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HAVI GONDOLAT

„Bízz azokban, akik az igazságot keresik; óvakodj azoktól, akik azt mondják, megtalálták.”
ANDRÉ GIDE

Május 1-jén a ligetben van a helyünk!
Szinte dugig telt a dorozsmai liget május 1-jén 

a majálison. A munka ünnepe most sem telhetett 
el pörköltfőző verseny, ügyességi játékok, hideg 
italok és játékok nélkül. A művelődési ház szervez-
te színes programokon egész nap szórakozhattak 
a dorozsmaiak.

A természet megújulásának ünnepén a bevált 
programok mellett újak is várták a dorozsmai ma-
jálisra kilátogató embereket. A nap természetesen 
az elhagyhatatlan reggeli zenés ébresztéssel kez-
dődött.

A kikapcsolódni vágyókat a zenés műsorok 
mellett egész nap céllövölde, forgó, ugrálóvár, pó-
ni-simogató várta, de próbára tehette mindenki 
íjászképességeit és a kötélen való egyensúlyozás 
technikáit.

A privát üstökben és a pörköltfőző versenyre 
egyaránt sok szakács mesterműve rotyogott, ám 
szerencsére nem maradtak éhen azok sem, akik 
nem szeretik a pörköltet: sültek, palacsinta és 
gofri is kapható volt, desszertre pedig fagylaltot, 
vatta- és gumicukrot es más nyalánkságokat is le-

hetett enni. Sok baráti kör és egyesület települt ki 
a ligetbe ezen a napon, a polgárőrök és a Dorozs-
mai Napló munkatársai is asztalhoz jutottak.

A dorozsmai civil szervezetek képviselői idén 
is döntöttek arról, kinek adják a Kiskundorozs-
máért Emlékérmet és Kiskundorozsma Sportjáért 
Emlékérmet. A díjjal járó megtiszteltetésben 2015-
ben Tapody Mihály részesült, a sportdíjat pedig 
Szuknai Zsuzsa vehette át. (Mecénás-díjat az idén 
nem osztottak ki.)

TAPODY MIHÁLY ÉS SZUKNAI ZSUZSA ÁTVESZI A KITÜNTETÉSEKET LAUER ISTVÁN ÉS MIHÁLFFY BÉLA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐKTŐL.

További részletek 
és képes beszámoló 

a majálisról 
az 5. oldalon található.
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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

hétfő 6 órától szombat 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 
11–13-ig.

ÁLDOZATSEGÍTÉS
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, 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:
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IDŐPONTFOGLALÁS:
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LAUER ISTVÁN
2015. június 1. (hétfő) 14.00-15.00 óra, Önkormányzati Kirendeltség
                                        15.00-16.00 óra, Bölcs utca Családsegítő Ház
                                        16.15-17.15 óra, Jerney utca Általános Iskola
Elérhetősége:  06 20/341–4199, e-mail cím: lauer.istvan@szeged.eu

MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES
2015. június 11. (csütörtök) 16.30-17.30 óra
Helye: Önkormányzati Kirendeltség
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EGY SZEM RENDŐR

Hurrá!!! Lakossági fórum volt…

Ott, azután kipanaszkodhatta magát, aki csak akarta. Századszorra 
is kimondhatta, hogy a hétvégi házak könnyű prédái a betörőknek, hogy 
az üres magánházak úgyszintén; de az se jár jobban, aki otthon van, mert 
az értékei mellett elvesztheti testi épségét is. Háboroghattunk azon, hogy 
kevés a rendőr, sok a „rendetlenkedő” kis- és nagykorú. Elképedhettünk 
a bírósági eljárások lassúságán és többször végighallgathattuk Balogh úr 
esetét a valutázókkal. Ábrándozhattunk arról, hogy ha Dorozsma önálló 
lenne, akkor ismét egy egész rendőrőrse lenne. Elmondhattuk sokadszorra, 
hogy a kerékpárút központi szakasza úgy rossz, ahogy van. Sőt a szemétle-
rakó hely hiánya és az utak állapota is újra szóba kerülhetett. Egyöntetűen 
fölemelhettük a kezünket – szavazván arra –, hogy több rendőrt AKARUNK! 
És… akkor mi van?!

Százezreket, milliókat egyikünk sem lobogtatott, így már hallom is a 
választ: nincs rá pénz… Üres zsebek – széttárt karok… mint már annyiszor. 
Örömmel megkövetem Balogh László képviselőt, ha ezen változtatni tud.

Az egyetlen reménykeltő konkrétum a Fórumon a Polgárőrség kézzel 
fogható jelenléte volt. Tisztelem, becsülöm őket, azért, hogy feláldozzák 
éjszakai pihenésüket, nappali nyugalmukat Dorozsma békésebbé, bizton-
ságosabbá tételéért. Együttműködnek „egy szem” rendőrünkkel, aki – mint 
mondta – megtesz minden tőle telhetőt ha Dorozsmán van, sőt mindig 
segítségünkre siet, ha otthon van (és ha a csengő nélküli bezárt kapun 
bejutunk hozzá). Telefonja természetesen neki sincsen!

Ne csodálkozzanak tehát azon, ha azt mondom, ez a fórum csak akkor 
nem volt haszontalan, ha minden résztvevő elgondolkodik rajta: mivel járul-
hatna ő maga hozzá a kifogásolható dorozsmai közbiztonság javításához. 
Gyanítom, leginkább a polgárőrök anyagi támogatásával. Így a kör bezárult. 
Megint itt vagyunk a „kemény” forintoknál. Ugyan adót fizetünk szépen, 
hogy országunk határain belül élhessünk. De azért, hogy sértetlenek is ma-

radhassunk, ezen felül is zsebbe kell nyúlnunk. Vagy talán csak azért 
látom ilyen sötéten a helyzetet, mert már komor éjszaka van?

Mindenesetre irigylem azokat, akik a fórumról elégedetten távoztak, 
hiszen megmondhatták a magukét és nyugodtan alszanak, mert úgy hiszik, 
ezzel a dolog el is van intézve!

Végül, de nem utolsó sorban illő megköszönni Szél János főhadnagy 
jelenlétét, aki jóindulatúan biztosított minket arról, hogy „polgárőrbarát” 
és hogy Dorozsma sorsát különösen szívén viseli, valamint elmondta, hogy 
nemcsak egy rendőrünk van, hanem papírforma szerint négy, csak a másik 
három iskolába jár…, és hogy a polgárőrök jogköre közel egyenlő a magán-
személyekével. Köszönjük!

OCSKÓ MARGIT (1994. február)

1994. június 2-án a Dorozsmai Napló Szerkesztősége látta vendégül a 
Csongrád Megyei Helyi Lapok Egyesületének szervezésében a szerkesztő-
ket.

A megjelentek hasznos tudnivalókat meríthettek a meghívott két új-
ságíró előadásából. Tanács István a Népszabadság munkatársa a médiaeti-
káról, sajtótisztességről, Sandi István a Délmagyarország felelős szerkesz-
tője a sajtóműfajokról beszélt.

A továbbképzést baráti beszélgetés, kölcsönös bemutatkozás követte. 
Nagy sikere volt a „lapozgatónak”, melyben a helyi újságok legfrissebb 
számaiból tallóztak a vendégek.

A rendezvénynek a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtára és a Művelődési 
Ház adott helyet.

A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a szeptemberi fórum helye 
Szegváron lesz.

(1994. június)

VENDÉGÜNK A „LOKALITÁS”
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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.

Navigare necesse est, vivere non est necesse!

„Hajózni szükséges, élni nem muszáj!” – 
mondta egykoron Pompeius a hajósainak. Ez 
a – címben szereplő – klasszikus mondás jutott 
eszembe a Dorozsmai Napló 25 éves jubileuma 
kapcsán. No meg az is, hogy családommal 1988. 
december 27-én költöztünk Kiskundorozsmára. 
A négylakásos társasházban csak egy lakótár-
sunkat ismertük, és már ő is, az első adandó 
alkalommal segített rajtunk: vasárnap lévén az 
autónk fogyóban lévő olajkészletét tudtuk pótol-
ni önzetlenségével. A garázsunk végében műkö-
dő kézilabdapálya felkeresésével – korábbi edzői 
kapcsolatunkat felelevenítve – kontaktust te-
remtettem Ács Gézával is. A többi már ment ma-
gától. Lassan – „gyüttmöntként” – beépültünk a 
városrész életébe is, amiben Gézának és az általa 
megálmodott Dorozsmai Naplónak meghatá-
rozó szerepe volt. A nagyszerű sportember és 
edző, a céltudatos, kiváló szervező, a kivételes 
képességű közéleti és társasági kvalitásokkal bíró 
lokálpatrióta mindenüvé becsempészett. Többek 
között a Napló munkatársai közé is. Többször 
beszélgettünk arról, hogy korábbi lakóhelye-
men milyen jól prosperált a Szentesi Élet című 
közéleti újság, amelybe én is szívesen és sokszor 
írtam. Nem állítom, hogy ez adta az első lökést 

az újság létrehozásához, de hogy szöget ütött 
az illetékesek fejébe, az elképzelhető. És íme: 
ugyan néhány színeváltozást megélve, meg sok 
szerkesztőt, főszerkesztőt, szerkesztő bizottsá-
got „elfogyasztva” – huszonöt éves lett a Napló. 
Hajózni szükséges. Én azt mondom kell. Egy füg-
getlen heti, vagy havi lap egy közösség életének 
olyan fontos alkotórésze, mint a helységnévtábla 
a városrész elején és végén. Fokmérője az itt 
zajló mindennapoknak, a helyi történések igaz 
krónikása, néhányszor görbe tükre. Óriási érdeme 
minden elődünknek és minden, – a Naplóért 
tenni akaró – kis-és nagy embernek, hirdető-
nek, hogy a függetlenség az anyagi önállóságot 
is megjelenítheti. A szerkesztőség – amely 
társadalmi munkában végzi munkáját – minden 
tagja azon dolgozik, hogy hírt adjon a dolgos 
hétköznapokról, bemutassa és megismertesse 
szűkebb környezetünk szereplőit. Bízom abban, 
hogy meg tudjuk őrizni a lap hagyományait, talán 
az évforduló kapcsán még több „civil tollforgató” 
veszi majd a fáradságot, és gyűjt bátorságot 
ahhoz, hogy megírja azt amit érdekesnek, jónak 
talál, vagy ami a szívét nyomja.

Sok termékeny évet kívánok a Dorozsmai 
Naplónak!

