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A Kiskundorozsmai Részönkormányzat és 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGET
szervez a polgármesteri hivatal kiskundorozsmai 
kirendeltsége előtti Dísz téren az Országalmánál 

2015. augusztus 20-án 10 órakor.
Ünnepi beszédet mond:

LAUER ISTVÁN önkormányzati képviselő.
Verset mond:

VASS JÓZSEF, a Dorozsmai Versmondók Körének 
tagja, énekel GYURIS IMRE lokálpatrióta, 

közreműködik DR. MÓZES JÁNOS
Ezt követően koszorúzás az Országalmánál.

(Kérjük a pártokat, szervezeteket, koszorúzási szándékukat 
jelezzék a művelődési házban.)

      Augusztus 20-án 9-től 21 óráig
II. DOROZSMAI CSALÁDI NAP

Augusztus 20-án várjuk a helybéli lakókat 
a Dianovszky térre (Jerney óvoda mellett) 

a II. DOROZSMAI CSALÁDI NAPRA, amelyet 
a dorozsmai képviselők hagyományteremtő 

szándékkal támogatnak.
Fővédnök: DR. BOTKA LÁSZLÓ polgármester

FELHÍVÁS!
2015. szeptember 5-én 10 órától

Faragó nap a Faragó téren.
Kakasfőző verseny 10 fős csapatok részére.

(Részletek az 5. oldali programajánlóban!)

ALAPÍTVA 1990-BEN  MEGJELENIK KISKUNDOROZSMÁN ÉS KÜLTERÜLETEIN, 4200 PÉLDÁNYBAN

KÖZÉLETI LAP  XXVI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM  ·  2015. JÚLIUS 31.25

HAVI GONDOLAT

„Nincs olyan emberi társadalom, amelyben ne volna félelem és brutalitás, elnyomás és nyomorúság. A társadalmak közötti kapcsolatok, a törzsek, etni-
kumok, nemzetek, országok közötti konfliktusok pedig még ma is veszélyzónát alkotnak, tele potenciális romboló erőkkel. A társadalmi szövet szaka-
dásain át az idegen világ szörnyei újra és újra bekúsznak vagy betörnek a mi világunkba.”        HANKISS ELEMÉR

1. DOROZSMAI UTAZÁSINFORMÁCIÓS DÉLUTÁN
Időpont: 2015. AUGUSZTUS 6. (csütörtök) 14:00–20:00
Helyszín: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12.

Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata

A Sub-Tropical Utazási iroda kollégája személyesen vár minden utazni vágyót számos ajánlattal, prospektussal és információval.
A helyszínen lehetőség lesz tájékozódni: LAST MINUTE NYARALÁSI ajánlatokról, nyári–őszi KÖRUTAZÁSOKRÓL, számos SZÁLLÁSt 

tudunk ajánlani HORVÁTORSZÁGI, OLASZORSZÁGI, GÖRÖGORSZÁGI, BULGÁRIA és további tengerparti területekre.
Amennyiben már lefoglalta útját lehetőség lesz a helyszínen UTASBIZTOSÍTÁST is kötni.

Továbbá szegedi és országos KONCERTEKRE, FESZTIVÁLOKRA (SZIN fesztiválra) és SZÍNHÁZI ELŐADÁSOKRA is lesz alkalom jegyet váltani.
Várunk minden érdeklődőt, utazni és kikapcsolódni vágyót!

Régi szerkesztőtársak találkozója
„25 éves a Dorozsmai Napló!” – adtuk hí-
rül áprilisi számunkban. A főszerkesztő, So-
mogyi Gábor az 1990-es indulás, a szárnybon-
togatás, a politikai rendszerváltás első cikkeit 
idézte a lapszámban, Ács Géza elévülhetetlen 
érdemeit méltatva a lap elindításában és szelle-
miségének megtartásában.

Mint ismeretes, interjúk és visszaemlékezések 
jelentek és jelennek meg folyamatosan a kezdeti 
időkre, témákra vonatkozóan a cikkeket írókkal, 
ill. azok visszaemlékezéseiből. Kellemes emlékeket 
idézve többen megszólaltak az újság(ok) vezetősé-
gi, egyesületi tagjai és írói közül. Bekapcsolódott 
ünnepi évfordulónk munkájába Anderle Ádám, az 
újság egykori főszerkesztője is.

