselője, Nagy Sándor optikus és kollégái, 
Dr. Varga József bőrgyógyász, Rehab Hungária 
Kft munkatársai, Virágos Lilla természetgyógyász

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Úttalan utakon I.
Többször írtunk már a Dorozsmai Naplóban 

a Dorozsmai útról. Aki napi szinten arrafelé 
közlekedik, nagyon jól tudja, hogy az úttest 
legnagyobb szakasza mennyire rossz minőségű. 
A különböző úthibákat elfedő „sebtapaszok” 
olyan toldozások-foldozások az aszfalton, ame-
lyek nem hogy javítanak, de inkább rontanak a 
helyzeten: a bukkanók, a gödrök, a szintkülönb-
ségek látványosak, és minden arra közlekedő 
érzi is, amikor áthajt felettük.

Az elmúlt hónapban ismét „ráncfelvarrást” ka-
pott az úttest. Mindkét szélén, a padkák mentén 
aszfaltfelmarással csiszolták le az egyenetlensége-
ket. Az így létrejött „recés” felület az egy nyomvo-
nalon közlekedők, például a motorkerékpárosok 
számára rendkívül balesetveszélyes, a KRESZ vi-
szont – a jobbra tartási kötelezettség miatt – még-
is arra a felületre kényszeríti a vezetőket.

A kezelő sablonválasza

Érdeklődtünk a Dorozsmai út fent leírt sza-
kaszának kezelőjétől, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. illetékesétől, hogy a már évtizedek óta rend-
kívül selejtes útfelület normálisabb, átfogóbb 
helyreállításával kapcsolatosan vannak-e terveik. 
Véleményünk szerint ugyanis – mint az ott na-
pi szinten közlekedőkként – az effajta „sebta-
pasz”-szintű kozmetikázások csak rontanak a 

helyzeten, így teljességgel hiábavalók. A közút-
kezelő válaszában leírta, hogy a balesetveszélyt 
elhárító napi karbantartási munkák elvégzését a 
rendelkezésére álló eszközökkel és anyagi források 
függvényében folyamatosan, ütemezetten látják 
el: „A burkolatszél csiszolására, pontosan annak 
állagmegóvását jelentő vízelvezetés érdekében ke-
rült sor. Ez a csiszolás a közlekedőkre semmilyen 
balesetveszélyt nem jelent, sőt, ezzel kerülhető el 
a járművekre – és azon belül, fokozottan a moto-
rosokra – veszélyt jelentő »vízen futás« esete.”

A közútkezelő emellett nem rendelkezik infor-
mációval arról, hogy a fentebb említett alap üze-
meltetési munkákon kívül mikor várható nagyobb 
volumenű beruházás az útszakaszon, mivel a dön-
téshozatal nem az ő hatásköre.

Mindezekhez csupán két megjegyzést fűznék. 
Aki lenyilatkozta, illetve aki kitalálta, hogy az 
effajta aszfaltfelmarás nem balesetveszélyes a mo-
torosokra nézve, valószínűleg sosem ült még mo-
toron. Hogy az agyonjavítgatott úttest felszínén 
mennyire gyűlik össze az esővíz nagy tócsákba, 
szintén szemmel látható minden arra közlekedő 
számára – ennyit a vízen futás szakszerű és hatá-
sos kiküszöböléséről.

De persze milyen jelentéktelen is a valóság és 
a tapasztalat ténye a tervezőasztalok mellett ülők 
idealizmusának abszolutizmusához képest!...

SOMOGYI GÁBOR
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PROGRAMAJÁNLÓ

Programok a művelődési házban
MÁJUS 4. HÉTFŐ 16 ÓRA

Alkony nyugdíjas klub – anyák napi megem-
lékezés

MÁJUS 8. PÉNTEK 17 ÓRA
Elhallgatott történelem címmel beszélgetés a 

délvidéki magyarok sorsáról.
Meghívott vendégek: 
Teleki Júlia, a „Göröngyös utakon” című könyv 

szerzője, aki a délvidéki megtorlás eseményeiről, 
Csurog község kiirtásáról beszél.

Deli Albin, Délvidékről áttelepült dorozsmai 
kereskedő

Beszélgetőtárs: Szentes Bíró Ferenc, dorozsmai 
lokálpatrióta

Közreműködnek: 
Gyuris János (ének)
Szentes Bíró Ferencné (vers)

MÁJUS 11. HÉTFŐ 16 ÓRA
Vöröskeresztes klub 

MÁJUS 15. PÉNTEK 17 ÓRA
Festett világunk címmel az Amatőr Képző- és 

Iparművészek kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető június 10-ig a műve-

lődési ház nyitvatartási idejében.

MÁJUS 18. HÉTFŐ 16 ÓRA
Alkony nyugdíjas klub – Faragó téri sütögetés

MÁJUS 16. SZOMBAT 21-02 ÓRÁIG
Retro disco – zártkörű rendezvény
Dj.: Vári János

MÁJUS 26.
VIRÁGOSZTÁS
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szervezünk 

virágosztást a dorozsmaiaknak!
2015. május 26-án 16:30-tól a Petőfi Sándor 

Művelődési Ház udvarán egynyári virágok kerül-
nek kiosztásra. Aki szeretne 5-6 db kis cserépben 
lévő virágot kapni, hogy elültethesse udvarában vagy 
a háza előtt, az jöjjön el, és vigye haza a növénye-
ket!

A több mint ötezer tő virág Lauer István és 
Mihálffy Béla önkormányzati képviselők támoga-
tásával kerül kiosztásra, és a készlet erejéig tart.

Kérjük, hozzon magával dobozt, vagy szatyrot, 
amiben a virágokat haza tudja vinni!

MÁJUS 29. PÉNTEK 17 ÓRA
Nők klubja
A klub résztvevője lehet minden hölgy, aki kel-

lemes, barátságos társaságban szívesen töltene el 
egy estét, vagy hallgatna érdekes és hasznos elő-
adásokat változatos témákban.

MÁJUS 30. SZOMBAT
V. ARÉNA DRINK DOROZSMA FUTÁS ÉS 

GYERMEKNAP

8–9.30-ig gyülekező a Jerney János Általános 
Iskola udvarán (nevezési díj nincs!)

¾ 9-kor bemelegítés andragógus szakos hallga-
tókkal

Rajt: 9 óra, a Kubikos és Jerney utca sarkától

A futást indítja: Szuknai Zsuzsanna kick-box 
világbajnok

ÚTVONAL ISKOLÁSOKNAK ÉS FELNŐTTEKNEK:
Jerney u – Törő u. – Ilosvai u. – Bródy u. – 

Bethlen u – Vitéz köz – Vadliba u – Tábornok u. 
– Ilosvai u. – Kubikos u.

ÚTVONAL ÓVODÁSOKNAK:
Kubikos u. – Jerney u. – Bence u. – Ilosvai u. – 

Málna u. – Barátság u. – Kubikos u.
Az útvonalat rendőrök és polgárőrök biztosítják. 

A felnőtteknek 2,7 km-t kell teljesíteniük, a kicsik-
nek 800 métert. 

Várunk mindenkit szeretettel a megmérettetés-
re, erőpróbára! Fussanak minél többen egészségü-
kért!

Legyen Ön, legyél Te a „Dorozsma büszkesé-
ge” cím birtokosa! Minden résztvevő oklevelet és 
ajándékot kap.

Nevezni lehet a Legfiatalabb futó, a Legidősebb 
futó és a Legsportosabb család címre, amelyet okle-
véllel és ajándékkal jutalmazunk.

A futás után a Jerney János Iskola udvarán 
Gyermeknap alkalmából színes és gazdag műsor-
ral szeretnénk a gyermekeknek kedveskedni. Be-
mutatók, játékok, meglepetések várják a résztve-
vőket: ugrálóvár, elektromos kisautó, planetárium, 
slicline, boksz, hipp-hopp, tánc, íjász és ugróköte-
les bemutatók, Pepi bohóc és arcfestés, palacsin-
taevő verseny.

Jöjjön el, hozza el gyermekét, töltsön el egy kel-
lemes, élménygazdag délelőttöt programjainkon!

Támogatók:
Kiskundorozsmai Részönkormányzat, Jerney 

János Általános Iskola, Orczy István Általános Isko-
la, Nagybani Piac Kft., Sport és Fürdők Kft., SZTE 
andragógia szakos hallgatók, Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft., Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház.

VÁSÁROK:
május 8. péntek 9–13 óráig
május 14 csütörtök 9–12 óráig
május 21. csütörtök 9–12 óráig
május 29. péntek 9–16 óráig

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Na, mije van 
Dorozsmának?…
…Amiből semmi nem elég? Hát szélmalomból! 
Pont ezért rendezett kiállítást a Petőfi Sándor 

Művelődési Ház április 10-én, hogy aki nem tud be-
telni leghíresebb látnivalónkkal, számtalan formá-
ban megcsodálhassa itt, ha az eredeti már kevés. 
A Vass József által megnyitott kiállításon a híres 
dorozsmai szélmalom tucatjaival találkozhatott a 
látogató, minden elképzelhető formában: volt itt 
a falakon olajfestmény, grafikai, fénykép, album, 
tűzzománc, kerámia, szalmafonatú alkotás és 
még makett is, kinek mi tetszik, azt csodálhatta 
meg. Ám hogyan is nézett volna ki ez a bemutató 
a malomhoz fűződő történetek és nóták nélkül? A 
történeteket számtalan album szolgáltatta, a nó-
tákat Kiskundorozsma leghíresebb citerásai közül 
Mészáros Mária és Rutai József pengette–énekelte 
aláfestésként, s a lelkes közönség is természetesen ve-
lük nótázott.