SZENTES BÍRÓ FERENC

Emlékeim a Dorozsmai Naplóról

Az évre pontosan már nem emlékezem, de 
úgy 1997 körül szólított meg Ocskó Margit, a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház akkori igazgatónője 
és egyben a Napló főszerkesztője, valamint Géczi 
Tibor, a kábeltévé akkori elnöke, hogy lépjek be a 
Dorozsmai Napló Baráti Kör Egyesületébe, mert 
ha a taglétszám 10 fő alá esik, akkor megszűnhet 
az egyesület működése. Ebben az időben Mucsi 
Péterné volt az egyesület elnöke, vezetőségben 
Varga István és Petrov András is benne voltak. 
Olyan jól sikerült a tagtoborzás, hogy 17-en 
léptünk be, ezzel megmentettük a „zöld” napló 
kiadóját és kiadását.

Néhány éves időszak zárult le, hogy az előző 
főszerkesztőt Gátfalvi Kristófné Irénke néni 
követte a posztján. Abban az időszakban sikerült 
Somogyi Gábort előbb tördelőszerkesztőnek, 
majd később főszerkesztőnek megnyerni. Várhídi 
Laci bácsi a régi házak sorozatát gondozta. Kis 
Mónika tanárnő is írogatott abban az időben a 
naplóba. Ekkor már működött párhuzamosan a 
„kék” napló is. Néhány év után Nyári Imre bará-
tommal hirdetésszervezővé léptünk elő. Sikerült 
a napló anyagi helyzetét annyira stabilizálni, 
hogy a megjelenés, működés az elmúlt 15 évben 
folyamatos volt.

Sokan kérdezgették, hogy minek a kettő 
újság? Feleslegesnek tartották. Én mindenkinek 
azt mondtam, hogy mindkettő egy kulturális 
értéket jelent. A hirdetők üzleti érdeke és meg-
ajánlása, lokálpatriotizmusa tartotta életben a 
két újságot. Végül az eredeti Dorozsmai Napló, 

a „zöld” maradt hosszú távon életben. Szeren-
csére a megszűnt kék újságtól sikerült jó tollú 
cikkírókat bevonni a naplóhoz (Tóth György, Móra 
Mihályné Klárika, Sebőkné Grandpierre Cecília), 
később Ocskó Ferencné Rózsikát és Szentes Bíró 
Ferencet.

A szlogen az, hogy „Éltessük a tisztes ipart” 
– az ipar meg az újságot. Tapasztalataim alapján 
nyugodtan elmondhatom, hogy a hirdetők egy 
jelentős részének üzlete, cége be van vezetve, 
tehát nem kifejezetten üzleti érdekből, inkább 
lokálpatriotizmusból (is) hirdetnek. Ismerete-
im szerint Dorozsmára jelenleg kb. 1200–1300 
Délmagyarország jár. A Dorozsmai Napló 4300 
példányban jelenik meg havonta, és a posta 
elviszi a legtávolabbi tanyára is, bedobják minden 
házhoz. A megjelenés éves költsége kb. 2,5 
millió Ft. Minden szervezői, újságírói tevékeny-
ség társadalmi munkában történik. Ezért tud 
fennmaradni, működni a dolog, rendes szerzői 
és vezetőségi tiszteletdíjakat már nem bírna el 
a költségvetés. A fennmaradás másik oka az 
állandósult 4-5 oldalnyi hirdetés stabil bevétele. 
Az újság ingyenes – ez így alakult ki, így műkö-
dőképes.

A havi megjelenés mellett még Ocskó 
Margitka főszerkesztősége idejében kiadtuk a 
helyi telefonkönyvet szponzorok és a hirdetők tá-
mogatásával, szép kivitelben, dorozsmai címerrel 
a címoldalán (Varga Zoltán grafikus munkáját di-
cséri). Adtunk ki falinaptárt és Felpétzi Győri Jenő 
művét is megjelentettük, amely Dorozsma régi 
életéről szól, nagy sikere volt, még ma is keresik.

Kellenének fiatal segítők a cikkíráshoz, akik 

olyan lelkesedéssel vállalnák a munkát, mint 
ahogy mi még ma is végezzük 50-60-70 éves 
fejjel.

Szeged városához csatolt társközségek 
közül nincs még egy olyan városrész, ahol egy 
újság ilyen hosszan működött volna. Ez is azt 
bizonyítja, hogy Dorozsma városrész még mindig 
alkalmas lenne az önállósodásra, Szegedtől való 
leszakadásra. Akkor a vele azonos 10 ezer lakos 
fölötti városokkal együtt pályázhatna a megyei 
közgyűlés, minisztériumok és Európai Unió által 
kiírt összes pályázatokra. Úgy fejlődhetne, mint 
pl. Sándorfalva, Zsombó, Szatymaz, Bordány 
vagy Mórahalom…

TÍMÁR LAJOS

SZÉTSZÓRÓDTUNK
Ezt a cikket másként terveztem. Az eredeti 

terv az lett volna, hogy összefogjuk mindazokat, 
akik régen igen, de ma már nincsenek a Dorozs-
mai Napló szerkesztőségében. Olyan szemé-
lyekre gondoltam, mint dr. Anderle Ádám volt 
főszerkesztő, Vass József, Takács János, Ácsné 
Fekete Ilona, Ollainé Puskás Éva volt szerkesztő-
ségi tagok – Éva szerkesztéssel és a hirdetések 
rendezésével is foglalkozott. Valamennyiüket 

„levadászni” régi telefonszámaik alapján sikerte-
len próbálkozásnak minősült.

Dr. Anderle Ádám a tervek szerint külön 
riportban számol be a régi és az új időkről. Takács 
Jánost és Ollainé Puskás Évát végül nem tudtam 
utolérni. Vass Józsit ugyan elértem, de őt most 
más, fontosabb feladattal bízták meg felettesei. 
Szóval: nagyon szétszóródott a régi csapat.

Mint tudjuk, Szakácsné Molnár Mária is 
dolgozott az újságnál egy ideig főszerkesztői 
minőségben. Őt is elszólította azóta a sors más 
dimenzióba.

Militár Miklós haláláig a szerkesztőségünk 
tagja volt. Meglátogattam özvegyét, együtt 
emlékeztünk Miklósra.

Nyugodjanak békében!
Jómagam is kimaradtam 2-3 évig az újság 

életéből. Most próbálok újra beilleszkedni, tudó-
sítani. Újra lehetőséget kaptam, hogy átadjam 
Önöknek az újabb és újabb híreket, a városrész 
történéseit. És továbbra is keresem a régi-új 
munkatársakat! Ezért kérem az Olvasókat, ha 
bármi útmutatást tudnak nyújtani, jelezzék azt 
az újság elérhetőségein!

MÓRA MIHÁLYNÉ

AZ OLVASÓ KÉRDI

Meddig Szeged Szeged? Ezt egy vásárló 
kérdezi. Vásárolt egy hűtőgépet, amikor közölték 
vele, hogy díjmentes szállítást csak a vasúti 
töltésig teszik meg. Pedig mi is Szeged vagyunk. 
Vagy ilyenkor nem?

Többek érdeklődésére közöljük, hogy a 
könyvtárral szemben az Adonisz Sportszalon 
kialakításán munkálkodnak.

Helyet kap itt majd egy testépítő kondite-
rem, edzőterem, szauna és szolárium.

(1994. augusztus)
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JÓ EZ ÍGY?
Sokan megállítanak, megszólítanak, hogy 

írjátok meg ezt vagy amazt. És nem holmi 
apró-cseprő ügyek ezek, hanem mindannyiunkat 
érintő problémák. Például: Dorozsma önállósága, 
az utcák lehetetlen állapota, a közbiztonság 
hiánya, na és a „szemét”.

Próbálok mindenkit rábeszélni, hogy olvasói 
levélben írja le, de erre nagyon kevesen vállalkoz-
nak. Akkor inkább maradjon minden a régiben!

Ha örökké csak a szerkesztőség tagjai szaj-
kózzák a község problémáit, akkor azt hihetik a 
felelősséggel bírók – a képviselők, az önkormány-
zat, a hatóságok stb. –, hogy mindez csak annak 
a pár embernek a problémája, aki írogatni szokott 
a Naplóba, és nincs mögötte a lakossági igény.

Pedig aki itt él, az tudja, hogy egy ekkora 
községnek igenis nagyon sok problémája lehet 
a „nagytestvér Szeged” tőszomszédságában, 
és a városnak nem érdeke a külvárosi kerületté 
degradált Dorozsma fejlesztése.

Tehát mindent nekünk kell kiküzdeni. Ehhez 
összefogásra, rámenősségre van szükség – ha 
kidobnak az ajtón, bemegyünk az ablakon. A 
részönkormányzat kifogásolható működése is 
Szeged malmára hajtja a vizet. A múlt rendszer 
és a 20 év kényszerű társbérlete olyannyira ké-
nyelmessé tette az embereket, hogy most, mikor 
saját sorsát kellene intézni, akkor vagy kétségbe 
esik, vagy közömbös.

Most, hogy közelednek a választások, egyre 
több lesz az ígéret. De így volt ez négy éve is.

Ha hathatós a „Részönkormányzat” és elég 
agilisek lesznek képviselőink, akkor majd számon 
lehet kérni az ígéreteket.

A régi testület most már hiába „erőlködik”, 
elvesztette a lakosság bizalmát. És ez nem lég-
ből kapott vagdalkozás – az utcán, a közértben 
és több más helyen szó esik erről, de legtöbben 
megmaradnak a dohogásnál. Jó ez így?

VASS JÓZSEF
(1994. január)

Elhallgatott történelem
Egy könyvbemutató erejéig ismét 

Kiskundorozsmára látogatott Teleki Júlia

A Petőfi Sándor Művelődési Ház nagyter-
me ismét benépesült, hiszen kedves vendé-
get köszönthettünk Teleki Júlia személyében 
2015. május 8-án. A jeles író, közéleti sze-
mélyiség, tartományi képviselő, békeharcos 
legújabb könyvének bemutatója apropóján 

„Elhallgatott történelem” címmel beszélgetés 
díszvendége és főszereplője volt a szerbiai 
Csurogról. A rendezvényre érkezőket megren-
dítő kamarakiállítás fogadta, ahol a második 
világháború során a délvidéken történteket 
mutatták be a fotók, könyvek, újságkivágások 
és a tárgyi emlékek.

Az emelkedett hangulatú beszélgetés Hajdú 
Géza, a Művelődési Ház igazgatójának bevezetője 
után a Szózat közös eléneklésével indult, melyet 
Gyuris János karvezető, énekművész előadásában 
hallottunk. Teleki Júliát meleg szavakkal köszön-
tötte Deli Albin, aki délvidéki magyarként 1991 
óta él és dolgozik kereskedőként városrészünkben. 
A „Göröngyös utakon” című, önéletrajzi ihletésű 
könyvéről Szentes Bíró Ferenc kérdezte az írónőt, 
aki szinte csecsemőkorában maradt apa nélkül: a 
Csurogra 1944-ben bevonuló partizánok minden 
ok nélkül lelőtték ártatlan édesapját. Beszélt a csa-
lád kálváriájáról, a kitelepítésükről, a koncentrá-
ciós tábor pokláról, csodával határos megmenekü-
léséről és küzdelmes felnőtté válásáról is.