(FOLYTATÁS A 2. OLDALON) DR. ANDERLE ÁDÁM KÖSZÖNTI A RÉGI SZERKESZTŐTÁRSAKAT A BARÁTIAS ÖSSZEJÖVETELEN.
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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

Nyitás: vasárnap 17 óra.
Zárás: szombat 10 óra.

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:

06 62/561–600
IDŐPONTFOGLALÁS:

06 62/421–300

IMPRESSZUM
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FOGADÓÓRÁK

LAUER ISTVÁN
2015. augusztus 3. (hétfő) 14.00-15.00 óra, Önkormányzati Kirendeltség
                                        15.00-16.00 óra, Bölcs utca Családsegítő Ház
                                        
Elérhetősége:  06 20/341–4199, e-mail cím: lauer.istvan@szeged.eu

MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES
Augusztusban nem lesz fogadóóra. Legközelebb:
2015. szeptember 10. (csütörtök) 16.30-17.30 óra Helye: Önk. Kirendeltség

25
RÉGI SZERKESZTŐTÁRSAK 
TALÁLKOZÓJA
(FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL)

Sokan emlékezhetnek arra, hogy volt egy időszak, amikor kettő helyi 
újság, a Dorozsmai Napló és az Új Dorozsmai Napló, később DorozsMA 
jelent meg párhuzamosan. A Napló, majd a későbbi DorozsMA egykori 
szerkesztősége a jubileum kapcsán ismét összejött.

Farkas Dezsőné Irénke kezdeményezésére Anderle Ádám a Vadliba 
Vendéglőbe hívta a szerkesztőség régi tagjait és a folytonosságot képvi-
selő személyemet.

Összesen tizenhárman jöttünk össze: Anderle Ádám mellett Farkas 
Dezsőné, Gyuris Ágnes, Jakus Edina, Lukovics Gabriella, Máté Mária, Mó-
ra Mihályné, Olajos Ágnes, Ollainé Puskás Éva, Révész Ferenc Andrásné, 
Takács János, Vass József és jómagam. A jelenlévők kegyelettel emlékez-
tek Szakácsné Molnár Máriára, aki sajnos már nincs az élők sorában. 
Ácsné Fekete Ilona betegsége miatt nem tudott megjelenni.

Élmény volt látni azok örömtől csillogó szemeit, akik már hosszú 
évek óta nem találkoztak egymással. Anderle Ádám, mint a találkozó 
házigazdája köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy a 25 éves 
jubileum alkalmából javasolta e „rendkívüli szerkesztőségi ülést”. Min-
denki beszélt önmagáról, életéről, a múltról, és arról is szó esett, hogy 
milyen témákról szeretnének most olvasni a Naplóban.

Mindenki örömét fejezte ki a találkozás ötletéért és élményszerű-
en felidézték 8–10 év távlatából szerkesztőségi élményeiket. Egyikük a 
többiek véleményét is megfogalmazta: „Életem legszebb időszaka volt” 
a szerkesztőségben eltöltött idő. Többeknek hiányzik az újság légköre, 
az alkotó műhelymunka és a jó baráti társaság, a szabadidős összejöve-
telek, a közös majálisok, szilveszterezések.

Többen elmondták, a főszerkesztő olykor „ecetes ollóval” rövidí-

tette meg a feleslegesen hosszú cikkeket, ám ennek eredményeként 
megtanultak röviden írni. Többen családosodtak, időközben gyermekeik 
felnőttek, tanultak, külföldön dolgoznak. Kettőjüknek még kicsi gyer-
mekeik vannak. Sajnos vannak, akik korábbi foglalkozásukhoz képest 
más munkát kell, hogy vállaljanak a megélhetés és gyermeknevelés vé-
gett. Egyik anyukának aznap született meg első unokája.