A képeket sok tulajdonos bocsátotta rendelke-
zésre ehhez a gyűjteményes kiállításhoz. Meg-
található volt itt Simon Ferenc festőművész több 
alkotása, Zádori Mária 1930-as évekbeli, Balázs Piri 
Aranka, Ocskóné, Fehér Istvánné és mások malom-
képe, de láthatták Horváth Dezső díjnyertes fo-
tóját is. Persze elhangzott – ki sem maradhatott 
volna – a Dankó Pista által megénekelt „Nem fúj 
a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom”, vala-
mint az eddig alig hallott, de kevésbé kisebb sikert 
alkotott – a „Rakott szekér befordul a szélmalom 
udvarába” – című nóta is. Szentes Bíró Ferenc a 
dorozsmai híres malmot egy népköltés által 
megírt szép versbetéttel szavalta el. A kiállítás a 
hamarosan megtartandó molinológiai (malom-
tudománnyal foglalkozó) konferencia előhírnöke 
volt – mint Vass József bevezette, úgymond, vala-
mit „rittyenteni kellett” körítésül. Ahogy előadta: 
napokig tudna beszélni a malomtörténetről, ezért 
látogatóinak azt sugallja, válasszák a rövidített 
változatot, mert napestig itt ülhetnének. Nos, ez a 
kiállítás most a rövidített változat rövidebb válto-
zata volt. De sikeres.             TÓTH GYÖRGY

Felhívás!
A dorozsmai általános iskolában 1955. év-

ben végzős A, B, C  osztály diákjai 60 éves talál-
kozójára kerül sor 2015. június 20-án 16.00 órai 
kezdettel a Szélmalom Vendéglőben (a község-
házával szemben).

Részvételi díj 2.000 Ft/fő, melyet jelentke-
zéskor, max. 2015. június 16-ig Petrov Lászlónál 
(Dorozsma, István u. 34.) lehet rendezni.

VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉVFOLYAM-
TÁRSAT ÉS PARTNERÉT!

„Aki hallja, adja át!”
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Felújításra, korszerűsítésre vár a dorozsmai körzeti orvosi rendelő

A Dorozsmai Napló Baráti Kör Egyesületé-
nek 2013. évi közgyűlésén Dr. Thurzó Ferenc 
főgyógyszerész javasolta hozzászólásában, hogy 
gondolkodnunk kellene egy olyan rovat, cikk-
sorozat elindításán, amelyben eloszlathatnánk 
néhány félreértést és közzétehetnénk néhány 
aktuális információt az egészségügyi ellátással 
kapcsolatban. Egyúttal bemutathatnánk a dorozs-
maiakat gyógyító körzeti- és fogorvosokat, az 
itt tevékenykedő gyógyszerészeket és hasznos 
tanácsokkal is szolgálhatnánk a legalapvetőbb 
otthoni teendőkről. Sorozatunk lezárása után 
már két riportban foglalkoztunk a körzeti ren-
delővel szemben megépült korszerű Egészség-
ház új szolgáltatásaival. Ám mostani cikkünk-
ben vissza kívánunk térni városrészünk orvosi 
rendelője (Negyvennyolcas u. 26.) épületének 
állapotára. Korszerűsítése, felújítása – vala-
mennyi ott dolgozó orvos véleménye szerint – 
egyre sürgetőbbé válik, és akadálymentesítése 
sem odázható tovább.

Két orvossal és egy asszisztenssel járjuk be – kí-
vül-belül – az épületet, ahol négy felnőtt, két gyer-
mek és két fogászati ellátás működik. A tízezernél 
is több lelket számláló városrész lakói közül éven-
te 60 ezren fordulnak meg a rendelők valamelyiké-
ben. Már az épület külső állaga is elhanyagoltnak 
tűnik: a ház 1903-ban varróműhelynek épült és 
1908-tól takarékpénztárként üzemelt. Az 1970-es 
évek elején alakítottak ki benne orvosi rendelőt, 
nagyobb felújításra – pl. fűtéskorszerűsítés – kb. 
15 éve került sor. A rendelők előtt – a szépen felújí-
tott virágágyásokon és kerékpárúton túl – földes, 
salakos betegparkolót látni, amely havas-esős idő-

ben nem használható. Innen mentő nehezen szállíthat 
el beteget, kerekes székes beteg nem tud kiszáll-
ni. Az ütött-kopott, megnyomorodott bejárati aj-
tót rácsos vaskapu védi a betöréstől, a lépcsőház 
szegélykövei, vakolata töredezett, a lépcsőkön a 
mozgásukban korlátozottak nem tudják megkö-
zelíteni a várót. Ők duplán járnak rosszul, hiszen 
egy szükséges vérvételt csak a lakásukon – fizetség 
ellenében – tudnak megoldani. Az épület jelen-
legi belső állapota a ’70-es éveket idézi. A nagy 
belmagasságú épületben, még az építés idejéből 
származó nyílászárókkal küszködik a személyzet, 
huzatos a betegváró és rendelők – itt az orvosok 
télen télikabátban rendelnek –, a járóburkolatok 
csúszásveszélyesek, a falak szigetelése elavult. A 
váróteremben valaha vízcsap és mosdókagyló volt 
felszerelve: manapság egy székkel van eltakarva 
a – most is fontosnak tartott, de hiányzó – ivó- és 
mosdóhely. A várótérben lévő padok, székek, ülő-
alkalmatosságok rossz állapotúak, cserére szorulnak.

Belépünk az épület északi oldalán egy rende-
lőbe: a szűk folyosón oldalazunk az itt rendelő 
doktornő felé. Közben bekukkantunk a betegek 
öltözőfülkéjébe: egy átlagos méretű ember sem 
levetkőzni, sem megfordulni nem tud a szűk, le-
vegőtlen helyen. Az ablakszárnyakról mállik le a 
festék, az ablakkeret mellől leesett a vakolat. A 
rendelő kőlapja kb. 3–4 cm-t süllyedt a függőleges 
válaszfalhoz viszonyítva. Ezért a fal repedezik, a 
résben egerek, bogarak tanyáznak. A vizsgálószoba 
olyan szűk, hogy az itt elhelyezett vizsgálóágyat 

– szükség esetén – az orvos nem tudja körbejárni. 
A betegváróból lezárt ajtón keresztül jutunk ki az 
elhanyagolt hátsó udvarra.

– Ez az az ajtó és lépcső, ahol meg lehetne épí-
teni a mozgásukban korlátozottak feljárási lehető-
ségét – mutatják a megoldási lehetőséget kísérőim. 
Az udvaron a gyógyító munkát segítő kiszolgáló 
berendezések vannak és itt található a fertőző be-
tegek elkülönítőjének bejárata is. Az üvegborítású 
esővédő toldozott-foldozott, az udvar közepén 
méretes lyuk tátong, a falakról nagy darabon mál-
lik le a vakolat. De legalább a kisgyermekes anyu-
kák feltolhatják a gyermekkocsit a rendelőbe – ál-

lapítom meg. Igaz, jó meredekre sikerült a rámpa, 
jó kis erőgyakorlatot jelent a fiatal édesanyáknak.

Kísérőim a körsétánk végén leszögezik: nem 
panaszkodni akarnak és nem a saját, hanem a 
betegek érdekében keresik a lehetőséget – a nyil-
vánosság erejének felhasználásával – a lepusztult 
állagú épület halasztást nem tűrő renoválására, az 
akadálymentesítés megoldására.

– Már a betegek is nekünk panaszkodnak! – 
mondják az orvosok keserűen. Szinte sajnálnak 
bennünket, hogy ilyen körülmények között kell 
gyógyítaniuk a XXI. században egy városrésznyi 
beteget.

Bízunk abban, hogy az ügyben érintettek, az 
épület állagáért és annak mielőbbi felújításért fele-
lős szervezetek meghallják a bennünket gyógyító 
orvosok segélykiáltásait és sürgősen cselekednek. 
Mindannyian türelmetlenül várjuk a gyors állapot-
felmérést, a szakszerű és határozott intézkedése-
ket!

SZENTES BÍRÓ FERENC

3...5%
Újabb lépés történt a kiskerti beépíthetőség 

jogszabályi változtatásának folyamatában: a sze-
gedi önkormányzat összeállította és megküldte az 
állami főépítésznek véleményezésre az építési sza-
bályzat (szész) módosításáról szóló dokumentu-

mot. Ebben a javaslatban szerepel a beépíthetőség 
3-ról 5 százalékra történő emelése, valamint az, 
hogy 3,5 méter helyett 4,5 méteres homlokzatma-
gassággal lehessen házat építeni a kiskertekben.

A májusi közgyűlésen várható végleges dön-
tés, és júliusban léphet érvénybe az új szabályozás, 
amely hat kiskerti térséget, köztük Subasát fogja 
érinteni.

Április elején erről tartott lakossági fórumot 

a Családok a Kiskertekért Egyesület, ahol elhangzott, 
tervben volt egy 10%-os követelés is, de az 5%-ra 
emelés lényegében az arany középutat jelenti. Ez 
az arány a tulajdonosok 70%-ának megfelel, a 
maradék 30% viszont még mindig „túllóg” ezen 
a felső plafonon. A kiskerti tulajdonosok közül is 
csak kevesen támogatták a 10%-ot.

SG
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Bemutatkozik a dorozsmai részönkormányzatVeress Katalin emlékére

Noha mindnyájan 
tudtuk a megfordíthatat-
lant, mégis reméltünk! 
Tudtunk betegségéről, 
annak egyre súlyosbodó 
voltáról, mely szemünk 
láttára őrölte lassan, visz-
szavonhatatlanul a testét. 

„Szeretnék még élni, de 
ha Isten másképp rendel-
kezik felőlem, megyek!” 

– mondta. Ment, elment!
Szomorúan, meg-

rendült szívvel fogadtuk 
a hírt, eltávozott közülünk Veress Katalin, arany-
diplomás tanítónő, tanárnő, karvezető, a Szegedi 
Vox Nova Kórus szoprán énekese, szólamvezetője 
és zongorakísérője.

1959-ben tanítói, majd 1966-ban általános 
iskolai tanári diplomát szerzett magyar–ének-
zene szakon, Szegeden. Pedagógusi pályája első 
11 évében tanító volt Zsombón, a következő 25 
évben tanár Kiskundorozsmán, először az Orczy, 
majd később a Jerney általános iskolában. Általá-
nos iskolai munkájával párhuzamosan, 1973-tól 
22 éven át a Király-König Péter Zeneiskola Kis-
kundorozsmára kihelyezett tagozatán szolfézst, 
majd 1996-tól a Dolce Alapművészeti Iskolában 
szolfézst és zongorát tanított. Igényesen, nagy 
hozzáértéssel vezetett, vezényelt gyermekkarai 

– melyeknek létszáma olykor a száz főt is megha-
ladta – ismertté, elismertté tették Őt, elsősorban 
a szakma köreiben, de azon túl is. Gyermekkarait 
az évenként megrendezett Éneklő Ifjúság koncert-
jein többször is arany oklevéllel jutalmazták. 