A jugoszláviai polgárháború érintette a család-
ját is: két felnőtt fiáért aggódhatott a háború és az 
értelmetlen népirtás ellen a már 1991-ben minden 
eszközzel harcoló édesanya. Rendíthetetlen akarat-
tal és hangyaszorgalommal kutatta és kutatja a 
délvidéki embertelen, bestiális megtorlás áldoza-
tait és mindent megtesz azért (könyvében külön 

fejezetet szentelve a kutatásainak), hogy az áldo-
zatok kilétét felderítve, méltó síremléket tudjanak 
állítani apáiknak, szeretteiknek. Az áldozatok emléke 
előtt Gyuris János Petőfi Sándor „Vérmező” című 
versének Halmos László által megzenésített mű-
vének előadásával, Szentes Bíró Ferencné az írónő 

„Keresem apám sírját” című versének elmondásával 
tisztelgett.

Teleki Júlia könyvének végén a békeharcról és a 
megbékélésről is szólt. Ő szervezte meg 1995-ben 
a sorstársak ötven éves találkozóját. Szomorúan 
mondta el: a tömegsíroknál felállított keresztet, 
kopjafát, szerény emlékművet barbár kezek le-
rombolták, összetörték, de nem adta és nem adja 
fel. Szívós és kitartó munkával elérte, hogy eljött a 
megbékélés napja 2013. június 26-án: a szerb és a 
magyar államfő fejet hajtott az áldozatok emlék-
helyén. A beszélgetés zárásaként Deli Albin beszélt 
megható szavakkal arról, hogy milyen érzés egy 
határon túli magyarnak otthagyni szülőföldjét és 
otthonról hazajönni. A mindig szerény írónő elhá-
rította a kitüntetéseit firtató kérdéseinket, inkább 
fiairól és rajongva szeretett unokáiról beszélt. A 
jövő feladatai között a tragikus események tárgy-
szerű kutatását, feltárását, a megbékélés útjainak 
keresését jelölte meg. A beszélgetés lezárásaként 
Gyuris János Erkel Ferenc, Bánk Bán című operá-
jából a „Hazám, hazám” áriát adta elő. A Művelő-
dési Ház vezetése virágcsokorral és ajándékokkal 
kedveskedett az írónőnek és a közreműködőknek. 
Teleki Júlia a program végeztével még sokáig be-
szélgetett a hallgatósággal és dedikálta a magával 
hozott és helyben megvásárolható könyveit is.

Hisszük, hogy a megható és felemelő ünnep-
séggé nemesedett beszélgetés segíti majd a két 
nép közötti megbékélést, a még vitás kérdések 
humánus megoldását.

DELI ALBIN, TELEKI JÚLIA, SZENTES BÍRÓ FERENC ÉS HAJDÚ GÉZA A KÖNYVBEMUTATÓN.

Célba talált a panasz

Felújítják a rendelőt
Újságunkban, a Délmagyarországban és számos 

országos médiumban megjelent a kiskundorozsmai 
rendelőintézet épületének sanyarú története, 
amely nagy botrányt kavart.

Mint ismert, a rendelést nehezíti a potyogó 
vakolat, emellett ujjnyi repedések vannak a falakon, 
ahonnan már egerek is előbújtak. Elvetemedtek 
az ablakkeretek, korszerűtlen a fűtés és nincs 
akadálymentesítve az épület sem.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester 
nyilatkozatában elismerte, az önkormányzat előtt 
ismert volt, mennyire rossz állapotban van a dorozs-
mai rendelőintézet. Az integrált településfejlesz-
tési programról a május 8-i ülésén dönt a városi 
közgyűlés. A kiskundorozsmai rendelőintézetet 
a tervek szerint az elsők között újítják majd fel 
2016-ban. Összesen 666 millió forintot különítettek 
el a szegedi egészségügyi intézmények rekonst-
rukciójára. Ebből szépülhet meg a dorozsmai is.

SG
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Curriculum Vitae

Tapody Mihály

Szegeden, 1946. május 4-én született.
Dorozsmán járt általános iskolába, majd a Rózsa Ferenc Gimnáziumban 

érettségizett 1964-ben. Utána esztergályosnak tanult. Munkahelyei: 11-es 
Autójavító, Állami Mezőgazdasági Gépállomás, Hódgép 2-es üzemegység.

1995–2015-ig egyéni vállalkozó az autójavító szakmában, majd forgácsoló-
gépmunkákat végzett. 1971-től házas, 4 gyermek édesapja. Gyermekei Mihály, 
Péter, Emil és Bernadett, mindannyian műszaki végzettségű emberek lettek.

Tapodi Mihálynak a toronyóra javítása és üzemeltetése a fő tevékenysége.
1838-ban kapta a dorozsmai templom az órát, mely egy budai kovács-

mester munkája. Az egészet 1972-ig kenderkötéllel a harangozó működtet-
te. Ezt követően, az azóta már elhunyt Peták István órásmester egy másik 
órás társával újította fel. Az idős Tapodi Mihály 1973-tól 1988. decemberéig 
istápolta ezt a szerkezetet. Ezt nem elektronika működteti, a hagyományos 
módon, mint egy asztali órát, ezt is fel kell húzni, hogy járjon. Csak ez nem 
kis csavaróval, hanem egy nagy kurbli vassal működik, amit elég nagy erő-
kifejtéssel kell feltekerni. 

A csörlőkkel egy-egy drótkötélen függő, közel ötvenkilós betonsúlyt te-
ker fel 36 méter mélységből egy-egy hengerre, majd azok visszahúzó ereje, 
ahogy ismét leereszkednek, forgatja az óratengelyt, a fogaskerekeket, emel-
tyűket, léptetőket. Egy felhúzással 72 óra működést lehet biztosítani. Ez azt 
jelenti, hogy háromnaponta kell felmászni a toronyba, újra húzni.

Tapodi Mihály addig szeretné végezni ezt a munkát, amíg egészsége en-
gedi. Az óra javítását és üzemeltetését megtanította az egész családnak, így 
ők viszik majd tovább ezt a szép hagyományt. 17 éve végzi ezt a tevékeny-
séget, főleg szívből és lelkesedésből.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

Curriculum Vitae
Szuknai Zsuzsanna

Szuknai Zsuzsanna Szegeden született 1975-ben.
Tanulmányait a Semmelweis Egyetemen Testnevelés és Sporttu-

domány Karon végezte, tanult a Vedres Istvánban Magasépítési technikus-
nak, Frankel Leóban Számviteli, gazdálkodási ágazatban, és a Komócsinban 
vendéglátónak.

Végzettsége: ökölvívó szakedző.
Szakmai tevékenysége rendkívül számottevő! Több előadás sorozatban 

is részt vett: középfokú edzői tanfolyamokon, a Boxvilág Ökölvívó Sport-
egyesület edzője. Publikációkat is írt e témában.

Eredményei: szakmai elismerések: magyar ökölvívásért díj, miniszteri 
kitüntetés: az év női sportolója, Szeged város sportolója, Elit Női ökölvívó 
országos bajnokság legjobb ökölvívója, Ökölvívó versenyzőként több világ-
bajnoki érmet is szerzett, ahol 3-5. helyezést ért el: Új-Delhiben, Podolsk, 
Antalyaban.

Az Európai Bajnokságon 2. helyezet is lett Franciaországban, 3. helye-
zet: Oroszországban, Olaszországban, Franciaországban és Svédországban. 
11-szeres Országos Bajnok.

A Kick-box bajnokságokon több esetben volt első helyezett: Maribor-
ban, Szegeden, Nyíregyházán, Szerbiában, a Junior Európa Bajnokságon. 
Háromszoros korosztályos országos bajnok, nyolcszoros felnőtt országos 
bajnok, többszörös nemzetközi torna és kupa győztes, 1. dan fokozatos 
sportoló.

2014-ben Németországban kick box világbajnok.
Leghíresebb tanítványa: Kovács Mária, aki kétszeres világbajnok és 

négyszeres EB győztes sportoló.
Gratulálunk a kitüntetéshez!

További díjazottak
A gyermek juice verseny győztese: Kálmán Andrea és Venkei Péter
A felnőtt sör-virsli verseny győztese:  Hajdú László (a tavalyi győztes)
A kötélhúzó verseny győztese: Hegedűs team
A 2,2 tonnás teherautó elhúzás győztese: Venkei Norbert
A női sörivás győztese: Guzsik Jánosné Csilla
A pörköltfőző verseny helyezettjei:
   I. hely: Ficsor Mihály
  II. hely: Tahi Jánosné
III. hely: Márta Szilveszter
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PROGRAMAJÁNLÓ

Programok a művelődési házban
2015. JÚNIUS 01. 16.00 ÓRAKOR

Az Alkony nyugdíjasklub összejövetele lesz  új 
vezetőség választás kapcsán, melyre minden klub-
tagot szeretettel várunk.

2015. JÚNIUS 05. 16.30 ÓRAKOR
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Dorozsmai 

Karikatúra Album (Dorozsmai füzetek 14-es száma) 
bemutatójára kerül sor.  Dönczi Lukács Ödön  (1936) 
eredeti munkájából Bezdány Márta és Vass József 
szerkesztette újra, amely egy bővített kiadás. A 
Somogyi Könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtára és 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház közös szervezé-
sében lesz a könyvbemutató, melyre szeretettel 
várjuk az érdeklődőket.

2015. JÚNIUS 08. 14.00 ÓRAKOR
Az Alkony nyugdíjasklub első féléves évzáróját 

tartja, Míg József zenész közreműködésével.

2015. JÚNIUS 13. 21.00 ÓRAKOR
Retró discóba szeretettel várjuk a szórakozni 

vágyó közönséget.

2015. JÚNIUS 19. 17.00 ÓRAKOR
Wilhelm Laura fotókiállítás-megnyitójára ke-

rül sor. Az Eötvös József Gimnáziumban tanult. 
Jelenleg az SZTE hallgatója, ahol a vizuális kultúra 
szakon tanul. Dorozsmán, az első kiállítása a fiatal 
tehetséges fotósnak.

A kiállítást megnyitja: Datki Zsolt a Szegedi 
Fotóakadémia tagja.

2015. JÚNIUS 22–26-IG ÓRAKOR
A Petőfi Sándor Művelődési Házban Zenetábor-

ra várjuk a 7-14 éves korú gyermekeket. A vidám, 
játékos programok kíséretében Bozsó Antal veze-
tésével egy hetet tölthetnek el a táborozók.