Anderle Ádám elmondta, hogy amikor az újságnál főszerkesztő volt, 
az egyetemen a Hispanisztikai Tanszéket vezette 1993-as megalakulá-
sától 2008-ig. Benne volt az egyetemi élet sűrűjében, Spanyolországban 
és Dél–Amerikában, Kubában járt kutató utakon. Tudományos publi-
kációkat, könyveket írt. Külföldön is oktatott. Tudományos munkás-
ságáért több külföldi és hazai kitüntetésben, elismerésben részesült, 
1997-ben és 2008-ban I. János Károly spanyol király, 1999-ben pedig a 
Perui Köztársasági Érdemrend középkeresztjét kapta meg. 2013-ban pe-
dig Áder Jánostól átvehette a „Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjét” 70. 
születésnapjára. Jelenleg professzor emeritus a Hispanisztikai tanszé-
ken és az Egyetem Tudományos Tanácsának történész képviselője.

S mert a jelenlegi szerkesztőségi műhelymunka iránt többen ér-
deklődtek, ismertettem a Dorozsmai Napló Baráti Kör vezetőségének 
összetételét, főszerkesztőjét és társadalmi munkás újságíró csapatát, 
mely létszámában rendkívül szűk. Mint igény, a jelenlévőkben meg is fo-
galmazódott, hogy több helyi témát kellene gondozni, bemutatni híres, 
neves dorozsmai embereket, hivatásokat, foglalkozásokat. Igényként 
magam azt fogalmaztam meg, hogy hiányoznak Dorozsma közéletéből 
és az újságunk munkatársai közül a pedagógusok és a műszaki értelmi-
ségiek.

Tolmácsoltam a Baráti Kör elnökének, Ballai Ferencnek az üzenetét 
is, amely szerint szeretettel várjuk az elmúlt 25 évben mindkét dorozs-
mai újságnál korábban tevékenykedő (társadalmi munkás) újságírókat, 
olvasói levelezőket egyesületi tagságunk és munkatársaink közé.

TÍMÁR LAJOS
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ÖSSZEJÖTTÜNK ÚJRA

Már korábban megünnepeltük újságunk, 
a Dorozsmai Napló megjelenésének 25. év-
fordulóját. Azonban most a régi szerkesztő-
társak, valamint az Új Dorozsmai Napló és a 
DorozsMA készítői is összejöttek, az akkori 
szerkesztőnk, Anderle Ádám levélben hívott 
meg bennünket, régieket a Vadliba Vendéglő-
be. Ácsné Fekete Ilona sajnos nem tudott ott 
lenni, de rajta kívül szinte mindenki eljött.

Örültünk egymásnak. Elbeszélgettünk a 
régi időkről, emlékeztünk. Dr. Anderle Ádám 
rövid visszatekintése után finom uzsonnával 
vendégelt meg minket. A jó hangulatú meg-
emlékezésnek része volt az is, hogy egy kis 
ládikában összegyűjtöttük vallomásainkat az 
akkori időkről. Gondolataink, érzéseink most, 
25 év után is meghatározója életünknek. Az 
írásokat a kis ládikába zártuk, és odaadtuk volt 
főszerkesztőnknek. Néhány gondolatot leköz-
lünk. Íme:

RÉVÉSZ FERENC ANDRÁSNÉ: A közösség-
építés magasiskolája volt az újság szerkesztő-
sége. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek 
a nagyon baráti és családias közösségnek.

JAKUS EDINA: Kezdetben a gyermeki ön-
kifejezésre adott lehetőséget, később a helyét 
a világban kereső fiatal lány tapasztalatokat, 
rengeteg ismeretet köszönhetett az újságnak.

FARKAS DEZSŐNÉ: Számomra az ösz-
szejöveteleink csodálatosak voltak. A közös 
együttlétek, írásaink, sikerük és sikertelensé-
gük, amely talán nem is volt számottevő. Szép 
volt, jó volt, régen volt.

MÓRA MIHÁLYNÉ: Sokat jelentett nekem 
a Napló, mind érzelmileg és elfoglaltság szem-
pontjából is jól jött. Sok szép gondolatot fogal-
mazhattam meg, akkor és most is.

BARNÁNÉ GYURIS ÁGNES: Az ittlétem 
azt jelentette: közösségért dolgozni, közös-
ségben.