Tanári és karvezetői munkája mellett énekelt 
a Vaszy Viktor vezette Zenebarátok Kórusában. 
Tagja volt a Liszt Ferenc Kamarakórusnak, majd 
a Bárdos Lajos Kórusnak és egyházközsége Ho-
zsanna Kórusának. 15 éven át, élete végéig a Sze-
gedi Vox Nova Kórus meghatározó énekese volt. 
Közel száz énekkari művet szólaltathattunk meg 
Vele közösen. Énekesi és karvezetői tapasztala-
tával mindig biztonságot sugárzott szólamtársai 
felé, a pontosan és szépen formált éneklés érde-
kében. Számos művet Ő ajánlott a figyelmünkbe. 
A „kiszámíthatóság” volt Ő, szólamtársainak és 
karnagynak egyaránt. Az elmúlt év karácsonyi 
koncertjén Hāndel Halleluja kórusát énekelte ve-
lünk utoljára. Ez évben egyre gyengülő állapota 
megakadályozta abban, hogy a próbákon részt ve-
gyen, ugyanakkor érdeklődő figyelemmel kísérte a 
kórus munkáját. Január végén Tillai Aurél Stabat 
Materét kezdtük próbálni. Elkérte a mű partitúrá-
ját. Alaposan megnézhette, mert pár nap múltával 
azt mondta: „Megindítóan szép a mű, de én már 
nem énekelhetem veletek!” Elfogadta, és alázattal 
viselte Isten róla való döntését.

Veress Katalin egész élete a muzsika szolgála-
tában állt. De a zene soha nem vált nála öncélúvá, 
mindig eszközzé lényegült arra, hogy embertársa-
it és Teremtőjét szolgálja, mert tudta, hogy a zene 
horizontálisan és vertikálisan ható csoda. Földi 
pályája végéhez 2015. április 11-én ért.

Az „innenső partról” búcsúzunk Tőled, Kati-
ka: Requiem aeternam dona ei Domine: lux perpetua 
luceat ei.

A Szegedi Vox Nova Kórus nevében:

BALOGH IRÉN

LUKOVICS JÁNOS TIBOR
1960. július 8. napján láttam 
meg a napvilágot Szegeden, 
azaz viccesen „hozott meg 
a gólya”, azóta itt, Kiskun-
dorozsmán élek. Általános 
iskolai tanulmányaimat a 
Dorozsmai l. sz. Általános Is-

kolában végeztem, a mai Orczy Iskolában. Ezt kö-
vetően a 624. számú Ipari Szakmunkásiskolában 
asztalos inasként tanultam tovább és szereztem 
meg a szakmai képesítést. A szakmunkásvizsgát 
követően a Szeged város munkahelyein vállaltam 
munkát. Közel 30 éve élek boldog házasságban 
feleségemmel. Két fiúgyermeket neveltünk és in-
dítottuk el az élet nagyon göröngyös útjára. 1998. 
óta és jelenleg is rokkantsági járadékos vagyok, ezt 
megelőzően a Magyar Állam Vasutaknál dolgoz-
tam több mint 23 évig. 2012. január hónapjától a 
Vesebetegek Regionális Egyesületének vagyok az 
elnöke, ahol a sorstársaimnak próbálok segíteni 
a betegség okozta testi és lelki traumák feldolgo-
zásában. A helyi polgárőrség aktív tagja vagyok. 
igyekszem megfelelni és teljesíteni a rám osztott 
feladatokat, segíteni a rendezvények szervezé-
sében és biztosításában. Szeretném megköszönni 
minden Dorozsmai lakosnak, hogy aláírásukkal 
megtiszteltek, és támogattak.

TÓTH FERENC
1950. március 4-én születtem 
Kiskundorozsmán. Nős, két 
fiúgyermekem és öt unokám 
van. 43 éve élek házasságban, 
jelenleg nyugdíjas vagyok. 
65 éve élek Kiskundorozs-

mán. Sok problémát érzékeltem városrészünkben, 
ezért is fogadtam el a felkérést részönkormány-
zati tagnak. Amiért vállaltam, hogy annak a régi 
Dorozsmának a szellemiségét, közösségi voltát, 
imázsát és reputációját, ahol éltem, valahogyan 
vissza lehessen hozni.

Tenni szeretnék azért, hogy az idősek szo-
ciális elhanyagoltságát csökkenteni tudjuk, hogy 
párbeszéd indulhasson a témában. A fiatalok sza-
badidős elfoglaltságához lehetőséget, programot, 
helyet kívánok teremteni. A polgármester úr ígé-
retet tett arra, hogy e területen támogatja Dorozs-
mát, beleértve az anyagiakat is. 40 éven keresztül 
nem foglalkoztak jól Dorozsmával, így hosszú 
ideig tart, amíg a dolgokat rendbe lehet tenni. 
Gondolok itt például a gyalogjárdák felújítására, a 
közterület-karbantartás fejlesztésére, a csapadék-
víz-elvezető árkok teljes körű karbantartása – ez 
utóbbi nem róható rá az idős emberekre. Kiskun-
dorozsma sportját is felfejleszteni, támogatni kell. 
A közbiztonság Dorozsmán nulla, csak ígéretek 
vannak, az pedig tarthatatlan állapot, hogy heti 
3 órás fogadóórával lerendezik a rendőrök a do-
rozsmaiak biztonságát. A helyi Polgárőrségnek is 
több támogatás kell ahhoz, hogy hathatós legyen 
a tevékenységük. Rendőri jelenlét, rendőrőrs kell, 
napi 24 órában.

Kiskundorozsma nem csak a Dorozsmai útból 
áll, már ami a közmunkások közterület-takarítá-
sait illeti. Abszolút nincs jelenlét a kisebb, távo-
labb eső utcákban, ahol áll a dzsumbuj. Ezen az 
állapoton is változtatni kell.

Megköszönöm a dorozsmaiaknak, hogy aján-
lásukkal engem is megtiszteltek, tudásom legjavá-
val szeretném Dorozsmát szolgálni.

(folyt. köv.)

23. Szegedi Egyházzenei Hónap a kórusegyesület szervezésében 
a kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Templomban

2015. MÁJUS 16-ÁN, SZOMBATON 17 ÓRA 30 PERCKOR

Közreműködik a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Szegedi Énekkara
A szentmise előtti egyházzenei áhítatunkban a Hozsanna kórus jeles vezetőire emlékezünk – az 

általuk betanított, és az örökségüknek köszönhetően született újabb kórusművekből † Heintz Gyula 
énektanárunkra, † Farkas Dezső kántor-karnagyunkra, és a rubin misés Dr. Brusznyai József 

muzsikus plébánosunkra.

Kersch Ferenc: MAGYAROK NAGYASSZONYA * Mascagni: INTERMEZZO * Harmat Artúr: JÉZUS 
SZÍVÉHEZ Sujánszky Antal verse, Rezessy László háromszólamú átdolgozása * Bach – Gounod – 

Huszár Lajos: AVE MARIA * Halmos László: HISZEK A SZENT SZÍVBEN Prohászka Ottokár verse * 
Mascagni: AVE MARIA * Huszár Lajos: Dr. BATTHYÁNY STRATTMANN LÁSZLÓHOZ Farkas Dezső 

verse * W. A. Mozart: ADAGIO * Fr. Schubert: BENEDICTUS, Áldott, aki az Úr nevében jő (tercett a 
G-dúr miséből) * ORGONAIMPROVIZÁCIÓ * Kodály Zoltán: ESTI DAL 

A szentmise énekeivel a 100 éve született édesapánkért, Gyuris Gergelyért imádkozunk, aki a nehéz 
történelmi időszakban derekasan felnevelte hét gyermekét. Gergő bácsi a Dorozsmai Pamutszövő Gyár 

lovasfogatának hajtójaként közismert személyiség – úgy a településünk életében, mint az egyházi 
közösségünkben tevékeny szerepet vállalt.

P. Canniciari: A-MOLL MISE (Kyrie tétele) * J. S. Bach: CSAK TE VAGY ÉN ISTENEM! * D. Bárdos 
Tamás: DOROZSMAI FOHÁSZ (Ismeretlen író imádsága) * Harmat Artúr: NAGYBOLDOGASSZONY 

MISE (Sanctus tétele) * Farkas Ferenc: KISKUNDOROZSMAI MISE (Missa Hungarica, Agnus Dei 
tétele) * Werner Alajos: ÁLDUNK TÉGED (Adoramus te, Kerekes Károly zirci apát fordítása)

A Szentmisét bemutatja: Gordos Ferdinánd 
Szólót énekelnek: Sebők Mónika, Mártáné Géczy Klotild, Matuszka Emőke, dr. Tóth Ildikó, 

Szabó Márta, Szőke Barnabásné, Kiss Zoltán
Hegedűn közreműködik: Szöllősy József hegedűművész

Orgnakísérők: Zimán Ildikó, Tóth. Roland orgonaművész, Pocsai György kántor
Vezényelnek: Zimán János, Gyuris János
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CALENDULA

Hónapról hónapra bemutatunk egyet lapunk 
hűséges hirdetői közül azzal, hogy a pár szavas, 
keretes hirdetéseiken túl a vállalkozások min-
dennapjairól is betekintést nyújtsunk olvasó-
inknak.

A calendula latin szó. Jelentése: körömvirág. 
Mint a mindentudó bölcs parasztemberek mond-
ják, mindenre jó, mint a disznózsír. Nos, nem nagyon 
ütnek mellé, itt aztán tényleg van minden, ami jó 
valamire.

A Calendula Mezőgazdasági Bolt korábban a 
Tas utcai patika mellett volt, ám kis helyét már ak-
kor kinőtte. Váltani kellett, ezért ide, a Dorozsmai 
út és Orczy utca kereszteződéséhez költöztünk. 
Akkoriban Gombás László volt ott a boltvezető 

– meséli Turzó Péter boltvezető-helyettes az üzlet 
történetét. Most öten „visszük” a boltot: Csányi 
Imre – aki a bolthálózatunk – a Bartók-téri vető-
magbolt, a Vásárhelyi Pál utcai kertészeti áruház, 
és ennek az üzletnek a vezetője. Rajta kívül jóma-
gam, Gyóni Mihályné, Gyuris Istvánné és Benkő Ger-
gely árusítunk itt.

– Egyebet az üzlet múltjáról nem tudok, zsombói 
vagyok, nem dorozsmai – mondja mosolyogva. – 
Annyit tudok, hasonló termékskála jellemezte az 
üzlet készletét, de talán specifikáltabbak voltunk, 
nem volt olyan változatos az árulista, mint most.