Érdeklődni a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban lehet. 

Jelentkezési határidő: 2015. június 1.

2015. JÚNIUS 27. 17.00 ÓRAKOR
Dorozsmai Szabadtéri Játékok szeretettel vár-

ja az érdeklődőket, melyben az Algyői Móra Ferenc 
Népszínház színi társulata  mutatja be Nóti Károly 
bohózatait. Házi sörkülönlegességek bemutatója.

A vacsorát a Vadliba vendéglő biztosítja (ke-
mencés csülök, tepsis krumpli, savanyúság, desz-
szert, kenyér) Jegyelővétel a Művelődési Házban.

Az est programja:
17.00 Megnyitó
17.30 Csapra verjük a Szarvasi sörfőzde sörét
18.00 Vacsora
19.30 Színházi előadás
21.00 Márta Károly szórakoztatja a közönséget
24.00 Záróra

VÁSÁROK:
2015. június 05. 09-13 óráig
2015. június 11. 9-12 óráig
2015. június 18. 9-12 óráig
2015. június 23. 9-16 óráig

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Feel good!
A Feel Good tánciskola megkezdte a 2015-ös 

versenyszezont. Március 7-én a Jerney János Ál-
talános Iskolában is működő Feel Good tánciskola 
növendékei részt vettek a Magyar Divat- és Sport-
tánc Szövetség Kiskunlacházán megrendezésre 
került országos pontszerző hip-hop versenyén. A 
megmérettetésen kiskundorozsmai és sándorfalvi 
növendékek képviselték a tánciskolát. 

Dorozsmai eredmények: 
Sarnyai Rebeka és Tóth Boglárka: 1. hely (gyer-

mek duó)
Feel Good Kids: 3. hely (gyermek csoport) csapat 

tagjai: Rádóczi Mária, Tóth Boglárka, Engi Rita, Ma-
gyar Laura, Sarnyai Rebeka, Hevesi Evelin, Kupecz Gréta.

Március 21-én került megrendezésre Budapesten 
a Ritmuscsapatok Országos Táncverseny elneve-
zésű versenysorozat, ahol a Feel Good tánciskola 
80 versenyzővel képviseltette magát. A megmé-
rettetés reggel 9 órakor kezdődött, este 11 óráig 
tartott. 1300 táncos nevezett a versenyre a manó-
tól egészen a felnőtt korosztályig. A nap folyamán 
270 produkció került bemutatásra kizárólag hip-
hop kategóriában. A tánciskola többször állhatott a 
nap folyamán a dobogón, amelyre a három vezető 
Iván Gerda, Gyuricza Fanni és Terhes Edit rendkívül 
büszke, ugyanis fiatal tánciskolaként is szépen 
helytálltak a hétvége során. 

Dorozsmai eredmények:
Feel Good Kids 1. hely ( mini csoport) csapat 

tagjai: Hevesi Evelin, Engi Rita, Turzó Tekla, Kupecz 
Gréta, Sarnyai Rebeka, Tóth Boglárka, Rádóczi Mária

Sarnyai Rebeka & Tóth Boglárka 1. hely (mini duó)
Feel Good KKD 8. hely (junior „B” csoport) csa-

pat tagjai: Hajas Réka, Mészáros Szintia, Czibere Ad-
rienn, Tajti Luca, Csizmadia Krisztina, Kéri Viktória, 
Rúzsa Renáta

Mátyás Fanni 15. hely ( junior „B” szóló)
Április 19-én Győrbe látogatott el a tánciskola 

a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség országos 
táncversenyére. A dorozsmai táncosok itt is maxi-
málisan teljesítettek, ugyanis mindkét produkció 
a dobogó legfelső fokára állhatott.

Dorozsmai eredmények:
Feel Good Kids: 1. hely (gyermek csoport)
Sarnyai Rebeka & Tóth Boglárka: 1. hely (gyer-

mek duó)
A  versenyszezon nem zárult le. A táncosokra 

még egy kiskunlacházi és budapesti verseny is vár 
májusban, illetve júniusban. Az edzések és a ke-
mény munka folytatódik a dorozsmai táncosok 
edzőjével, Iván Gerdával.

Bemutatkozik a dorozsmai részönkormányzat
Nevem Bezdány Géza.
1950. június 1-jén szület-
tem Szegeden. Szüle-
im is dorozsmai lako-
sok voltak. Édesapám 
Bezdány Antal a 11. sz. 
Autójavító Vállalat 
dolgozója volt nyug-
díjazásáig. Édesanyám 
Takács Margit háztar-
tásbeliként nevelt két 
testvéremmel együtt.

Általános iskolába Dorozsmán jártam, a kö-
zépiskolai tanulmányaimat a szegedi Rózsa Ferenc 
Gimnázium és Szakközépiskolában végeztem.

1970. júniusában a 11. sz. Autójavító Vállalat-
nál villanyszerelőként helyezkedtem el.

1971-ben megnősültem, két gyermekünk szü-
letett.

1989. november 1-től a Móra Ferenc Szakkö-
zép- és Szakmunkásképző iskolánál szakoktatóként 
helyezkedtem el.

Közben elvégeztem a József Attila Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát, ahol 
pedagógia, gyermek- és ifjúságvédelem szakon 
szereztem diplomát.

Születésem óta dorozsmai lakos vagyok, 30 évet 
a Bródy Mihály utcában, 34 éve az Október 6. ut-
cában lakom.

Éveken keresztül a dorozsmai futballcsapat tag-
ja voltam.

Ízig-vérig dorozsmainak érzem magam, hajlan-
dó voltam és vagyok tenni azért, hogy Dorozsma 
minél élhetőbb településsé váljon. Ezért 2014-ben 
indultam az önkormányzati képviselői választá-
son, tagja lettem a Kulturális, Oktatási, Idegen-
forgalmi és Ifjúsági Bizottságnak, majd 2015-ben 
elfogadtam a részönkormányzati képviselői felké-
rést. A részönkormányzat tagjaként a választási 
programomban felsorolt célok megvalósulása ér-
dekében tovább harcolok: parkoló az orvosi rende-
lő elé, parkok, játszóterek fejlesztése, kerékpárút 
kiépítése a Kulipintyóig, tornaszoba a Jerney 
óvodába, gyalogosátkelő a Széksósi úti óvoda elé, 
ifjúsági-, sport- és közösségi programok előmozdí-
tása stb. Igyekszem a dorozsmai lakosok kéréseit 
lehetőségeim szerint maximálisan teljesíteni.

Ezúton szeretném megköszönni a választá-
sokon bizalmat szavazó 1300 ember támogatását.

KÖZÉRDEKŰ
Ezúton tudatjuk a kiskundorozsmai lakosság-

gal, hogy a Liget Kápolna októberig minden va-
sárnap délután 16.00 és 17.00 óra között nyitva 
áll. Imaközösség működik benne. Ezen  idő alatt a 
kápolna látogatható is. 

EGYHÁZKÖZSÉG
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Szelektív hulladékgyűjtés

„Szemét” cég? Kiverte a biztosítékot az új szabályozás
Már számtalan cikk jelent meg a Dorozsmai 

Naplóban is azzal kapcsolatban, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtők környéke szinte állandóan szemét-
tel van telirakva. Sajnálatos módon nagyon kevés 
ember gondolja úgy, hogy a keletkezet többletsze-
metet elvigye a hulladékudvarba és ott ingyenesen 
leadja. Ezek az emberek nem törődnek környe-
zetükkel, a keletkezett többletszemetet inkább 
otthonuktól távolabb, árokparton, erdőszéleken 
és egyéb helyeken rakják le. Véleményem szerint, 
ha van arra lehetőség, hogy aki kevesebb hulladékot 
termel, kevesebbet fizessen, akkor aki több szemetet 
termel, az fizessen is többet! Csak félő, hogy erre 
reagálva majd a lakosság azon része, aki nem akar 
többet fizetni a szemétszállításért, tovább fogja 
szennyezni környezetünket azzal, hogy egyszerű-
en kidobja a kocsijából a többletszemetet valahol. 
(Erre vajon felkészültek a környezetgazdálkodási 
cég emberei, amikor megszórták Dorozsmát is a 
hulladékgyűjtésben beállt változásokról informá-
ló szórólapjukkal? – a szerk.)

A háztartási hulladékgyűjtő kuka mellé koráb-
ban zsákban kihelyezett zöld és egyéb hulladékot 
a jövőben a háztartási hulladékgyűjtő edényben 
szükséges elhelyezni a lakosságnak, szól a tájékoztató, 
mivel az edény mellé kihelyezett zöld hulladékot 
többlethulladékként kezelik, és térítés ellenében 
szállítják csak el. Amennyiben komposztálható 

hulladék keletkezik olyan mennyiségben, hogy az 
nem fér bele a kommunális hulladéktároló edénybe, 
térítésmentesen átveszi bármelyik hulladékudvar, 
a szelektív, vagyis csomagolási hulladék gyűjtésé-
re átadott „sárga zsákot” szerves hulladék gyűjté-
sére nem használható! Nagyon sok helyet fel lehet 
szabadítani, ha ésszerűen a tejes és üdítős dobozo-
kat összelapítjuk, így több hulladékot tudunk a 
zsákba betenni.

Változások lesznek a hulladékszállításban, jog-
szabályokhoz igazodva kötelező lesz a szelektív 
gyűjtés. A családi házas lakóövezetek gyűjtőzsákok-
ban, míg a lakótelepen élők gyűjtőszigetekre szál-
líthatják a szelektíven gyűjtött szemetet. Mindez 
jól hangzana, ha javult volna a szelektív gyűjtési 
hajlandóság. Egy szűk réteg tartja csupán lelkiis-
mereti kérdésnek az ügyet. Más európai országok-
ban komoly pénzbüntetés jár azért, ha valaki az 
egyébként magas díjszabású vegyes hulladék közé 
szelektív szemetet dob, ráadásul a társadalom sem 
nézi el a felelőtlen szemetelőknek tettüket.

További lehetőség a többlet kommunális hulla-
dék elszállítására forgalmazott 100 literes emblé-
más zsák vásárlása, amely az ügyfélszolgálati iro-
dában (Szeged, Stefánia 6.) kapható 635 Forintért, 
ez tartalmazza a szállítás és az elhelyezés költsé-
gét is. Talán megoldást jelentene háztartásonként 
két kuka, mely megkönnyítené a válogatást. A csa-

ládi házas lakóövezet lakói panaszkodnak, amiért 
a sárga színű szelektív zsákok nem elég strapabí-
róak, könnyen szétszakadnak, erre a kellemetlen-
ségre pedig megoldást kellene találni. Sokan nem 
tudják, de a zsákok néhány dekagrammos száraz 
csomagolási hulladék 2 heti tömegére vannak szab-
va, ezért a nagyobb tömegű hulladék nem rendel-
tetésszerű használatra utal, mint például üvegeket 
helyeznek el benne. Továbbá, a sárga zsákokat csak 
ideiglenes használatra kapják a lakók, azok minden 
esetben a társaság tulajdonába tartoznak.