OLLAINÉ PUSKÁS ÉVA: Hogy mit jelentett 
az ittlétem? Vidám beszélgetéseket, jó társa-
ságot, sikerélményt.

TAKÁCS JÁNOS: Minden szerkesztőségi 
tagnak jó egészséget és boldogságot kívánok!

VASS JÓZSEF: Jó, hogy megőrizhettük a 
múltunkat, és ebből építkezünk.

LUKOVICS GABRIELLA: Hogy mit jelen-
tett nekem az együtt alkotás? Boldogságot, 
sok szervezést és persze sok-sok szeretetet!

OLAJOS ÁGNES: Hálával emlékszem visz-
sza a szárnypróbálgatásaimra és az abból ki-
fejlődött röpteimre.

MÁTÉ MÁRIA: A könyvtár, a művelődési 
ház és az újság volt életem legszebb időszaka.

Ezek a régi naplós alkotók üzenetei az 
utókornak. Uzsonna közben megemlékeztünk 
Szakácsné Molnár Máriáról is, aki sajnos már 
nem lehet közöttünk. Nyugodjon békében!

Szép este volt. Életünk egyik legszebb idő-
szakát eleveníthettük fel. Néhányunk továbbra 
is folytatja munkáját az újságnál – újabb 25 év-
re elkötelezetten…

MÓRA MIHÁLYNÉ

MEGKÉRDEZTÜK 
HIRDETŐINKET

A Dorozsmai Napló immár betöltötte 25. 
évét. Ezen alkalomból megkérdeztük a több 
éve, évtizede nálunk hirdető dorozsmai vál-
lalkozókat, természetesen a teljesség igénye 
nélkül, hogy számukra mit jelent ez a negyed 
évszázad. Tudni kell, hogy az újság nem tudna 
megjelenni a hirdetésekből befolyt díjak nél-
kül.

Először Illés Károly hentest kerestük fel, 
aki boltját Röfi-Ker néven viszi. Azt már a ked-
ves olvasók is tudhatják, hogy Dorozsmán is 
van egy üzletük a központban, emellett pedig 
Szegeden, Üllésen és Balástyán is. A tulajdo-
nos elmondta: a jó bornak is kell a cégér. Min-
den hónapban jelen kell lenni e cégérrel, hisz 
mindig vannak újdonságok. Igazi lokálpatrióta 
tehát, aki várja szintúgy lokálpatrióta vevőit a 
Dorozsmai út 189. alatt.

A szintén a központban lévő Nagy Sándor 
optikust és alkalmazottját is megkérdeztem, 
mi a véleményük: megéri-e hirdetni? Persze, 
felelik, muszáj, hogy hallatni tudjanak maguk-
ról. Az akciókról és kedvezményekről tudnia 
kell a vásárlóinak.

A következő állomás átellenben a Zöld 
Sziget üzlete. Az üzletvezető, Süveg Ágnes 
gyógynövényeket, egészséges szereket árul. 
A Dorozsmai Naplón keresztül is tudja tartani 
a kapcsolatot a lakossággal, a vevőkörrel. Úgy 
értékeli, hirdetéseinek van eredménye.

Körutam következő állomása az Ungi Bt. 
műszaki boltja a Dorozsmai út 139. alatt. Mint 
Ungiéktól megtudom, szükség van a hirdetés-
re, muszáj tudatosítani, hogy jelen vannak a 
piacon.

Költő József is dorozsmai, aki ajtók, re-
dőnyök szerelésével foglalkozik. Persze, nem 
csak dorozsmai üzletek hirdetéseit találhat-
juk meg a Dorozsmai Naplóban. Utam utolsó 
állomása a szegedi Compugroup Ega-Trade. 
Véleményük azonos: hasznos egy bejáratott 
hirdetés, amely azt mondja, ha kell, ők állnak a 
vevők rendelkezésére!