– Valóban, ma már sok olyan termék is kelleti 
magát a polcokon, ami nem igazán egy mezőgaz-
dasági bolt tipikus jellemzője: vasáru, festék, csa-
varáru, eresz csatornacső, lécek, vízvezeték szerel-
vények, sőt zománcos edények is…

– Igen, a mezőgazdasági cikkek szezonalitása 
miatt bővítenünk kellett a választékot – folytatja 
a boltvezető-helyettes: igény mutatkozott a vá-
sárlóink részéről, milyen jó lenne itt, egy helyen 
még több mást is árusítanunk. Ezért, no és a hely 
maximális kihasználásáért szereztünk be a bolt 
profiljához igazán nem illeszkedő, ám a mezőgaz-
daságban, vagy háztáji kisgazdaságokban szüksé-
ges egyéb millió kis kelléket, ami a kisgépek, öntö-
zőberendezések megjavításához, vagy egy kiesett 
alkatrész rögzítéséhez, vagy akár kisebb tároló 

helyiségek építéséhez nagyon jól felhasználható. 
Elég bő választékú vasudvarunk van, s a készlete-
ink lassan közelítenek az egykor híres dorozsmai 
Brunner-féle bolt kínálatához. Ám megmaradunk 
a kisfogyasztói réteg ellátásánál, a lakossági igé-
nyek kielégítésénél. A nagyvállalkozók nem itt 
vásárolnak, s ezért árainkat sem ő pénztárcáikhoz 
szabjuk. Tartom, hogy nem vagyunk drágábbak a 
hasonló termékeket árusító üzleteknél. Többször 
hirdetünk akciókat is: pl. most rotátorokból kétfé-
le típust is hirdetünk bevezető áron a készlet ere-
jéig, s reméljük, mire ez a cikk az olvasók kezébe 
kerül, lesz még belőle. 

Természetesen alapvetően megmaradtunk a 
különféle növényvédő szerek forgalmazásánál is, 
permetszereket, növényvédő vegyszereket, ta-
lajjavítókat, rágcsálóirtókat forgalmazunk. Sokan 
még keresik az egykor jól bevált Fundazol, vagy 
Zineb permetszereket, nos, ezeket az új uniós sza-
bályok alapján ki kellett vonni a forgalomból, de 
széles választékunk van legalább olyan jól alkal-
mazható vegyszerekből, melyek a mai kor követel-
ményeinek és a gazdáknak is megfelelnek.

– Ebben az üzletben az alkalmazottak szak-
irányú képzését hol tartják? Nem hallottam még 
vegyszerforgalmazó eladói képesítő iskoláról. 

– (Elneveti magát) Persze, hiszen erre specia-
lizált kereskedőoktatás nem létezik. Mi a korábbi 
dolgozóktól lestük el az egyes termékekre vo-
natkozó használati előírásokat, a dózisok arányát, 
a különféle növénybetegségekhez legjobban alkal-
mazható szerekről való ismereteket, és azt is, me-
lyek a kímélő és pl. a méhekre sem ártalmas per-
metanyagok. Ez egy idő után kialakul. Ugyanazt 
tudom elmondani, mint elődeink: innen a vidékre 
visz az út. Vásárlóink a helyiekből és a környékbeli 
települések mezőgazdászaiból állnak, akik itt jár-
nak el előttünk. Üzletpolitikánk rugalmas: várjuk 
vásárlóink bejelentéseit, a termékskála bővítésre 
irányuló igényeit, nyugodtan jelentkezzenek ezek-
kel, és mi megpróbálunk eleget tenni az elvárások-
nak. Köszönjük, hogy megtisztelik üzletünket!

TÓTH GYÖRGY

Elődeikre 
emlékeztek

2015. április 12-én, vasárnap Orczy István 
településének hű utódai lélekemelő ünnepség 
keretében emlékeztek meg két olyan nagy-
szerű egyházhoz közelálló személyről, mint 
Dianovszky János plébánosról és Wagner Vik-
tória szociális nővérről. A 9 órakor kezdődő 
szentmise Wagner Viktória nővér tiszteletére 
lett megtartva.

Dianovszky János

Szentmise után a hívek egy-egy virágszállal álltak 
a templomfeljáró melletti keresztnél, Dianovszky 
János esperes plébános sírja előtt.

Itt Deli Albin emlékbeszédében ismertette 
Dianovszky János plébános településünkhöz fű-
ződő érdemeit. Megemlítette, hogy 1770. május 
8-ától 1805. február 9-ig, 35 éven át Dorozsmán 
hirdette Isten igéit és többek közt nevéhez fűződik 
e szép dorozsmai templom felépítése is. Az ő szer-
vezésében és papságának idejében fogtak össze a 
helybéli családok és építették fel ezt a gyönyörű 
templomot, amire napjainkban is olyan büszkék a 
település lakói. Deli Albin beszédében kérte a híve-
ket, hogy örökre maradjanak meg azokról az elő-
dökről való tisztes emlékek, akik önzetlenül ilyen 
sokat tettek településünkért, melynek gyümölcse 
még ma is terem. Ezek után özv. Farkas Dezsőné 
vezetésével a hívek elmondtak egy imát és tiszte-
lettel helyezték el a koszorút és a virágaikat.

Wagner Viktória

Wagner Viktória nővér emléktáblája elé vonul-
tak a hívek, ahol Kalló István és párja nagy tiszte-
lettel tartotta meg emlékbeszédét. Beszédében Vik-
tória nővér rövid élettörténetét ismertette, majd 
a meghatódástól elcsukló hangon számolt be ar-
ról, hogy Viktória nővér miként imádkozott az ő 
egészségéért, amikor súlyos műtét előtt felkereste őt.

Beszéde után özv. Farkas Dezsőné Mécs Lász-
ló Üveglegenda versét szavalta el nagy átéléssel. 
Kalló István megkoszorúzta az emléktáblát és a 
hívek virágokat helyeztek el Wagner Viktória tisz-
teletére.

A megemlékezés Kalló István, Deli Albin és 
családjai szervezésében történt.
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Tollaslabda Diákolimpia
Mint minden tanévben, idén is megrendezték 

a Tollaslabda Diákolimpiát. A tollaslabdát szerető 
gyerekek először a megyei, majd a területi verse-
nyeken mérhették össze tudásukat egymással. A 
hat korcsoportban sok lelkes kis- és nagy gyerek 
próbált meg eljutni a Győrben megrendezett or-
szágos versenyre toll- és műanyag labda kategóri-
ában. Csongrád megyéből is szép számban indul-
tak és jutottak el a legnagyobb megmérettetésig: 
2015. március 20–22. között rendezték meg az 
országos versenyt. Egy hatalmas sportcsarnokban 
16 pályán, sok izgalmas és színvonalas mérkőzé-

seknek lehettünk szemtanúi. A szegedi sikerekről 
már értesülhettünk a helyi sajtóból, viszont Kis-
kundorozsma is büszke lehet: III. korcsoportban 
műanyag labdás kategóriában országos II. helyen 
végzett Boronkai Fruzsina, az Orczy István Általá-
nos iskola 6. osztályos tanulója. Jó volt látni, hogy 
ezt a jól ismert sportot milyen szépen lehet mű-
velni. Reméljük egyszer eljutunk odáig, hogy min-
denki számára elérhető tömegsporttá válik akár 
Kiskundorozsmán is a tollaslabda.

BORONKAI JUDIT

„Akit párodul melléd rendelt az ég,

Becsüld meg, szorítsd meg kezét,

És ha minden álmod valósággá válik,

Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig.”

Györgyi József és Rácz Erzsébet 1960. május 8-án kötött házasságot 

Isten szent színe előtt. 55. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel 

köszöntik gyermekeik és unokáik.

Himi-humi
A felsőoktatás témaköre, olybá tűnik, kifogy-

hatatlan, részben köszönhetően a már szinte pasz-
szióból napvilágra jövő „jobbnál jobb” változtatási 
kísérleteknek, törvényjavaslatoknak. Nemrégiben 
bizonyos egyetemi szakok teljes megszüntetése 
váltott ki jogos felháborodást. Mindez a kommu-
nikáció szak megszüntetéséről szóló hírnél indult 
el, majd miután az erről szóló tervezetet a kor-
mány visszavonta (?), újabb szakok tűntek fel a le-
hetséges sorban. A megszüntetni tervezett szakok 
között szerepel például a nemzetközi és társadal-
mi tanulmányok, de bizonyos műszaki képzések is, 
mint a műszaki menedzser alapszak.

Az újabb pesti diáktüntetésekkel csaknem 
párhuzamosan, 2015. április 22-én a Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Karán „Ki-
hívások 2.1” néven rendeztek egy fórumot, amely 
a szakok megszüntetésének kérdéskörét volt hiva-
tott körbejárni, Maruzsa Zoltán helyettes államtit-
kár vendégszereplésével. Az esemény kimenetele 
sajnos nagyjából úgy alakult, ahogy az várható 
volt: a lelkes felszólalók érvelése és arra való tö-
rekvése ellenére, hogy valóban párbeszéd formá-
lódjon a témában, jórészt érdemi válaszok nélkül 
maradtunk. Az SZTE BTK-t már csak azért is érin-
ti érzékenyen a kérdés, mivel a javaslat érintené a 
Filmtörténet BA és Vizuális kultúratudomány MA 
szakokat, melyek közül az utóbbit a szegedi egye-
tem egyedülállóként akkreditáltatta. Maruzsa 
úr lényegében annyit tett megjegyzésként, hogy 
nem igazán látható a különbség a hasonló tar-
talmú szakok között, amelyet a jelenlévők rossz 
szájízzel fogadtak. Mindemellett minduntalan a 
munkaerőpiaci, társadalmi, gazdasági igényekre hi-
vatkozott – utóbbihoz tenném hozzá, hogy nem 
egy szak felelőse nyilvánította ki véleményét 
ebben a kérdésben, és cáfolt rá arra, hogy az ott 
szerzett végzettség ezeket ne elégítené ki. Csak 
egy részlet Dr. Füzi Izabella tanszékvezető docens 
hivatalos közleményéből a vizuális kultúra mes-
terszakot illetően: „Hallgatóink döntő többsége a 
képzéshez kapcsolódó szakmákban helyezkedett el 
(kulturális újságírás, kulturális programszerve-
zés, művészeti területek, reklámipar, filmstúdió, 
színház, múzeum és más kulturális intézmények 
munkatársaiként). A gyakorlati, kifejezetten piac-
orientált elemekkel rendelkező szak létesítését és 
működtetését tehát a médiával és a vizualitással 
kapcsolatos szakmák munkaerőpiaci súlya is indo-
kolja.” (2015. március 2.)