Ötödik alkalommal rendezték meg a Te Szedd! 
– Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akciót, 
amelynek keretében május 15. és 17. között civil 
csoportosulások, közösségek tisztítottak meg egy 
általuk választott helyszínt. (Magyarul társa-
dalmi munkában, mások helyett szedték mások 
szemetét – a szerk.) Az elsődleges cél a szemét 
eltüntetésén kívül az emberek érzékenységének nö-
velése a természet iránt. Csak az a baj, hogy ez az 
évi egy rendezvény kevés, ha több alkalommal 
rendeznének ilyen gyűjtési akciót, előbb-utóbb 
megtanulnák azok az emberek, akik eddig nem-
igen figyeltek arra, hogy ha egy rendezvényre el-
mennek, akkor az üdítős flakonokat meg a chipses 
zacskókat talán a szemétgyűjtő kukába kellene tenni, 
és nem elejteni csak úgy a kezükből, amikor az kiürült.

OCSKÓNÉ

Magánrendelések Kiskundorozsmán
Benépesült a Szent Veronika Egészségház a 

Balajthy utca 1. szám alatt.

Nagyon sokan eljöttek a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház nagytermébe 2015. április 27-én délután 
17 órára, hogy meghallgassák Dr. Thurzó Balázs és 
Giricz Szilvia szakápoló előadását, tájékoztatóját a 
J.U.K. működéséről. Az Alkony Nyugdíjas Klub és 
jelen lévő tagsága nevében a klubvezető köszöntötte 
az előadókat, és az előadóteremben helyet foglaló 
érdeklődőket majd Thurzó doktor tartott előadást 
az időskorúakat fenyegető legfontosabb – gyakran 
a korral is együtt járó – betegségekről, azok tüne-
teiről, orvoslásáról, az utógondozás fontosságáról, 
lehetőségeiről.

Megírtuk a Dorozsmai Napló márciusi számá-
ban: rövidesen Járóbeteg Utógondozó Központ is 
(J.U.K.) nyílik az Egészségházban.

A nyugdíjas klub tagjaink kívül is sokan ér-
deklődtek a bemutatkozó előadások iránt: nagy 
figyelemmel és a téma fontosságát értve és felis-
merve hallgatták az idős-és szépkorúak a vetített 
ábrákkal, jól értelmezhető grafikonokkal megtűz-
delt előadás. Kiemelten és hangsúlyosan beszélt a 
doktor úr a lassan népbetegségnek számító magas 
vérnyomás és cukorbetegség tüneteiről, előfordu-
lási gyakoriságáról, kezeléséről, korai felismerésük 
fontosságáról.

Az utógondozás, az „utólagos betegvezetés” 
lehetőségeiről már Giricz Szilvia diplomás ápo-
ló, diabetológiai szakápoló, osztályvezető főnővér, 
edukátor (betegoktató) tájékoztatta a hallgatósá-
got. Elmondta: nagyon fontos, hogy a betegek a 

korházból hazatérve otthoni körülmények között 
is helyesen el tudják látni magukat a mindennapok-
ban. A bevezetendő szűrőprogramokon túl kiscso-
portos betegoktatást is indítani kíván kellő számú 
jelentkező esetén. A nagysikerű előadások után 
még sok-sok kérdés felmerült a hallgatóság részé-
ről, melyekre az előadók készséggel és nagy-nagy 
türelemmel válaszoltak.

Így tehát lassan benépesül az egészségház, 
melynek magánrendelései a következők:

Dr. Hegedűs Béla, reumatológus
Minden szombaton rendel 8–13 óráig

Dr. Bajory Zoltán, urológus, szexológus
Minden hónap első hétfőjén rendel 16.30–17.30 

óra között.

Dr. Thuró Balázs, belgyógyász
Minden hónap második szerdáján rendel 16.30–

18.30 óra között

Bejelentkezés mindhárom orvosi magánren-
delésre:

62/541–828 telefonszámon
(08–18 óra között)

Giricz Szilvia, diabetes edukátor
Cukorbeteg oktatás, tanácsadás
Szerdánként bejelentkezés alapján 16.30–18.30 

óra között
Bejelentkezés: 06 30/214 88 19

SZENTES BÍRÓ FERENC

Bűnmegelőzési tanácsok a betöréses lopások megelőzése érdekében

A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik, ezért az ingatlanok és ingóságok 
biztonságáról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia. Öntől is függ, hogy lakása, lakáson kí-
vüli értékei, hétvégi háza mennyire válik a betörők célpontjává. Azzal, hogy valaki biztosítást köt, még 
nem tett meg mindent értékei védelmében. A biztosítók feltételei tartalmazzák, hogy a betörés elleni 
biztosítást milyen védelmi szint megléte esetén, milyen mértékben vállalják. A védelem többszintű lehet. 

A mechanikai védelem (ajtók, ablakok, zárak, rácsok) nem jelent áthatolhatatlan akadályt, de a be-
töréshez szükséges időt mindenképpen meghosszabbítja. Az elektronikai védelem egyik fajtája a helyi 
riasztórendszer, amely erős hang- és fényjelzéssel zavarja meg a behatolni szándékozót. Ennél sok-
kal hatékonyabb a távfelügyelettel működő riasztórendszer, amely nem helyi szirénát szólaltat meg, 
hanem egy vagyonvédelmi cégnél jelez. Így – riasztás esetén – a rövid időn belül helyszínre érkező 
szolgálat valóban hatékonyan tud beavatkozni a jogsértés megakadályozása érdekében. A hitelesített 
termékeket – szakszerű telepítés, beépítés esetén – minden biztosító elfogadja.
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Kijött a börtönből, lopni ment
Kiskundorozsmán az elmúlt 3-4 hónapban is 

történtek besurranásos, betöréses lopások, ame-
lyek közül a Kálmán közi („Liget Lakópark”) eset 
borzolhatta a kedélyeket. Április 24-én történt, 
hogy az épp hazaérkező tulajdonos tetten érte a 
betörőt, aki dulakodás után azonban elmenekült 
a helyszínről. Az információink szerint nemrég a 
börtönből nemrég szabadult elkövetőt a rendőr-
ség nem sokkal az eset után elfogta. A lakók ez-
úton is köszönik a rendőrök szakszerű munkáját 
és a betörő kézre kerítését.

Ismét megjelentek a faárusok. Előfordulhatnak 
dobozos, zárt kisteherautóval, vagy más alkalmas 
közlekedési eszközzel. Vidéki ismeretlen faárustól 
lehetőleg ne vásároljunk fát, mert eddigi tapasz-
talatok szerint többeket vagy a mérésnél, vagy a 
fizetésnél csaptak be. Ha mégis kikerülhetetlen az 
üzlet, mert jó a fa minősége és az ára is, akkor hív-
junk oda családtagot, fiatal szomszédot, rokont, 
aki a mérést, köbözést, fizetendő összeget ellen-
őrzi, velünk együtt segít kiszámolni. Legyen éber 
tanú jelen az ügylet lebonyolításánál. Kérjünk az 

ügyletről hiteles számlát, szerepeljen rajta a cég 
telephelye és írjuk fel telefon elérhetőségüket és 
azt, hogy kik adták el, rakták le az árut.

Rendszeresen tájékozódhatunk a médiából ar-
ról, hogy Csongrád megye falvaiban, városaiban 
szélhámos csalók közüzemi szolgáltató cégek kép-
viselőinek adják ki magukat (csatornaszerelőknek, 
ellenőröknek vagy más cégek képviselőinek). Ne 
dőljünk be nekik! A cégek szerelői céges, feliratos 
autóval érkeznek és rendelkeznek igazolvánnyal. 
Amennyiben gyanús a kilétük, hívjunk családtagot, 
szomszédot a lekáderezésükre. FONTOS TUDNI, 
hogy szolgáltató cégek képviselői készpénzt soha 
nem vehetnek át a végzett munka ellenében.

Bűncselekmény észlelése esetén haladéktalanul 
értesítsük a rendőrséget a 112 vagy a 107-es hí-
vószámon. A bűnesetekről utólag tájékoztassuk 
a polgárőrséget is a 30-621-6254 telefonszámon, 
hogy okulásul a Dorozsmai Naplóban közreadjuk 
a hasonló bűnesetek megelőzése érdekében.

POLGÁRŐRSÉG

Tájékoztató a polgárőrség közgyűléséről
A Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport (Pol-

gárőrség) a 2014. évi egyesületi beszámoló közgyű-
lését május 8-án tartotta, amelyen meghívottként 
részt vett Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetségének elnöke, Lauer István és 
Mihálffy Béla önkormányzati képviselők, Horváth 
Roland, a Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osz-
tályvezető-helyettese és Gyenes Béla körzeti meg-
bízott rendőr.

A szervezet fő finanszírozója Szeged Város 
Polgármesteri Hivatala és az OPSZ (Országos Pol-
gárőr Szövetség), amelyek a „100 x 100 kiemelt 
biztonság” országos program részeseiként elegen-
dő működési költséget biztosítottak a kiadásokra.

A polgárőrség a rendőrség stratégiai partnere. 
Jelentős szerepe van a közbiztonság megőrzésében. 
Az alapfeladat a helyi lakosság biztonságérzetének 
növelése. Ennek érdekében nappali és éjszakai 
járőrszolgálatokat látnak el. Emellett ellátják az 
önkormányzati és civil rendezvények biztosítását. 
Kegyeleti és egyházi ünnepek biztosítása mellett 
iskolakezdéskor az iskolák közelében a baleset-
mentes közlekedésben segítenek a rendőröknek. 
Különös figyelmet fordítanak az idős és tanyán, 
üdülőövezetekben élő emberekkel való törődésre, 
odafigyelésre. Működtetik a tanyai civil hírláncot 
a postai kézbesítők és ebédhordók segítségével a 
Családsegítő Szolgálattal való együttműködésben. 
A klasszikus polgárőr feladatok ellátása mellett 
helyi sajátosságként kialakították a szociális és ka-
ritatív jelző és segítő szolgálatot. Ennek keretében 
a segítségre szorulók felmérése, jelzése mellett 
konkrét tanácsadó és tevékeny segítséget is nyúj-
tanak. Működtetik a Dorozsmai Naplón keresztül 
az „Ingyen apró” szolgáltatást, amely keretében a 
lakosságnál keletkező felesleges háztartási gépek, 
ruhák, bútorokat nyilvántartják az arra jelentkező 
rászorulók részére kiközvetítik, vagy házhoz is vi-
szik. Figyelnek a fogyatékkal élőkre, pasztorálják, 
és az arra illetékes szervekkel (gyámügy, családsegítő, 
háziorvos) együttműködve életvezetési támoga-
tást is biztosítanak. A Megyei Labdarugó Szövet-

séggel kötött megállapodás alapján ellátják a do-
rozsmai mérkőzéseken a rend biztosítását.