MÓRA MIHÁLYNÉ

*

Dorozsmán számos kereskedő, iparos te-
vékenykedik. A városrésznek vannak ABC-i, 
szupermarkete, vendéglői, éttermei, trafikjai, 
cukrászdái, pékségei, fodrászatai, ruha- és 
divatüzletei, mezőgazdasági boltjai, műsza-
ki-elektronikai szaküzletei, hentesboltjai, 
papírboltjai, ingatlanközvetítői, (gép)jármű 
szervizei, egészségügyi szolgáltató létesítmé-
nyei, telekommunikációs szolgáltatói, állat 
és állateledel boltjai, valamint ezermesterei, 
akik szolgáltatásait, termékeit helyben igény-
be tudja venni a dorozsmai lakosság. A vevők 
nélkül az üzletek nem életképesek, a hirdetők 
nélkül az újság pedig nem tudna megjelenni. 
Egymásra vagyunk utalva. Rendkívül nagy szó, 
hogy Dorozsma kereskedelmi rétege majd’ 25 
éven keresztül el tudta tartani a helyi informá-
ciós újságot! A jövőben is számítunk minden 
hirdetőnkre!
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Ez itt a reklamáció helye!
Az elmúlt hónap, hónapok során számos olva-
sói bejelentés, levél, megkeresés érkezett szer-
kesztőségünkbe a településen tapasztalható 
visszás állapotokról. Próbáltunk az illetékesek-
nél utánaérdeklődni a felvetett problémákkal 
kapcsolatban, hol sikerrel, hol sikertelenül.

Nem nyírják a füvet?

Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy 
szigorodnak a kommunális hulladékszállítás fel-
tételei. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro-
fit Kht. takarékossági szempontok miatt szűkítette 
Dorozsmán a közterületeken történő fűnyírás alapte-
rületét. Közleményük szerint ezentúl a lakosoknak 
kell a saját portájuk előtt rendbe tenni az úttestig 
a földterületet, ezentúl önerőből meg kell oldani-
uk az árkok tisztítását és a fűnyírást. Kérdéseinket 
a helyzet tisztázása céljából már több hete elküld-
tük a kht.-nak, lapzártánkig nem érkezett válasz 
tőlük. Lauer István önkormányzati képviselő vi-
szont lapunknak elmondta, aki nem tudja ko-
ra vagy betegsége miatt önállóan karbantartani a 
telek előtt a közterületet, ezt be kell jelenteni a 
képviselőknek, akik a lehetőségeikhez mérten elő-
teremtik az alapot havi egyszeri bérmentes fűnyí-
rásra.

Így marad a Törő utca?

Levélben tette fel kérdését egy Olvasónk a Tö-
rő utcára vonatkozólag: mikor telik le a próbaidő, 
marad-e a korlátozás? Lehet már a másik oldal fe-
lől behajtani az utcába, vagy pöföghet még mindig 
a piros lámpánál a Dorozsmai úton? Illetve, ha őt 
is zavarja a forgalom a háza előtt, ő is kérheti az 
utcája egyirányúsítását, a forgalom elől való lezá-
rását, hiszen a csend és a nyugalom nem csak a ki-
váltságosoknak jár.

Időközben a lakosság körében kiverte a bizto-
sítékot, hogy az illetékes önkormányzati bizottság 
júliusban állandósította a Törő utca Jerney és Vá-
lyogos utca közti szakaszának az egyirányúsítását. 
Ugyanerre a sorsra jutott a Dorozsmai úttal átellen-
ben a másik érintett utcaszakasz is.

Megkérdeztük a bizottsági döntés okairól Lauer 
Istvánt, mivel a kérdéses utcák az ő választókerü-
letéhez tartoznak. Elmondta, a probléma gyökerei 
az előző választási ciklusra nyúlnak vissza. Annak 
idején a bizottságnak nem szabadott volna jóvá-
hagynia a Vályogos utca Dorozsmai út és Törő ut-
cai közti szakaszának, annak a mintegy 15 méter-
nyi útszakasznak a leaszfaltozását (ez vonatkozik 
az átellenben lévő útszakaszra is). Az indoklás sze-
rint ezzel egy „vészútvonalat” kívántak teremteni 
a mentők és a tűzoltók részére, ha esetleg a Do-
rozsmai út bedugulna, járhatatlan lenne. Azonban, 
mint az kiderült, mindenki más is így akarta levág-
ni az útvonalat és a várakozási időt. A kívánatos 
cél viszont az, hogy a Dorozsmai úton maradjon 
a forgalom.