A probléma ott leleledzik, hogy a tervezet ki-
dolgozásakor pont az intézményvezetőket, szakfe-
lelősöket, ergo az effektíve hozzáértőket nem 
kérdezték meg – a lezajlott fórumon végbement 
parázsló hangulat révén érthető is, hogy miért. Nem 
véletlenül vált a fórumok és újabb megmozdulások 
szállóigéjévé a „semmit, rólunk, nélkülünk”. A kormány 
felelős szervei ismét nem hajlandók érdemi pár-
beszédre, vitára, amikor mégis, teljes cinizmussal 
és dilettantizmussal állnak a témához, sablonér-
vekkel. A szakok megszüntetése bár a hab a tortán, 
amit oktatáspolitikájában a kormány 2012 óta mű-
vel, félő, hogy még nincs megállás. Az új szerve-
zeti felépítésnek (kancellár és konzisztórium), az 
egyetemi autonómia ellehetetlenítésének és az újabb 
és újabb reformjavaslatoknak beláthatatlan kö-
vetkezményei lesznek, melyek kétségessé teszik, 
hogy egyáltalán van-e igény bárminemű felsőok-
tatásra hazánkban, hisz jelenleg az egész pontosan 
a lényegét kezdi elveszíteni.   MOLNÁR BALÁZS

Álhírek
Múlt hónap során egy hétköznap délelőtt, fé-

nyes nappal rendőröket láttak Dorozsma központ-
jában. A szokatlan jelenség néhány percig tartott 
csak.

*
Az MTVA közleménye szerint nem volt téves 

a híradójuk időjárás-jelentése során elhangzott 
mondat, amely szerint éjszaka is derült, napsütéses 
lenne az időjárás, ugyanis az éjszaka látható Hold 
fénye tulajdonképpen a Nap fénysugarainak visz-
szaverődése.

Néhányan fellélegezhetnek azon hír hallatán, 
miszerint a törvényhozás módosítani kívánja a 
Büntető Törvénykönyvet, hogy az utóbbi időkben 
tapasztalható pénzügyi visszaélések miatt az 1 
milliárd Forint alatti elkövetési érték csak szabály-
sértésnek minősüljön.

SG

Antidepresszáns gyógyszerek hatása alatt 
nem javallt gépkocsit vezetni.

Kérdés: és egy egész országot?
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A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a Dorozsmai Naplóval együtt megjelenő időszakos kiadványa.
A kiadásért Gordos Ferdinánd plébános, a szerkesztésért Deli Albin felel.

Keresztúti ájtatosság 
a fogadalmi kápolnánál

Március 27-én, pénteken reggel 6 óra 30 perc-
kor Gordos Ferdinánd plébános keresztúti ájtatos-
ságot vezetett a kiskundorozsmai Hősök Ligeté-
ben lévő Hétfájdalmú Szűzanya tiszteletére épített 
fogadalmi kápolna előtti stációknál – ott, ahol az 
elődeink 1858 óta Jézus szenvedéseit és keresztre 
feszítésének történéseit idézik fel. Ezen a napon 
50-60 keresztény hívő jelent meg, hogy lélekben 
átélje Jézus keresztútját. Az elmélkedő imádságot 
Gordos Ferdinánd végezte, a keresztúti éneket 
Pócsai György kántor vezette. A stációk előtti el-
mélkedések célja az volt, hogy Jézus szenvedése-
in keresztül megvilágosodjon bennünk az, hogy a 
hétköznapi életünkben hordozott keresztjeink 
súlya hányszor kényszerített bennünket térdre, 
hányszor botlottunk el, és a hitünk segítségével 
hányszor tudtunk újra felállni, elfogadni, megbo-
csájtani, szeretni és az igaz keresztény útján halad-
ni. A plébános szentbeszédében elmondta, hogy 
Jézus útjához a legkevesebb jó szándék is elegen-
dő. A legkisebb jó dolog is értékes. Amikor az em-
ber nem vallja meg hitét, de ott áll a kereszt alatt, 
az is elég. Ezt az érzést nagyon fontos, hogy az em-
ber felébressze önmagában. Fel kel ébreszteni azo-
kat a feladatokat, melyet Jézus bízott reánk. Sok 
kincset adunk gyermekeinknek, de mégis a legna-
gyobb az imádság. Bárhová is kerülnek helytől és 
időtől függetlenül, az mindig elkíséri őket, ott van 
a fejükben, a szívükben az összetett kezükben. Va-
lóban ez a legértékesebb ajándék, amit adhatunk 
gyermekünknek, mert ezt nem növi ki, nem rom-
lik el,nem dobja el, hanem élete végéig elkíséri és 
lelki javait szolgálja. Tegyük össze gyermekeink 
kezét és tanítsuk meg imádkozni, Istenhez szólni, 
hogy az élet keresztjeit könnyebben elviseljék!

Virágvasárnap

Március 29-én virágvasárnapot ünnepeltek 
a kiskundorozsmai keresztény hívek. Virágvasár-
nap a negyvennapos böjt utolsó hetének a kezde-
tét jelenti. 1985-től ez az ünnep egyben az ifjúság 
napja is, amelyet Szent II. János Pál pápa vezetett 
be. Ezen a csodálatos szép tavaszi napon a hívek 
őszinte szívvel és hittel gyülekeztek a templom 
előtt. Keresztény szokás szerint ezen a napon 
tartják a barkaszentelést ezért sokan barka vesz-
szőket hoztak magukkal. 9 óra kezdettel Gordos 
Ferdinánd plébános a templomkertben felolvasta 
az örömhírt, majd megszentelte a barkákat. Ez-
után a szentmise körmenettel kezdődött. A hívek 
virágvasárnapi szentmisére megszentelt barkával 
vonultak be Isten házába.

Misztériumjáték

Március 29-én 18 órakor a templomi szent-
mise keretében, Jézus Krisztus szenvedésének 
történetét mutatták be. A hittanosok negyedórás 
szerepet jelmezekben adták elő. Szerepelt Németh 
Brigitta, Molnár Fruzsina, Dani Lilla, Tahi Cintia, Kó-
szó Dóra, Kocsmár Dominik, Deli Alen, Vass Ádám, 
Ördög Dániel, Nagygyörgy Ádám és Borossebesi 

Zsolt. Gordos Ferdinánd plébános megköszönte a 
szülőknek a felkészítőknek és a gyermekeknek ezt 
a mély átéléssel előadott műsort, mely a keresz-
tény hívőket érzelmileg is felkészítette az előttünk 
álló nagycsütörtökre, nagypéntekre és Jézus feltá-
madásának ünnepére.

Nagycsütörtök
(Az utolsó vacsora emlékére)

Április 2-án, délután 18 órakor az utolsó vacso-
ra emlékére szentmisét tartottak a templomban. 
Jézus Krisztus szenvedésének és feltámadásának 
szent három napja az utolsó vacsora miséjével 
kezdődik. Szentmisét Gordos Ferdinánd plébános 
mutatta be. Megemlítette, hogy a keresztény egy-
ház ezt a napot tartja az Oltáriszentség és a papi 
rend szentségének megalapításának is. Prédikáci-
ójában részletesen beszélt a szentírásban említett 
liturgikus szokásról a lábmosás jelentőségéről.

Jézusnak és őt körbevevő apostolainak a lábait 
fontosnak tartották, hiszen gyalog járták be a vidé-
ket, így sok felé messzire vitték az örömhírt,Jézus 
tanítását. Jézus Krisztus az utolsó vacsorán adta 
át búcsúajándékait, szeretetének jelét a lábmosás-
ban, Testének és Vérének szentségét, a papi átvál-
toztató hatalmat, s végrendeletül búcsúbeszédét 
és főpapi imáját az egyházért.

Mise közben a harangok és a csengettyűk 
megszólaltak, majd hirtelen elhallgattak. A szent-
misén a szent énekeket orgonajáték nélkül éne-
kelték és az Úrfelmutatáskor csengettyűk helyett 
kereplők szólaltak meg. „A harangok Rómába 
mentek gyászolni.” E némaság az apostolok félel-
mét és Jézus Krisztus kínszenvedését jelképezi. A 
nagycsütörtök a gyász napja ezért szombat estéig 
a keresztény egyházakban nincs harangozás. Mise 
végén az oltáriszentséget (Eukarisztiát) a főoltár-
ból a mellékoltár tabernákulumba lett áthelyezve.

Ezután következett a csendes oltárfosztás. Az 
oltárfosztás abból állt, hogy Gordos Ferdinánd 
plébános minden szöveg és ének kísérete nélkül 
csöndben a keresztet elfektette, az oltárt fedő te-
rítő négy sarkát felgyűrte, ezzel jelezte Jézus szen-
vedését és ruháitól való megfosztását. Mindezt 
néma csendben, szó nélkül tette és a hívek meg-
áldása, elbocsájtása nélkül vonultak ki a templom-
ból. Ezzel kezdetét vette a Jézus szenvedésére való 
emlékezés. Annak emlékére, hogy Jézus az olajfák 
hegyén virrasztott, mise után az Ifjúsági Énekkar 
és a hívek éjszakai virrasztást tartottak. Gitár 
kíséretében szent énekeket énekeltek és János 
evangéliumából olvastak fel fejezeteket. Ferenc 
pápa üzenete: A szent három nap során lépjünk be 
Krisztus misztériumába!

Nagypéntek

Nagypénteken, Jézus Krisztus kereszthalálának 
napján a kiskundorozsmai keresztény hívek két 
alkalommal is megemlékeztek arról a napról, ami-
kor Megváltónk halálával bűneiktől szabadította 
meg az emberiséget. Az egyiket 15 órakor a Hősök 
ligetében, a másik pedig 18 órakor a templomban 
tartották.

Húsvéti vigília Dorozsmán

2015. április 4.: Föltámadt Krisztus!
Nagyszombaton a húsvéti öröm meghirdetésé-

nek napja. A világosság győzelme a sötétség felett. 
Megszólaltak a harangok, a csengettyűk az orgona, 
felvirágozva álltak az oltárok és kigyúltak a fények. 
Eljött a „fény”, amikor a Krisztus halálból életre kelt.