Társadalmi munkában tavaly 277 esetben lát-
tak el közterületi bűnmegelőző járőr szolgálatokat 
2 066 óra ráfordítással. Ezen belül rendezvényeket 
biztosítottak 70 esetben 833 óra ráfordítással. Kö-
zös szolgálatokat láttak el rendőrökkel 63 esetben 
335 óra ráfordítással.

Összegezve a 2014 év gazdasági és bűnmegelő-
ző, társadalmi munkában végzett tevékenységet, 
megállapításra került, hogy a rendelkezésre álló 
anyagi és emberi erőkkel a polgárőrség jól gazdál-
kodott, Kiskundorozsmán jó a közbiztonság jó a 
lakosság biztonságérzete.

Nyári Imre felügyelőbizottsági tag hozzászólását az 
önkormányzati képviselőknek címezve elmondta, 
hogy Dorozsmán nincs mezőőri szolgálat, a beta-
karítások idején sok a terménylopás. Kívánatos 
lenne ezen szolgálat visszaállítása. Továbbá Do-
rozsmán nem működik a vidéki falvaknál jól bejá-
ratot tanyagondnoki rendszer, amely keretében a 
külterületen, üdülőövezetekben élők részére szo-
ciális ellátást, ebéd és gyógyszer kihordást kellene 
biztosítani. A közbiztonság növelésére kívánatos-

nak tartaná az állandó éjjel-nappali folyamatos 
rendőri járőr szolgálatokat.

Batiz István megyei elnök úr hozzászólásában 
megköszönte a polgárőrség munkáját, és elismerő 
oklevelet adott át Szemesi Szilveszter elnök részére. 
A 15 évi szolgálat elismeréseként oklevelet vehe-
tett át Szemesi Szilveszter elnök és a 10 éves szol-
gálat elismeréséül Gyuris István polgárőr. Tárgyi 
jutalomban részesült: Atlasz Henrik, Lukovics Já-
nos, Borsos József, Molnár Sándor, Csonka Imre, 
Csonka János és Mesch Györgyné polgárőrök.

A rendőrkapitányság képviseletében Horváth 
Roland úr megköszönte a polgárőrség munkáját és 
elmondta, hogy nőnek az elvárások a rendőrség és 
polgárőrség munkájával kapcsolatban is, melynek 
mindkét szervezetnek meg kell felelnie.

Mihálffy Béla önkormányzati képviselő megkö-
szönte a polgárőrök munkáját az önkormányzati 
és egyházi rendezvények biztosításáért. Lauer Ist-
ván képviselő hozzászólásában elmondta, hogy Sze-
ged Város Önkormányzatának illetékes bizottsága 
döntött a közbiztonsági keret, polgárőr szerveze-
tek támogatása elosztásáról, néhány héten belül a 
támogatási szerződések aláírásra kerülhetnek.

A közgyűlés befejezéséül a Szélmalom Vendég-
lőben egy finom, kiadós vacsora került jó hangu-
latban elfogyasztásra.

T. L.

Bűnmegelőzési tanácsok  
a betöréses lopások megelőzése 
érdekében

Lakások és családi házak esetében célszerű, 
hogy a lakás bejárati ajtaja legyen több ponton 
záródó, korszerű zárral felszerelve. Az ajtó anya-
ga legyen masszív, fém, vagy tömör fa. Fontos, 
hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is kellő védelem-
mel rendelkezzenek.

Az ablakokat is megfelelő zárral kell ellátni. 
Az üvegre lehet úgynevezett „betörés gátló” fóliát 
ragasztani. A nyitva, vagy bukóra hagyott ablak 
vonzza a betörőket és a szúnyogháló sem véd meg 
a „hívatlan vendégektől”. Ha elmegy otthonról, 
minden esetben be kell zárni az ablakokat is. 

Az elkövetők nagyon gyakran az ablakot be-
törve, benyomva jutnak be a lakásba, illetve a ház-
ba, ezért ajánlott az ingatlan könnyen elérhető 
ablakait ráccsal ellátni. Célszerű a pince, vagy a 
garázs, illetve a lakótér közötti átjáróba is ma-
gasabb biztonsági követelményeknek megfelelő 
ajtót szereltetni.



XXVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM   •   2015. MÁJUS 31. 9
Az új mateksztár a Jerneybe jár

Dr. Bonifert Domonkos a Szegedi Tanárképző 
Főiskola Matematika Tanszékének főtanára volt. 
Szakterülete oktatásának módszertanát kutatta. 
Nagyszerű pedagógiai, didaktikai, pszichológiai is-
meretei tették híressé. Nevével fémjelezve immár 
11. alkalommal rendeznek a határon túli magyarok 
kisiskolásainak matematika versenyt.

A versenyre a Jerney János Általános Iskola 
is benevezett. Nagy hírnevet szerzett iskolájának 
és Kiskundorozsmának, hogy idén a versenyt egy 
talpraesett kisfiú, negyedikes tanulójuk – Molnár 
László – nyerte meg. A résztvevő kárpátaljai, erdé-
lyi, vajdasági és felvidéki magyar gyerekek közötti 
szoros megmérettetést még odahaza négyfordulós 

„elődöntő” előzi meg, melynek legjobbjai vesznek 
részt ezen a rangos versenyen. Lacika és felkészítő 
tanára – egyben osztályfőnöke – Czékusné Démus 
Gabriella mesélte el a verseny körülményeit la-
punknak.

– Hogyan esett a választás Lacira?
– Már óvodás korában megmutatkozott a számo-

lás iránti vonzódás, melyben Laci – mint később 
is – az elsők között járt. A Bölcs utcai óvodában, 
Kati óvónő a dicséretet, mint jól bevált inspirációt 
választotta az ösztönzésre. Az iskola 1-2. osztályában 
jutalomkártya rendszer van bevezetve, s tíz össze-
gyűjtésekor egy ún. „tudásvárba” nyílik belépési 
lehetőség. Az eredményeket faliújságon tesszük 
közzé, mely már alapból nevet szerez a sikerrel tel-
jesítőknek. Laci elsőként jutott fel a „vár csúcsára”. 
Több olyan megmérettetés is van a palettán, mely-
nél Lacinak pl. 26 társa együttes kérdés-ostromát 
kellett állnia egyedül, de sohasem esett zavarba.

– László, mit szeretsz leginkább a matekban?
- A logikai feladatokat, a beugratós kérdéseket. 

A házi- és tankerületi, városi versenyeken nem vol-

tam mindig sikeres. Tavaly viszont csak nagyon kicsivel 
maradtam le az első helyről. Ezek megerősítenek 
engem abban, hogy többet foglalkozzak a témával. 
Jövőre felső tagozatos leszek. Ott is folytatni szeret-
ném, amit itt elkezdtem, s a célom, hogy a későbbi-
ekben is matematikát igénylő pályára álljak.  

– Szoktál-e súgni a társaidnak, akiknek nem megy 
az adott feladat? (Meglepődöm a válaszon, de jól 
kivágja magát.)

– Nem igazán. Inkább, ha látom, hogy a társam 
rossz megoldást ad a kérdésre, a feladatra, ösztöké-
lem, kezdje újra, mert nem ez a helyes megoldás. 
Így rávezetem, találja meg ő. Hogyan hatnak rám 
a versenyek? Örülök a jó eredményeimnek, ez új 
lendületet ad nekem. Általában a felmérőim mindig 
jól mennek és a vizsgákon, versenyeken ezeket is 
úgy fogom fel, hogy nem különböznek egy felmé-
rő dolgozattól. 

– Tanárnő, minden területen ilyen jól teljesít Laci?
– Igen. Érdekes viszont, hogy otthon szinte sem-

mit nem tanul, mégis az anyag az órákon úgy „be-
leragad” a fejébe, hogy feleltetésnél kiválóan teljesít. 
Más tárgyakból is dicséretes a tudása. Hogy hogyan 
áll össze a versenyre felkészülés? Nos, a taná-
rok inspirálják a szülőket a nevezésre, mert ez az 
ő feladatuk. Fontos a ráhatás, de a vizsgázó maga 
a gyerek, s ehhez az ő akaratát, felkészültségét 
kell kialakítani, mert a versenyen egyedül méretik 
meg. A színhely a szegedi Arany János Általános 
Iskola, ide utaznak a határokon túl élő gyermekek 
is. Ezen a versenyen is 5 feladat volt, amely nem 
okozott sok fejtörést Lacinak. Az iskola és osztály-
társai egyaránt büszkék rá, eredménye, oklevele 
már ott díszeleg az iskola fő helyén lévő faliújságon. 

TÓTH GYÖRGY

Dorozsma ifjú 
költői

Leírtam a verseimet, amelyek az érzéseimről, 
félelmeimről szólnak, és azokról, amelyeken ke-
resztülmentem.

12 éves vagyok, az Orczy István Általános Is-
kola 5/A osztályába járok. Szeretem a verseket, a 
szavalóversenyeken mindig részt veszek.

VESZELOVSZKI ADRIENN

A vihar
Sötét felhők gyülekeznek az égen
Vajon mit hoznak ezen a héten?
Szelet, vihart, jégesőt, vagy pusztító erőt.
Villámlást, mennydörgést, és bennem félelmet!
Kinézek, hirtelen szép szivárvány ragyog az égen.
Megszűnt minden, kisütött a nap.
Örülök, vége a viharnak.

Az első szerelem
Amikor öt éves voltam
Akkor sok mindent nem tudtam
Megláttam egy fiút, Zolit,
A szívem ajtaja kinyílt
Kéz a kézben jártunk
Mindig egymásra vártunk
Egy házban laktunk
Szerelmesek voltunk
Ez volt az első érzés
Megtettük az első lépést
Kislány voltam még
Nem volt tiszta a kép
Most már tudom, hogy mi ez
Szerelmes lettem, úgy hiszem.