A fenti bizottsági ülésen részt vevő szakembe-
rek szerint sem volna indokolt az egyirányúsítás, 
eleve az a koncepció volt rossz, hogy a Vályogos 
utca részlegesen leaszfaltozásával ráengedik a for-
galmat a Törő utcára. Itt az egyetlen megoldás a 
Vályogos utca teljes hosszában való járhatóvá téte-
le lenne, erre azonban jelenleg nincs pénz, ez nem 

prioritásos beruházás. Lauer elmondta, annak el-
lenére, hogy a forgalmi számlálások azt mutatták, 
hogy az elmúlt időszakban csökkent a forgalom 
(már ami a Jerney utca irányából történő forgalmat 
illeti, hiszen visszafelé tilos), ez a kényszerintézkedés 
senkinek sem jó. Nem csak a teljes közösség, hanem 
az utcában lakók is vesztesei ennek az intézkedésnek, 
amelynek meghozatalának oka, hogy mégis csak 
csökkent a forgalom. Amíg a Vályogos utca nem 
lesz járható (ez nem feltétlenül jelent leaszfalto-
zást), addig marad a szabályozás.

KözlekedNÉNK!

A Dorozsmai Napló múlt számában volt olvas-
ható Tóth György cikke, amelyben többek között 
arról is írt, hogy sokszor az úttesten kell közle-
kedni a rossz járda miatt. Egy olvasónk ezt azzal 
szeretné kiegészíteni, hogy nemcsak a rossz járda 
miatt kell az úttesten mondhatni, hogy napi rend-
szerességgel közlekedni, hanem a belógó faágak 
miatt is. Száraz időben sem lehet sok helyen a jár-
dán közlekedni, de esős időben szinte lehetetlen. 
A le- és benyúló faágak az ember ruházatát, ernyő-
jét pillanatok alatt kiszakítják. Ebben az újságban 
többször lehetett már arról olvasni, hogy a lakók 
kifogásolták a benyúló faágat, és kérték az érin-
tetteket, hogy vágják le a lehajló ágakat, hiszen a 
postások, újságosoknak is nehéz ezen oknál fogva 
a közlekedés. Maguk a kézbesítők is rendszeresen 
jelzik felénk, hogy jó lenne, ha a lakosság a járdák 
űrszelvényében a fákat legallyaznák, mert az éj-
jeli, hajnali órákban a reklám- és szóróanyagokat 
kézbesítőkre balesetveszélyt jelentenek. Leveri a 
szemüveget és kiverheti az emberek szemét a gyü-
mölcsök által terhelt, lelógó ágak.

Továbbá a közúti úttestek felett űrszelvénybe 
belógó ágak veszélyeztetik a tehergépkocsik tükre-
it. A szemeteskocsik karosszériája tördeli az ága-
kat, az ágak meg a gépkocsik tükreit. Kérik, hogy 
az úttest teljes szélességén felül jobbról-balról + 60 
cm szélességben és 4 méter magasságig a lakosság 
gallyazza meg a fákat a sérülések elkerülése érdeké-
ben.

Szelektív hulladéklerakó, 
szelektív jog?

Egyik olvasónk ismét felhívta a figyelmünket 
a Törő utcai szelektív hulladéklerakóra ill. környé-
kére. Most sem változott a helyzet, az emberek 
továbbra is szemetelnek és szemetelnek, de most 
már ráadásul hetek óta a gyűjtő melletti füvön egy 
kisteherautó is áll. Ez azért szokatlan, mert ugye 
a zöldterületen engedély nélkül nem tarthatunk 
semmit. Biztosan sok dorozsmai lakos szembesült 
már azzal, hogy építőanyagot hozatott, amelyet 
a háza elé a fűre öntöttek le. Ha az építőanyagot 
nem hordta be pár napon belül, akkor jött a köz-
terület-felügyelettől a felszólítás, hogy fizessen 
közterület használati díjat. Persze, ha rendben kell 
tartania azt a saját gépeivel, saját erejéből, azért 
már nem kell fizetni közterület-használati díjat. 
Ugye, milyen jó? De visszatérve, írja olvasónk, az 
is valószínűsíthető, hogy ez az autó esetleg vala-
milyen bűntény következtében áll ott, gazdája pe-
dig keresi? Vagy esetleg kifigyeli a környéket, ki 
mikor megy el otthonról? Nem lehet tudni, pe-

dig a bejelentés az illetékesek felé megtörtént, és 
a mai napig még semmi nem történt. Az autó to-
vábbra is rendíthetetlenül ott áll. Tudvalévő, hogy 
kamerákkal is figyelik a hulladéklerakókat. Segít-
ségével ki lehetne nyomozni a jogtalankodókat. 