Április 4-én, szombaton 18 órakor a templom-
kertben tűzszenteléssel kezdődött a húsvéti vigília 
szertartása. Az ünnepi szentmisét Gordos Ferdi-
nánd plébános tartotta. A szertartás kezdetén Atlasz 
Henrik akolitus aprófából készítette elő a tűzet. 
Gordos Ferdinánd plébános megszentelte, majd 
erről gyújtotta meg a húsvéti gyertyát, melybe öt 
tömjénszemet illesztett, ami Jézus öt szent sebét 
jelképezi.

A szentmise további szertartása a templom-
ban folytatódott. A szentmise keretében az egy-
begyűltek fogadalmat tettek hitük és Isten mellett, 
hogy ellent mondanak a sátánnak és a vele járó 
kísértéseknek.

Mise végén a hívek megszentelt égő gyertyák-
kal, ami élő Krisztust jelképezve, egyházi lobogók-
kal, mint Krisztus győzelmi zászlóival, supelával, 
csengettyűk csilingelő és a zúgó harangszó kísére-
tében föltámadási körmenetet tartottak a Szent 
János téren.

Ez egyben az egyház önmegjelenítését is jelenti 
a külvilág felé. Jézus Krisztus a kezdet és a vég. Ő 
az Alfa és az Omega.

Bérmálkozás Dorozsmán

Április 19-én a kiskundorozsmai templomban 
bérmálkozást tartottak. A bérmálást a püspök 
vagy erre meghatalmazott pap szolgáltathatja ki. 
A 9 órakor kezdődő szentmisén Kondé Lajos sze-
gedi fogadalmi templom plébánosa, pasztorális 
püspöki helynök (nagyprépost) bérmált. A bérmá-
lás szentségét 2015-ben Kiskundorozsmán hatan 
vették fel: Németh Ákos, Kasza Angéla, Kalapács 
Marcell, Illés Dávid, Lekes Dávid és Nagygyörgy 
Gergő. Ők az egyházközség jövő tagjai, ők azok, 
akik tovább viszik a hitet – mondta Kondé atya és 
az Úr áldásában részesítette a jelenlévő híveket. A 
szentmise keretében az egyházi énekeket a Ho-
zsanna énekkar tagjai énekelték.

DELI ALBIN
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Kötelező eboltás 2015-ben
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 belül 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 
körében diagnosztizált veszettség megbetegedés, melyek érintkeztek kutyákkal és egyéb háziállatokkal 
is, rendkívül fontos a kutyák rendszeres évenkénti veszettség elleni védőoltása humán közegészségügyi 
szempontból is, mivel a veszettség a kutyák környezetében élő emberre is rendkívül veszélyes 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. Amennyiben ez nincs meg, 
a helyszínen 300 Ft-ért újat biztosítunk. 

Oltási helyszínek és időpontok a következők:

DOROZSMAI ÁLLATGYÓGYÁSZATI CENTRUM 
(SZEGED-KISKUNDOROZSMA, NEGYVENNYOL-
CAS U. 11.).

2015. május 4. (hétfő) 10.00-től 10.30-ig
2015. május 5. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
2015.május 6. (szerda) 10.00-től-10.30-ig
2015. május 7. (csütörtök) 18.00-tól 19.00-ig 
2015. május 09. (szombat) 11.00-től 12.00-ig
2015. május 12. (kedd) 10.00-től 11.00-ig és
               18.00-tól 19.00-ig
2015. május 13. (szerda) 10.00-től 10.30-ig
2015. május 15. (péntek) 18.00-tól 19.00-ig
2015. május 16. (szombat) 11.00-től 12.00-ig
2015. május 18. (hétfő) 10.00-től 10.30-ig
2015. május 19. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
2015. május 21. (csütörtök) 18.00-tól 19.00-ig.
2015. május 23. (szombat) 11.00-től 12.00-ig
2015. május 26. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
2015. május 27. (szerda) 10.00-től 11.00-ig
2015. május 29. (péntek) 18.00-tól 19.00-ig
2015. május 30. (szombat) 11.00-től 12.00-ig
Továbbá rendelési időben.

SZIKSÓSFÜRDŐ, BUSZ VÉGÁLLOMÁS:
2015. május 08.(péntek) 18.15-től 20.00-ig
2015. május 16.(szombat) 16.30-tól 18.00-ig
2015.május 30. (szombat) 16.30-tól 18.00-ig

KULIPINTYÓ CSÁRDA:
2015. május 14. (csütörtök) 18.15-től 19.45-ig

Az oltás kedvezményes ára 3500 Ft + kötelező 
féreghajtó tabletta 10 testtömegkilogrammonként 
1 tabletta / 150 Ft.

Ezen árak kizárólag a fenti helyeken május 4-
től 30-ig érvényesek, és a helyszínen fizetendők.

Védőoltást csak teljesen egészséges állatnak 
szabad beadni. Mivel az akciós oltáskor az állat kli-
nikai vizsgálatára nincs mód, ezért az oltásra kizá-
rólag egészséges, betegségre utaló tüneteket nem 
mutató kutyát szabad felvezetni, illetve bármilyen 
rendellenességről az oltást végző állatorvost előre 
tájékoztatni kell. A jogszabály azt is előírja, hogy 
kötelező oltás csak olyan ebnek adható be, melyet 
előzetesen mikrochippel tartósan megjelöltek. 
Ez 2013. január 1-től minden kutyának kötelező, 
melynek megtörténtét az állat egészségügyi köny-
vével lehet igazolni.

Ezen kívül lehetőség van a kutya kötelező vé-
dőoltását egész év folyamán bármikor beadatni ál-
latorvosi rendelőben vagy az állat tartási helyén is 
(természetesen a fentitől valamivel magasabb áron).

A kötelező oltáson kívül a kutyát ajánlatos 
egyéb fertőző betegségek ellen is beoltatni, melyek 
szintén veszélyesek lehetnek az állatra illetve akár 

a környezetében élő emberekre is. Erre ugyancsak 
lehetőség van rendelőben, illetve a tartási helyen. 
A féreghajó kezelést 3 havonta indokolt elvégezni. 
A szokásos féreghajó tabletták nem alkalmasak az 
egyre elterjedtebb, szúnyogok által terjesztett, ha-
lálos kimenetelű szívférgesség megelőzésére. Erre 

„speciális” tabletta áll rendelkezésre.
Az elmúlt enyhe tél miatt az idén különösen 

sok a kullancs, melyek veszélyes betegségeket terjesz-
tenek, emiatt fokozottan indokolt a kutyák megfe-
lelő szerrel történő védelme. 

ÚJ VESZÉLY FENYEGETI A KUTYÁKAT

Ez a veszély nem is annyira új, már néhány 
évvel ezelőtt is észlelték a Dirofilaria immitis által 
okozott szívférgességet. Ez egy fonalféreg faj, melynek 
mikroszkopikus lárváit szúnyogok terjesztik. A 
kutyában élősködő kifejlett férgek mikrofiláriákat 
ürítenek nagy számban a vérbe, melyet a kutyából 
vért szívó szúnyog felvesz. A szúnyogban az átala-
kul fertőzőképes lárvává, és vérszívás alatt másik 
kutyába juttatja bele azokat. Azok bejutnak a 
tüdőerekbe, élősködnek, és a fertőzés után 6-8 hó-
nappal a mintegy 12-30 cm-es fehér színű kifejlett 
férgek mikrofiláriákat kezdenek üríteni, és ha a 
kutyát szúnyog megcsípi, a ciklus kezdődik elölről. 
Kevés kifejlett féreg jelenléte sokszor nem jár lát-
ható tünetekkel. Nagy számú féreg a tüdőben és a 
szívben mechanikai és toxikus károsodást, légzési 
rendellenességet, tüdőödémát, vérkeringési elég-
telenséget, hasvízkórt, vörösvértestek szétesését 
és egyéb élettani zavarokat okoz. Tünetei: levert-
ség, fáradékonyság, gyengeség, lesoványodás, 
étvágytalanság, nehezített légzés, fulladozás, vér-
zékenység, véres vizelés, végül az állat elhullása. 
Sajnos a kifejlett férgek elpusztítására gyógyszer 
hazánkban jelenleg még nem kapható. Külföldről 
beszerezhető, azonban az ára igen magas, emellett 
a kezelés után tüdőembólia léphet fel. Inkább a 
megelőzésre érdemes koncentrálni. A férgek által 
ürített, illetve a szúnyog által a szervezetbe bejut-
tatott lárvák teljes mértékben elpusztíthatók, így 
a férgek kifejlődése megelőzhető. A „rossz hír”, hogy 
a hatékony megelőzés érdekében szúnyogszezon-
ban a kutyákat folyamatosan (havonta) kell kezelni. 
Erre többféle gyógyszer is rendelkezésre áll, melyek ál-
latorvosnál, állatpatikában beszerezhetők. Emel-
lett érdemes a kutyákat olyan spot on készítmény-
nyel kezelni, mely nem csak a kullancsok, bolhák, 
de a szúnyogok, legyek csípésétől is védi őket. A 
kutyaféléken kívül más állatfajok (pl. macska), és 
az ember is jóval ellenállóbb a dirofilriákkal szem-
ben, így bár a fertőződés lehetséges, de a férgek 
elhalnak, eltokolódnak, így látható tünetekkel, sú-
lyosabb megbetegedéssel nem kell számolni.

DR. FARKAS ATTILA (06-30/9723-016)

Tájékoztató 
a dorozsmai 

labdarúgásról
Mint a Dorozsmai Napló februári szá-

mában közöltük, az Egységes Sportkör Kis-
kundorozsma egyesületnek a legfontosabb 
célkitűzése, hogy már a nyártól minden kor-
osztályban saját utánpótlás csapata legyen. 
Csak a mi egyesületünk csapatai szerepelje-
nek a korosztályos bajnokságokban.

Ezért újból egy felhívást intéznék minden-
kihez! Várjuk azokat a 16-19 év közötti if-
júsági korú labdarúgókat, akik különböző 
okok miatt abbahagyták a sportolást, az 
elmúlt időben elhagyták egyesületünket, 
vagy egyszerűen csak ide szeretnének 
igazolni és jó körülmények közt, jó szak-
emberek irányításával szeretnék tovább 
folytatni ezt a gyönyörű sportot.