A múlt és a jelen
Volt egy fészek, ahol éltem
Ezt még ma sem értem.
Miért lökött ki engem onnan?
Nem tettem semmi rosszat
Egy gonosz madárnak lett egy párja
Született egy fiókája
Nagy fiókát kidobták
Fészekre talált már.
Hetek, hónapok, nyár, ősz, tél,
Még csak tizenhét éves lettél
Repül a madár szomorúan
Új fészekre talált búsan.
Most jön az első hideg tél
Repülj, énekelj, kismadár más lettél
A volt fészek nem érdekel.
Melegben, nyáron, hidegben, télen
Megmutatotm, hogy én is élek, élek.
Eszembe jut jó és rossz gondolat
A múlt előttem szalad mint egy vonat.
A jelenben élek, szépet látok,
Nappal, éjjel csak virágot álmodok.
A gonosz madárpárt elfelejtettem
Neveljék csak tovább a kicsiny fiókát szépen.
Repülök, és reménykedem, hogy jobb lesz
Ezért kinyújtom a két kezem neked!
A szívem kitárom, fogadj el engemet.
Van aki szeretettel nevel, dédelget
Lássátok, jobb lett az életem,
Itt maradok már örökre, örökre.
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Elsőáldozás Kiskundorozsmán
Lassan már hagyomány lesz, hogy Pünkösd 

vasárnap tartja Egyházközségünk az elsőáldozást. 
Az idén 34 gyermek részesült először az Oltári-
szentségben. A Jézussal való találkozás legközvet-
lenebb módja, ha az Oltáriszentség színe alatt egé-
szen szívünkbe tudjuk fogadni Őt. Erre készültek 

a gyermekek ebben a tanévben a hittan órákon, a 
gyermekmiséken és játékos lelki délutánokon.

Isten áldása kísérje életüket!

MIHÁLFFYNÉ TURZÓ EDIT
hitoktató

Értelmiség: „nix ugribugri”?
Ér-tel-mi-ség. Sokszor hallott, sokszor em-

legetett szó, és egy kép a fejünkben, ami beugrik 
róla: egy öreg torony falai között régi könyveket 
bújó és tanulmányokat körmölő öregember szó-
dásszifon szemüveggel és megszállott tekintettel; 
vagy éppen egy „himihumi” szakra járó lezser öl-
tözetű huszonéves, bormámorban, enyhe cigaret-
tafüstben, egy romkocsma teraszán. Vajon melyik 
asszociáció áll közel ahhoz, amit mi értelmiség-
nek nevezünk? Valószínűleg egyik sem, ahogy a 
legtöbb mai sztereotípia és idejétmúlt elképzelés 
sem. Ennél talán kevésbé konkrétabb, ugyanakkor 
alaposabb, kiterjedtebb meghatározásra van szük-
ségünk, és nem árt eloszlatna néhány tévhitet.

Kezdjük mindjárt azzal az alapvető kérdéssel, 
hogy ki az értelmiségi? Jobban mondva, ha afféle 
szótári definíciót kéne kreálnunk, hogy foglalnánk 
össze egy mondatban az értelmiségi jelentését? 
Az értelmiségi szellemi területen dolgozó embert 
jelent. Általában a társadalomtudományokkal fog-
lalkozókat szokás manapság idesorolni, tágabb 
értelemben viszont az értelmiségiek csoportjába 
beletartozik mindenki, akinek alapvető tőkéje 
tulajdonképpen az intellektusa: oktatók, tudósok, 
kutatók, írók, költők, nyelvészek stb.

Beletartozhat továbbá, bár valószínűleg ez inkább 
személyes vélemény, amellyel ráadásul kisebbsé-
gen vagyok: a leendő értelmiség. A lelkes ifjúság, 
egyetemi hallgatóság. És mindjárt sokak fejében 
megjelenik a már említett romkocsmás kép, eny-
hén szólva is negatív színezettel. Így válik még 

bonyolultabbá a dolog. Ugyanis ott a másik kép, 
és az eszmeiség, a tartás, józanság, felelősség, és 
folytathatnánk. De mint semmi sem, ez így ez sem 
lehet teljesen fekete-fehér. A romkocsmák homá-
lyába révedező ifjú is lehet értelmiség, amelyben 
gyakorolja értelmiségi mivoltát. Ír, olvas, képzi 
magát, a kötelező, akadémiai kereteken kívül is. 
A bohém életvitel sem zárja ki ennek lehetősé-
gét, természetesen megfelelő mértékben. Lényeg 
az egyensúly. A tiszta, józan, erkölcsös, szent és 
fedhetetlen értelmiség imázsa nem csak, hogy ha-
mis, de teljesen fölösleges mértékben álszent. Az 
értelmiségit az alapján kell megítélni, amit tény-
legesen letesz az asztalra, s ebbe életmódja nem 
feltétlenül tartozik bele, az inkább, mint egyénre, 
sőt, egyáltalán emberre, önmagára tartozik. To-
vábbá, az értelmiségi mindennapos társalgásait, 
társas összejöveteleit sem kell, hogy folyamatosan 
kitöltse mondjuk metafizikai spekuláció; a lényeg, 
hogyha mégis felröppen a megfelelő téma, büsz-
kén vállalják mivoltukat, a kritikai gondolkodásra 
való képességüket.

Érdemes továbbá röviden elgondolkodni az ér-
telmiség társadalmi és politikai felelősségéről; ez 
sem annyira egyszerű, hisz rögtön történeti kon-
textusban kell vizsgálni: az értelmiség valamikor 
többé-kevésbé egybeesett a politikai akaratot gya-
korlókkal, a demokrácia elterjedésével azonban 
ez a kép kissé megváltozott, mára elmondhatjuk, 
különösen a miénkhez hasonló „demokráciákban”, 
hogy gyökeresen. Bár némelyek ezt vitatják, de jó-

zan ésszel belátható, hogy az értelmiség gyakran 
gyökeres ellentéte a politikai akaratnak, ennek 
mértéke persze attól függ, hogy miféle állam-
formában illetve társadalmi berendezkedésben 
helyezzük el. Egy dolog azonban biztos állítható: 
az értelmiségi, hogy beteljesíthesse értelmiségi 
mivoltát, nem maradhat a közügyektől, úgy, 
hogy közben mérlegeljen és távolságba helyezzen. 
Ugyanis az értelmiség minden körülmények kö-
zött független kell, hogy legyen. Ez nem azt jelen-
ti, hogy ne foglaljon állást kérdésekben, amelynek 
jelentőségét már fentebb hangsúlyoztam. Oldalt 
viszont ne foglaljon, mert azzal automatikusan 
kikerül az értelmiségiek köréből. Merjen a maga 
értelmére támaszkodni (á la Kant), maradjon meg 
önmagának, és végül, de nem utolsó sorban: em-
bernek. 

MOLNÁR BALÁZS 

Bűnmegelőzési tanácsok  
a betöréses lopások megelőzése 

érdekében

Ne tartson otthon értéket, illetve nagyobb 
mennyiségű készpénzt! Amennyiben mégis, az 
ékszereket, nagyobb összegű készpénzt célszerű 
falba szerelt, biztonsági, illetve számzárral ellá-
tott lemezszekrényben tárolni, melyet akár lánc-
cal a szekrényhez, vagy tároló helyiség falához 
javasolt erősíteni.  

Anyagi lehetőségeihez mérten, kiegészítés-
ként alkalmazzon elektronikai védelmi rendszert 
is! Ezek a technológiák (hang- és fényjelző ké-
szülék, távriasztás) ugyan nem minden esetben 
védenek meg a betöréstől, de a külvilág számára 
jelzik, hogy illetéktelenek jogtalanul akarnak 
behatolni az otthonába, s el is ijeszthetik a be-
hatolót. 

A garázs és a melléképületek ajtaját is min-
dig zárja be! Ezek esetében is meg kell teremteni 
a mechanikai biztonság minimális követelmé-
nyeit. Ha van az építényen ablak, célszerű azt 
ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott biztonsági zárral, 
valamint komolyabb lakattal bezárni.

A hétvégi házak (Subasán, Sziksóstón, Öreg-
hegyen) esetében is elengedhetetlen a megfelelő 
védelem biztosítása. Itt is célszerű valamennyi 
nyílászáróra rácsot szereltetni, hiszen így az el-
követőknek több időt kell szánnia a sikeres beju-
tásra. Ha van a nyaralóban elektronikus riasztó-
rendszer, mindenképpen aktiválja!
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Purina Takarmánybolt (Dorozsma, Adél köz 1.)
Szemes takarmányok, apró magvak

Purina tápok teljes választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
Kiszállítás igény szerint. 

Tel.: 30/566-39-54      Nyitva tartás: H-P: 7-17; Szo.: 7-12
Cím: Szeged, Adél köz 1.

Bűnmegelőzési tanácsok  
a betöréses lopások megelőzése 
érdekében

Amikor hosszabb ideig nem keresik fel a 
kiskertet, értékes híradástechnikai, háztartási 
eszközöket és egyéb kisgépeket ne hagyjanak az 
ingatlanon! 

Ha kiskertjükben szerszámtároló van, a me-
chanikai biztonság minimális követelményeit 
itt is meg kell teremteni. Ha ez csak egyszerűbb 
építmény, nem szabad benne értékesebb szer-
számokat és kisgépeket tartani. 

Ha a településen működik polgárőrség, cél-
szerű velük felvenni a kapcsolatot. A polgárőrök 
rendszeresen bűnmegelőzési jellegű járőrszolgá-
latot folytatnak és ezzel a vagyonbiztonság foko-
zásában jelentős szerepet töltenek be.

Egy esetleges betörés esetén a nyomozást 
nagymértékben segítheti, ha a nagyobb értékű 
ingóságairól-festmény, szórakoztató elektro-
nikai eszköz, ékszer, robogó stb.) fényképet és 
részletes leírást készít (típusa, gyártási száma, 
esetleges különös ismertetőjegyei stb.), hiszen 
így a rendőrségnek érdemleges és használható 
információval tud szolgálni. 

Ha otthon tartózkodik, napközben is zárja 
be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy ész-
reveszi a hívatlan látogatót! Miközben a szobá-
ban tévézik, a tolvaj csendben be is juthat a la-
kásába.

A kaput akkor is zárja be, amikor a kertben 
dolgozik, hiszen elképzelhető, hogy a munka he-
vében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató ér-
kezése! A nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül 
a tettes gond nélkül bejuthat otthonába.

Amennyiben a telket alacsony, könnyen le-
taposható drótkerítés védi, esetleg nincs is körbe 
kerítve, ne hagyjon elöl értékes, illetve könnyen 
mozdítható holmikat!

Amikor hosszabb időre hagyják el otthonu-
kat, kérjék meg rokonukat, ismerősüket, hogy 
rendszeresen ürítse a postaládát! Ha kulcsot is 
tudnak neki adni, jó, ha naponta változtat a re-
dőnyök állásán. 

Érdemes beszerezni programozható villany-
kapcsolót. A különféle időpontokban felkapcso-
lódó lámpa azt a benyomást kelti, hogy valaki 
otthon tartózkodik.