Az egyetlen változás, hogy az említett gép-
jármű már eltűnt a helyszínről.

Buktató

Bejelentették, hogy rendkívül rossz állapo-
tú és balesetveszélyes ez a kerékpárút a Negyven-
nyolcas utcán. Erről a képről az juthat az ember 
eszébe, hogy ha a kerékpáros a nagy repedések mi-
att nyakát-lábát szegi, milyen jó, hogy pont az or-
vosi rendelő előtt teszi mindezt, így legalább közel 
a segítség!

Kormányablak

Egyik olvasónk súgja: nemrég nyílt új kormány-
ablak az egyik szegedi bevásárlóközpontban. Van-
nak még, akik emlékeznek arra, hogy Dorozsmán, 
a községházába is be volt ígérve annak idején egy 
kormányablak. Mi történt azóta? Lesz, vagy nem 
lesz? Az illetékesektől meg fogjuk kérdezni. Addig 
pedig egy tipp: ha ügyet kívánnak intézni, a meg-
szokott helyen, a Huszár utcában tegyék, ugyanis 
a kormányablakok megnyitása óta jelentősen visz-
szaesett a forgalma.
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Programok a művelődési házban
Értesítjük Tisztelt Látogatóinkat, hogy az in-

tézmény nyári szabadság miatt augusztus 1-től 16-
ig zárva tart. Megértésüket köszönjük.

AUGUSZTUS 20-ÁN 9-TŐL 21 ÓRÁIG
II. DOROZSMAI CSALÁDI NAP

Augusztus 20-án várjuk a helybéli lakókat a 
Dianovszky térre (Jerney óvoda mellett) a II. DO-
ROZSMAI CSALÁDI NAPRA, amelyet a dorozsmai 
képviselők hagyományteremtő szándékkal támogat-
nak.

Egész nap színes, változatos programokat biz-
tosítunk a kellemes időtöltéshez kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. Délelőtt 9 órától focizhatnak a 
gyerekek, Pepi bohóc pedig lufihajtogatással, arcfes-
téssel, ugrálóasztallal és ugrálóvárral szórakoztatja 
őket. Lesz számukra lovagoltatás és sétakocsikázás 
is. A Dorozsmai Íjászok Baráti köre bemutatót tart, 
és mindenki kipróbálhatja ügyességét, rátermettsé-
gét a segítségükkel.

Délután kisvonat indul a térről, melyről meg-
tekinthetik Dorozsma nevezetességeit. Szuknai 
Zsuzsanna Kiskundorozsmáért Emlékérmes box-
világbajnokunk bemutatóra várja az érdeklődőket. 
Vendégünk lesz zenés gyermekműsorral a Vackor 
Zenekar, és a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar. 
Egész nap, a műsorok szünetében és utána a HALAS 
HANGULAT zenekar szolgáltat zenét.

Ebédre jóízű sertépörköltet krumplival kínál-

nak a rendezők mindössze 400 Forintért. Az ebéd-
jegyekből befolyt összegből a Dianovszky téren egy 
állandó pingpongasztalt kívánunk felállítatni.

Lesz vattacukor, csoki és cukorkaárus is a hely-
színen.

A program fővédnöke: Dr. Botka László, Szeged 
Megyei Jogú Város polgármestere.

Támogatók: Lauer István és Mihálffy Béla ön-
kormányzati képviselők, Aréna Drink, Reál ABC, 
Vadliba Vendéglő, Maróti cukrászda, Pesti Ferenc, 
Sakál tanya, Petőfi Sándor Művelődési Ház

Ebédjegyet elővételben lehet vásárolni a rész-
önkormányzati tagoknál és a művelődési házban.