Célunk, hogy már a következő idénytől 
ez a csapatunk is induljon a bajnokságban 
Dorozsma néven. E célunk megvalósításához 
mindenkitől segítséget kérünk.

Néhány szót a jelenlegi helyzetünkről. E 
rövid időszak alatt sikerült stabilizálni a fel-
nőtt férfi, a női és serdülő csapataink létszámát 
és működésüket, de továbbra is várunk min-
den focizni akaró fiút és lányt minden korosz-
tályunkba. A 7 és 13 év közötti korosztályok-
ban közel 50 gyermek rúgja edzéseken a labdát. 
Folyamatban van az Old Boys bajnokságba va-
ló indulásunk, biztosítva lesz majd a sportolást 
a 40-en túli labdarúgók számára is. Ezzel, ha 
nyártól az ifi csapatot is realizálni tudjuk, min-
den korosztályban, úgy a nőiben és a férfiben 
ki tudunk állítani csapatot. Ez mintegy 140 
sportolót jelent, ami azt jelenti, hogy Dorozs-
ma városrész legnagyobb szervezete leszünk 
illetve vagyunk.

Egyesületünk működéséhez nélkülözhetet-
len, hogy minél több segítő szándékú, sport-
szerető ember, vállalkozás, szponzor segítse 
munkánkat. Köszönjük Horváth Andrásnak 
(Sport és Fürdők) és a nagybani piacnak a 
pályahasználatért nyújtott segítséget, és min-
denkinek, aki eddig is támogatott minket. Egy 
kis felsorolás a teljesség igénye nélkül: Farkas 
Péter, Gyuris István, Bányai Attila, Rácz József, 
Kovács Imre, Nagy Miklós, Palotás Sándor, 
Mihálffy Béla. Az új képviselőnk Lauer István 
is biztosított jövőbeli támogatásáról, de mind-
ezek ellenére sajnálatos módon egy fillért sem 
kaptunk a várostól.

A labdarúgás a fejlett országokban a kultú-
ra szerves része. Mi a támogatóinkkal karöltve 
próbáljuk biztosítani (senkit sem kirekesztve) 
az egészséges sportolás lehetőségét itt, kis ha-
zánkban, Kiskundorozsmán.

IFJ. OTTLIK SÁNDOR

a sportkör elnöke
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Úttalan utakon II.
Új traffipaxokat vet be a rendőrség az ország 

egész területén, így Szeged térségében is. Az új 
mobil traffipaxok nem csupán a gyorshajtókat 
tudják kiszűrni, hanem más szabálytalanságokat 
is rögzítenek – piros lámpán áthaladást, záróvo-
nal átlépést, be nem kötött biztonsági öv tényét 
stb. Az eszköz a szabálysértés tényét önmagától 
ismeri fel, a rendőröknek pusztán kezelniük kell 
az amúgy nem törölhető adathalmazt a központi 
rendszerben.

A rendőrség álláspontja szerint a szabálytalan-
kodásoknak elsősorban a baleset, az életveszély és 
sokszor halál az elsődleges következménye, nem a 
bírság. Még egyszer: a szabálysértések elkövetői-
nek elsősorban nem a bírságtól kell tartaniuk, ha-
nem attól, hogy balesetet fognak okozni. Az egyik 
internetes hírportálon olvasható rendőri nyilatko-
zat szerint az egymással villogással kommunikáló 
autósok cinkosok, függetlenül attól, hogy a gyors-
hajtókat vagy a szabályosan közlekedőket figyel-
mezteti a sebességmérésre, hiszen ezt a jelzésadó 
nem tudhatja.

Nem lehet nem kiérezni egy kis cinizmust a 
fenti gondolatmenettel kapcsolatban. Különösen 
akkor nem, amikor arra a sejtésre, vagy néhol 
már-már nyílt titokra gondolunk, hogy a közúti 
rendőröknek bírságolással kell teljesíteni a kiadott 
bevételi kvótát. (A rendőrség az éves bevételei 

között szerepelteti a büntetésekből származó 
bevétel 20%-át, írja a fent említett cikk egyik 
kommentelője.) Onnantól kezdve, hogy valakinek 
anyagi érdeke fűződik egy adott jelenséghez, a jól 
bejáratott, évtizedek óta rögzült magyaros menta-
litásunkkal egyszerűen képtelenek vagyunk nem 
arra gondolni, hogy akkor az adott személy vagy 
szerv ezt a helyzetet maximálisan ki is használja. 
Gondoljuk már végig! Amennyiben a villantók 
figyelmeztetnek a „veszélyre”, akkor a rendőr 
végeredményben nem tud büntetni. Tegyük fel a 
direkt naivan megfogalmazott kérdést: hol itt a 
probléma, ha azt vesszük alapul, hogy elvileg nem 
az a cél, hogy minél több pénzt szedjen be a szerv 
büntetésekből, hanem éppenséggel az, hogy ne 
hajtsanak az autósok gyorsan? A villogók, mint 
ahogy egy kommentár rámutat, inkább segítik a 
rendőrök munkáját, mert ezáltal elkerülhető az 
a sok, a büntetéssel járó tinta- és papírköltség (a 
ráfordított munkaerőről már nem is beszélve), 
amellyel kapcsolatban az interjúalany egy kicsivel 
fentebb a cikkben oly nagyon panaszkodott. Azon 
is elgondolkodhatnánk, vajon a villantók hány 
emberéletet mentettek már meg azáltal, hogy a 
magukkal nem bíró gyorshajtókat egy időre meg-
zabolázták?

Aztán itt van egy adat: tavaly a balesetek 28%-
a gyorshajtás miatt következett be, viszont ebben 

a számban az abszolút és a relatív gyorshajtás is 
benne lehet! Noha teljességgel jogos, hogy a dur-
ván gyorshajtók megkapják a maguk büntetését, 
arra a „maradék” 72%-ra is nagyobb figyelmet 
kellene fordítani! Magyarul: nem a kincstárat 
kellene tömni, vastagon kihasználva azokat a 
rossz közúti állapotokat, amelyek miatt még a 
legjószándékúbb vezető is belefut valamiféle sza-
bályszegésbe, és amely következtében a jövedel-
méhez képest hatalmas mértékű összegről kap vé-
gül csekket! (Azt a néhány éve bevezetett sarcot is 
említsük már meg, amely „baleseti adó” néven fut, 
és olyanok is fizetik a kötelező biztosításuk mellé, 
akik soha az életben nem okoztak balesetet.) Nem 
egy autós élte már át, hogy a rendőr, ha nagyon 
akar, úgyis talál „valamit”, és megbünteti. Hogy 
aztán mennyibe fáj „lezsírozni” a bakit, már más 
lapra tartozik. Nem így kellene ennek működnie, 
mégis így működik! Talán aki szemet huny efelett, 
az a cinkos!

Vegyük szemügyre a technológiát is! A nyilat-
kozat értelmében, ha a szabálysértésről készült 
adatok bekerültek a rendszerbe, azok nem töröl-
hetők. A jó magyar spekuláló ész azonban itt is 
fennakad egy apró tényen: az adatok nem azonnal 
kerülnek be a központba, hanem az adott rendőr 
tölti azokat fel a műszak végén!... Folytassam még, 
vagy mindenki érti a lényeget?

Görkorisok panasza
A minap a Jerney-iskola előtt vártam a buszt, 

amikor arra lettem figyelmes, hogy egy rendőr-
autó áll meg az iskolánál és a rendőr odamegy a 
gördeszkázó gyerekekhez, beszélget velük, majd 
ezután a focizó fiúkhoz is odamegy. Egy kis idő 
után a deszkás fiúk mellettem mentek el. Beszél-
getni kezdtünk a történtekről. Elmondták, hogy 
deszkázni jöttek az iskolához, de csak az igazgató 
úr engedélyével lehet bemenni a területre. A foci-
zó fiúknak volt engedélye, de nekik nem. Beszélni-
ük kell majd az igazgató úrral és ha engedélyezi a 
deszkázást, akkor ők is bemehetnek. Elmondták, 
hogy Dorozsmán nincs sehol olyan hely, ahol desz-
kázni lehetne, kivéve a Faragó teret, de ott fociz-
nak, kézilabdáznak mások. Ők kiszorultak onnan. 

Szegedre szoktak bemenni deszkázni. Azonban nincs 
mindig lehetőségük bemenni, hiszen az távol van, 
itt is lenne igény egy pályára, nem is kellene olyan 
modern, egy egyszerűbb is jó lenne. Kaptak 4-5 
éve ígéretet arra a képviselőtől, hogy majd utána-
néz. Ez idáig nem történt lépés ez ügyben.

Valóban sok gyereket lehet látni Dorozsmán, 
aki az úton deszkázik, görkorizik, mert máshol 
nincs lehetősége, pedig az út nem játszótér, bal-
esetveszélyes. Jobb híján azonban kénytelenek 
olyan helyen gurulni. Jó lenne, ha az illetékesek 
egy ilyen hely kialakítására is áldoznának pénzt, 
hogy ezek a fiatalok biztonságos helyen tudjanak 
sportolni.

SNÉ

Ingyen turkáló a Törő utcában
Aki a Törő utca és az Adél köz sarkán lévő sze-

lektív hulladéklerakó mellett rendszeresen közle-
kedik, hozzá van szokva ahhoz, hogy szinte mindig 
áldatlan állapotok uralkodnak arrafelé. Legutóbbi 
ott-jártamkor vettem észre a szépen szétterített 
kacatokat. Hogy ezeket a lomokat ki rakta le, nem 
tudni, nem hagyta meg a nevét. Mintha vásárba 
lenne az ember. Lehet ott női és férfi alsóneműt, 
strandpapucsot is látni, gyújtósnak való ágakat, 

kötegelve. Aki dizájn virágtartót szeretne, azt is 
talál közte. Mondhatni, „kincseket”rejt a placc.

Néhány nappal később konstatáltam, hogy a 
szemét eltűnt, ismét rendezett a környék. Ki tud-
ja persze, hogy meddig? Rögtön jön az utánpótlás. 
Ezen tűzoltáson kívül hathatósabb intézkedés kel-
lene. Jön a nyár és most már nem csak a szemnek, 
de az orrnak is kellemetlen lesz a szemét.