Tájékoztassák szomszédjukat, hogy mennyi 
időre utaznak el! Kérjék meg, hogy figyeljen a la-
kásra, házra! Nem kell feltétlenül az internetes 
portálokon a világ tudomására hozni, milyen jó 
hogy végre elutazhatnak nyaralni! 

Ha mégis megtörtént a bűncselekmény, az 
elkövető által használt tárgyakat ne dobja ki, ne 
mossa le, mert ezek nagy segítséget jelentenek a 
későbbi nyomozásban!

Kérjük, hogy Ön is fordítson figyelmet 
lakókörnyezetére, szomszédjaira! Ha gya-
núsan mozgó idegeneket lát, illetve bűn-
cselekmény áldozatává vált, hívja azonnal 
a 112-es segélyhívó számot! Csatlakozzon 
Ön is a Polgárőrség SZEM (Szomszédok 
Egymásért) mozgalmához!

A dühítő reklámtáska
Metaxát életemben először ittam, amikor a ke-

zembe nyomtak egy pohárral. Jól a fejembe szállt, 
rengeteget beszéltem (képzelem milyen hülyeségeket 
mondhattam). A többiek is csak néztek. De nem 
sokáig volt ez feltűnő, mert az üveg „konyakszint-
je” rohamosan csökkent, s nemsokára egy szinten 
volt szinte mindenki. Nagyon sokat nevettünk, 
s mivel Ő volt a „nagyutazó” kamionsofőr, érde-
keseket mesélt nekünk, a „messziről jött ember…”

Ausztriát megismertette velünk. A vendéglátás-
ban, jószívűségben, segítő szándékban sohasem 
volt „szűkmarkú”. Nagyon-nagyon „szerette” a 
reklámtáskákat, vagy ahogy én hívom: a reklám-
szatyrot. Amikor kint voltunk náluk Bécsben, mindig 
sokkot kapott tőlük. „Ungarisch Idiot” – mondta. 
Törte a magyart, és keverte a két nyelvet. „Muss 
ritikül für eine Frau” (nagyjából: egy nőnek ritikült 

kell hordania) – mérgelődött. Egy este, amikor 
meghívott vacsorára, tudtam, hogy most nem 
vihetem magammal a kényelmes reklámszatyro-
mat. Ha azt meglátja, elkezd üvölteni, s ugyanazt 
hallom, mint korábban. Így hát „kirittyentem”, s 
kezembe vettem a retikülömet. „Ja! – szólt – Das 
ist gut!” (ez így jó) Sétáltunk, s útközben egy üzlet 
előtt elhaladva megláttam az akciós pólókat. „Én 
veszek egyet” – s bementem az üzletbe. A vásárolt 
árut a pénztárnál betették egy reklámtáskába. 
Amikor az üzlet előtt várva meglátta kezemben 
a „szatyrot”, felkiáltott, s dühében a fejéhez 
kapott: „Siehst du?” (Látod te?) – kérdeztem tőle. 

„Österreich Idiot”, s mutattam az üzletre. Legyintett 
egyet, s jót nevettünk.

S. GRANDPIERRE CECÍLIA

OLVASÓI LEVELEK

SZEMÉT ÜGY
Pár héttel ezelőtt tudomásomra jutott, hogy 

a szemétszállítás módja megváltozik. Azonban 
semminemű tájékoztatást nem kaptam, gondo-
lom más sem a szolgáltatótól, hogy milyen formá-
ban történik a szemétszállítás módja, mármint, 
hogy lemérik a kukát? Hány kiló mehet a 60 l-es 
kukába? Ha nem teszem ki a kukát, akkor ugye 

nincs mit lemérni, nem kell fizetnem? Mi lesz 
azzal, aki előre egy évre már kifizette a díjat? Kö-
szönettel venném, ha ezekről tudomást szereznek, 
tegyék közzé. Vagy talán semmi nem változik, ak-
kor minek kellett az embereket fals információval 
ellátni?

(Név és cím a szerkesztőségben)

Tudta Ön…?
Hogy Szegeden, a megyeházán (Rákóczi tér 1 

szám alatt) a 6. emeleten a 608-as szobában pénz-
ügyi tanácsadói iroda hálózat nyílt? Segítséget 
nyújt mindazoknak, akik nem tudnak kiigazodni 
adósságuk útvesztőjében, valamint a banki káro-
sultaknak is (Quaestor).

DR. MÓZES JÁNOS
irodavezető

Legfőbb kincs a 
gyermek!

Megtörtént már, hogy gyermeke nem tudott 
elszámolni hollétével?

„Kedves Anya!
Ne haragudj rám, hogy szó nélkül elmentem. Ne 

szólj a rendőrségnek, és ha visszajövök, ne adj be inté-
zetbe!” (Egy 11 éves lány)

A gyermekkori eltűnés, csavargás veszélyeket 
rejt! Mindannyiunk közös érdeke, hogy védjük, óv-
juk gyermekeinket a veszélyektől.

Fokozottabb a veszély, ha a gyermek nem áll 
a család védelme alatt, elcsavargott, vagy szabad-
idejét ellenőrizetlenül máshol tölti. Távolléte alatt 
könnyebben válhat bűncselekmény áldozatává, vagy 
elkövetőjévé!

A gyermek eltűnése a családból egyfajta jeladás 
arra, hogy nem érzi jól magát, nem kap elég figyel-
met, vagy más eredetű gondjai miatt keresi a kitö-
rés lehetőségeit.

Komolyan kell venni a gyermek jelzéseit, mi-

vel ez csavargáshoz, a családból való elvágyódás-
hoz vezethet.

A leggyakoribb eltűnési okok:
– kamaszkori kalandvágy,
– túlzott követelmények, elvárások,
– családon belüli testi, lelki fenyítések,
– fizikai, lelki elhanyagolás,
– barátok befolyása, hatása,
– játékszenvedély,
– iskolai problémák, rossz jegyek,
– kudarcok, sikertelenségek.
Legfőbb kincs a gyermek! Vigyázzon rá!
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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:

június 24., 17.30-18-30
Harangozós-Lazítós Meditációs Est:

június 17., 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
Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron 

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

Pala 158x110: 3050 Ft/db

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

Kétfalas Bohn cserép kb. 2500 db 
eladó.

Érd.: Bródy M. u. 16.
Tel.: 06 20/923-4668

Német munkahelyre keresek 
1 fő hegesztő-lakatost.

Feltételek: legalább alapfokú német nyelv-
tudás, 45 év alatti életkor, nagy gyakorlat  
a hegesztés terén (CO védőgázas), szorgal-
mas munkavégzés.
3 hét munka: h-p-ig 06-18 óráig.
Szombaton 06-12 óráig.
Harmadik hétvégén pénteken vagy szom-
baton hazautazás, következő hétvégén 
visszautazás.
Kereset: nettó 1380 Euró/hónap, szállás 
egyedül egy szobában közösségi szálláson. 
A szállásért 200 Euró kerül levonásra.
Utazás a cég autójával saját költségen! 
Tisztességes rendszeres fizetés, bejelentett 
munkahely, hosszabb távra (nyugdíjszerző idő).
Jelentkezni: Egész alakos fényképpel, 
szakmai önéletrajzzal e-mailben: Fodor Antal, 
e-mail: vegsokig.kitartott@gmail.com
A feltételek teljesülése esetén kiutazás azon-
nal garantált. A céget az interneten meg 
lehet nézni: www.grinbold-metallbau.de

Tisztelt dorozsmai Magyar TestVéreim!
Szeretném minden internettel rendelke-
ző figyelmét felhívni a következő nem 
tömegmédiás információ forrásra. A linket 
pontosan be kell gépelni a böngésző 
keresőjébe:
http://www.klagemauer.tv/index.php?a=sho

wportal&keyword=ungarisch&id=5813
Igaz magyar honféltéssel!

Fodor Antal
E-mail:vegsokig.kitartott@gmail.com

FELHÍVÁS!
Nem ért a meteorológiához?

Nincs birtokában a legalapvetőbb kémiai ismereteknek sem?
Semmit sem tud a biológiáról?   A fizikatudása egyelő a nullával?

Történelemből végigbukdácsolta az iskolát?
Fogalma sincsen, hogyan működik a repülőgép és még soha életében nem 

látott még repülőgépet közelről?
Ijesztően egysíkú és zárt a gondolkodása?

Meggyőződése, hogy bármi, ami reggel kipattan a fejéből vagy amit 
egy internetes oldalon olvas, bizonyított tény?

A sikertelensége és problémái miatt önmaga helyett inkább okol 
csoportokat vagy fiktív hatalmakat?

Megfelelő tálalásban még Micimackóról is elhiszi, 
hogy száz százalékban valódi?

Elég bőr van a képén, hogy az Önnél tájékozottabb, 
tanultabb és intelligensebb embereket 

tudatlannak, ostobának és csőlátónak tituláljon?
AKKOR ÖNNEK SZÓL EZ A FELHÍVÁS!

Ha Önnek az ésszerűség, a komplex gondolkodásmód és a logika kifejezéseinek hallatán 
spontán rosszulléte támad, valamint tudatlansága ellenére szilárd meggyőződése, hogy 
jóval intelligensebb és sokkal nagyobb tudásnak van birtokában, mint bármelyik orvos, 

mérnök, fizikus, biológus, vagy bármilyen tudományágban mozgó szakember, akkor csat-
lakozzon még ma az összeesküvés-elméletgyártó kompániánkhoz! Felvételi elbeszélgetés 
során előny, ha betéve tudja a Cion bölcseinek jegyzőkönyvét, Drábik János munkásságá-
nak teljes szövegét, valamint a chemtrail és a mérgező oltások terveit. Mi rettegünk min-
dentől, tiltakozunk minden ellen és persze mi mindent jobban tudunk mindenki másnál!

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

06 20/470-6587

(Ál)hírek
A Nemzeti Hír- és Nemzeti Sportcsatorna után Nemzeti Pornócsatornát 

is indít az MTVA m69 néven. A csatornán napi 24 órában fognak magyarokat 
(át)b*ni.

A 850 millió Forint állami dotációval támogatott legújabb statisztikai fel-
mérés eredménye szerint 100 ezer magyar állampolgár a lakosság megközelí-
tőleg 1%-át teszi ki.      SG



XXVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM   •   2015. MÁJUS 31. 13



14 XXVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM   •   2015. MÁJUS 31.

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

Dorozsma 
központjában 

a Piactér 
mellett 

400 m2-es 
beépíthető, 
üres telek 

eladó.
Érdeklődni: 
20/470-6587

Fűnyírást, 
kertápolást, 

favágást, 
hegesztést 
vállalok.

Tel.:
70/595-3343

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

06 20/470-6587

Szegedi Testamentum Nonprofit Kft.

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.

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