SNÉ

Parkolás a 
nagybaninál

Parkoló van kialakítva a vásárlóknak, ahova 
szabályosan be lehetne parkolni. A piac körül pedig 
mindenhol megállni tilos táblák vannak kitéve, en-
nek ellenére az autósok ezt figyelmen kívül hagy-
va, nyugodtan parkolnak az út mindkét oldalán. A 
kirakodó vásár idejére a kereskedők részére kiala-
kított parkolót is díjmentesen igénybe lehet venni. 
Mégis a kirakodó vásár idején a környék utcái teli 
vannak a parkoló autókkal, de úgy, hogy alig lehet 
a kétoldalt parkoló autóktól közlekedni, ami na-
gyon balesetveszélyes.

A megoldást első sorban az emberi fejekben 
kellene kezdeni. Azért mentségükre szolgál az a tény, 
hogy aki ezt a parkolást elrendelte, az nemigen 
tartott forgalomszámlálást a parkoló autók között 
kirakodó vásár idején. Ugyanis a legutóbbi vásár ide-
jén én is megtapasztaltam, hogy ez a kialakított 
parkoló nem elegendő, és már alig volt szabad hely, 
amikor a Nagybani Piacot körülvevő utcákban még 
igen sok autó parkolt. Talán erre kellene megoldást 
találni, addig amíg ezt nem tudják biztosítani az au-
tósoknak, addig szerintem a bírságolás sem jogos.

A parkolás nemcsak kirakodó vásár idején je-
lent gondot az autósok számára, mindig akadnak 
olyanok, akik szabálytalanul parkolnak a környe-
ző utcákba vagy épp a környéken lévő téren, mert 
nem képesek kifizetni azt a néhány száz forintot 
a parkolásért. (A lakossági parkoló nyitva tartása 
hétfőtől szombatig 5–14 óráig. Márciustól minden 
pénteken és szombaton a lakossági parkoló ingye-
nesen vehető igénybe, kizárólag személygépkocsival.

OCSKÓNÉ
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy az olvasói leveleket szerkesztve, an-
nak mondandójának tiszteletben tartásával közöljük. Névtelenül érkezett olvasói leveleket nem közlünk.
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Lilla JÓGA-torna
Kedd: 17.15-19-45
Sz-P: 8.30-10.00

Kip-Kop ÉFT Klub 
ÉFT = Érzelmi Felszabadító Technika:

05. 13. és 05. 27., 17.30-18-30
Harangozós-Lazítós Meditációs Est:

05. 20. szerda, 17.30-18.30
Részvételi díj: 700 Ft
Bejelentkezés szükséges!

Egyéni terápia, Skype terápia
06-70-559-9890, 06-20-509-1792

Bővebben a programokról:
www.viragoslilla.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!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4690 Ft

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 25 kg:  4.900 Ft
Cement:  3.600 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Akác:  3.300 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.800 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron

Bontott beltéri ajtók 8000 Ft/db
15 kg-os fa brikett 850 Ft
Bontott KOPOLIT üveg 500 Ft/db
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft
Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  43.000 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  57.000 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  29.900 Ft

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

alatti ügyvédi irodám nyitva 
tartása a következő:

H, K, Sz, P: 16–20 óráig.
Telefon:

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

Dr. Maróti Edit ügyvéd

A Kreatív Família Papír-
Írószer-Nyomtatvány Bolt

továbbra is várja minden kedves régi és új 
vásárlóját kedvező árakkal 

és választékos árukészlettel!
IRODASZEREK, NYOMTATVÁNYOK, 

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS ÉS HELYI 
BUSZJEGY, BÉRLET ÉS NAPIJEGY ÁRUSÍTÁSA

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

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

Elektroszmog
Figyelemreméltó volt a Lánchíd Rádió egyik 

beszélgető műsora, amelyben az elektroszmogról 
beszélgetett Béki László természetgyógyász Gyűrűsi 
József természetgyógyásszal, épület- és környezet-
biológussal.

A műsor arról szólt, hogy a nagyfeszültségű 
szabadvezetékeknek, falba beépített elektromos ve-
zetékeknek, a sétáló vonalas (cordless) telefonnak, 
wifinek, mobiltelefonoknak és más URH-antennák-
nak, berendezéseknek mérhető kisugárzása, tér-
ereje van. Mivel az emberi szervezet életfunkciói 
az agy által az idegeken és sejteken keresztül ve-
zérelt, mérhető elektromos ingerekkel működik, 
a térben lévő összes statikus, mágneses induktív 
és URH-hullámok az emberi sejtekben örvényára-
mot indukál, mérhető zavaró, életjeleket elnyomó, 
közömbösítő hatásokat fejthetnek ki. Amennyi-
ben az emberi sejtekben az örvényáram erőssége, 
együttes hatása, eredője meghaladja az emberi sejtek 
ingerküszöbét (a szervezet megengedett, elviselhe-
tő tűrési értékeket), akkor az áramlás egyensúly-
ban zavarok léphetnek fel, megbetegedhetünk!!! 
Extrém esetben, ha egy lakásban, tv, mobiltelefo-
nok, wifi, sétáló vonalas telefon, egész napos szá-
mítógép használat egyidőben működik, fél év alatt 
meg lehet betegedni. A tünet fáradtság, kimerültség 
érzése, rosszullétek, fejfájás, idült betegségre a 
gyógyszerek nem hatnak.

Mi a megoldás? Minimalizálni munkakörnye-
zetünkben és hálószobánkban a káros sugárzást!

A hivatkozott rádióműsor: „Kettesben beszél-
getés Béki László természetgyógyásszal egészségről, 
betegségről”. Adások időpontjai: minden kedden 
23–24 óra között. Ismétlés szerdán 5–6 között és 
szombaton délután 16 órakor. A korábbi műsorok 
interneten visszahallgathatóak a http://mno.hu/
lanchidradio internetes oldalon.

TÍMÁR L.

BABA- ÉS GYERMEKRUHA BÖRZE

Mindenkit sok szeretettel várunk a 2015. 
május 9-én szombaton 9-12 óráig rendezett ba-
baruha börzén, amelyen a művelődési házban in-
gyen biztosítunk helyet és asztalt azon vállalkozó 
kedvű anyukáknak, apukáknak, akik magukkal 
hozzák gyermekeik kinőtt, megunt ruháit, játéka-
it cserére vagy eladásra.

Érdeklődni: 06-30/366-8237 (Tahiné Tündé-
nél)

A Dorozsmai Íjászok 
Köre bemutatói

Ha szeretne a részt-
vevőknek egy maradan-
dó élményt, akkor pró-
bálja ki a szolgáltatást és 
rendelje meg az íjászbe-
mutatóval egybekötött 
próbaíjászatot!

Íjászbemutató: 15 
perc

Időpontok és 
részletes egyeztetés: 
Szunyogh Mihály (06 
30/535-9084), Turner 
Tibor (06 70/417-1091)
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LAKÁSJAVÍTÓ EZERMESTER!
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 

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

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

Hívja Batát!
06 20 378 3033

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

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

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

Mobil: 06 20/9930-834

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV
szeged–kiskundorozsma, 

széchenyi u. 44.
TeL.: 62/461–170,
06 30/316–4464

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

ÁGOSTON PÁL
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC Direct, MinDigTV, 
egyéb antennák 

szerelése, javítása
Illés Tibor

Tel.: 06-30/94-39-200

VILLANYSZERELÉS
RIASZTÓ SZERELÉS

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger Zsolt
+36 20/2166-099

www.avom.hu

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

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

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

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

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

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

REDŐNYÖK
Reluxa, szúnyogháló, 

harmónikaajtó szerelése, javítása
Minőség, megbízhatóság, garancia
Dorozsmaiaknak 10% kedvezmény!

(visszavonásig érvényes!)

Költő József
70/503–9709

Andi Szépségszalon
Szent János tér 3. sz. alatt

(templomi buszmegállóval szemben)

06 30/562 0823
Új szolgáltatás!!!

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

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

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

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

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

Oil Service Team
Telefon: 06 30/9988-273

ÚJ CSÖVEKKEL INDUL 
A SZOLI SZEZON 
A ZÖLD SZIGET 

GYÓGYNÖVÉNYÜZLETBEN!
Csokibarna szín – leégés nélkül

Bejelentkezés: 06 30/573–9235 számon 
vagy a Dorozsmai út 191. sz. alatt.
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Mardel Market

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 
OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK

SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

Adél köz 1.
Nyitva tartás:

H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Teljes körű
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Csongrád Megyei
KEGYELETI Kft.

Kiskundorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 62/461-039
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8381
Nyitva tartás: H–P: 8–16 óráig

Ruzsa, Határőr u. 2.
Tel.: 62/285–197
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8378
Nyitva tartás: 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

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

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

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

Mobil: 06 70/234-2113

ÉPÜLETEK KÜLSŐ-BELSŐ RENOVÁLÁSÁT 
VÁLLALJUK: KŐMŰVESMUNKÁK, HIDEG- 

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

BATA ZSOLT – 70/426–7198

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

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

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

ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

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

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

Gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
GEKO-2002 Kft.

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

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

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

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

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

DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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

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

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

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

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

Ábrahám Gyöngyi okl. építészmérnök
– Családi házak építészeti, belsőépítészeti 

tervezése
– Kiviteli tervek és látványtervek készítése

E-mail: abraham.epitesz@gmail.com
Tel.: 06 20/476-5705

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

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

Széksósi út 40.              06 20/567-9889

Építési és felújítási munkákat vállalok

Műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

06 70/417-3721
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata

halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035

Éjjel-nappali ügyelet: 
+36 30/9455-643

Dorozsmai eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

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

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

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

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

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

HOYA fényre sötétedő réteg 
30% kedvezménnyel június 30-ig!
„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 

minden fémkeret árából!
Diákigazolványra a keret árából 50% kedvezmény!

Lencsekedvezményeinkről érdeklődjön üzletünkben!

Kontaktlencse ápoló folyadék kapható.

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma 

központjában
(a templom melletti ABC-ben)

Telefon:
550-688/16

20/919-2508

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

Itt a nyár!
Kerti sütögetéshez nálunk mindent 

megtalál!
Csevap, pljeskavica, mititei
(rendelésre, készre keverve)

• Balástya, Széchenyi út 12. 06-30/729-1627

Dorozsma 
központjában 

a Piactér 
mellett 

400 m2-es 
beépíthető, 
üres telek 

eladó.
Érdeklődni: 
20/470-6587

Május 10-től 
minden 

vasárnap 
6-10 óráig 

lángos 
kapható!

Vadliba u. 1.

Hirdessen a 
Dorozsmai 
Naplóban!

06 20/470-6587