Mindenkit szeretettel várunk!

AUGUSZTUS 29-ÉN
MEGYEI VADÁSZNAP a Ligetben

Kiállítások, vásár, kutyás és íjász bemutató.
A színpadon népzenei és néptánc bemutatók, 

szórakoztató zene.

AUGUSZTUS 29-ÉN 9-TŐL 12 ÓRÁIG
VÉRADÁS a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

VÁSÁROK:
Augusztus 19-én 9–16 óráig,
25-én 9–12 óráig.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

INGYEN APRÓ

Jelenleg Kiskundorozsmán, a külterüle-
ten, kiskertekben és a belterületen élők közül 
sokan vannak, akik rendkívüli nehéz anyagi 
helyzetbe kerültek, köztük olyanok, akik már 
önerejükből nem képesen talpra állni.

ELFOGADUNK, KERESÜNK ADOMÁNYO-
ZÁSRA:

Mosogatógépet, centrifugát, kályhát, háztartási 
gépeket.

INGYEN ELVIHETŐ:
Íróasztal.

A felajánlásokat, igényeket kérjük a Dorozsmai 
Napló e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu), vagy a 
Polgárőrség 30/621–6254-es számra Tímár Lajos 
részére eljuttatni!

Faragó nap
2015. szeptember 5-én 

10 órától a Faragó téren!

Kakasfőző verseny 10 fős csapatok részére!

NEVEZÉSI DÍJ: 1 000 Ft/csapat, zsűrizés 13 
órától, eredményhirdetés 16 órától (független 
zsűri dönt)

FŐDÍJ: 40 000 Ft értékű vásárlási utalvány

JELENTKEZNI LEHET augusztus 20. és 30. közt 
a művelődési házban személyesen, vagy a 463–
112-es telefonszámon. 

Egész nap büfé, édesség, zene, műsor, szórako-
zás, játékok, kézműves foglalkozás, ugrálóvár.
A rendezvény ideje alatt ingyenesen látogatha-
tó a szélmalom!

Délután 15 órától a II. Dorozsmai Kakasfuttató 
Versenyre kerül sor, melynek fődíja egy zsák sze-
mestakarmány. Jelentkezés kakasokkal a hely-
színen.

Minden csapat 5 kg kakashúst kap, melynek 
átvétele szeptember 5-én 8 órától a Faragó té-
ren.

Asztalok és padok korlátozott számban hasz-
nálatra igényelhetők a művelődési háztól.

Citeratáborunk sikere
2015. március 15-én egy színvonalas előadás-

ban volt részünk a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban a Kokojsza Csipet-csapat jóvoltából. Ekkor 
fogalmazódott meg bennünk, hogy milyen jó len-
ne, ha össze tudnánk fogni a gyerekeket és Bozsó 
Antal vezetésével kicsit közelebb hoznánk őket a 
népi hangszerekhez, népi hagyományokhoz. Ellá-
togattunk a Jerney és az Orczy Általános Iskolába, 
hogy felkeltsük a gyermekek érdeklődését. Sikerült is 
összetoboroznunk a résztvevőket, így 2015. június 
22-től 26-ig népzenei tábort tartottunk. Minden 
nap igyekeztünk beiktatni a citera, a népdalokta-
tást, naponta kétszer, délelőtt és délután másfél 
órában, a többi időszakban pedig érdekes progra-
mokkal színesítettük a tábori életet.

Hétfőn délelőtt Mészáros Marika segített a gyer-
mekeknek a citeraoktatásban, majd megtekintet-
ték a Petőfi Sándor Művelődési Ház állandó kiállí-
tását, azaz a tűzoltó kiállítást és a kovácsműhelyt, 
délután pedig sárkányt készítettünk. Magyarné Ágos-
ton Ildikó arc- és testfestéssel színesítette a gyer-
mekeket. A keddi napon meglátogattuk a Tápéi 
Művelődési Házat Bodóné Péni Erikával, ahol Eper-
jesiné Terike segítségével készítettek a gyerekek 
gyékényből madarat és karkötőt. Délután elmen-
tünk a dorozsmai Faragó-féle szélmalomhoz, ahol 
Vass József hozzáértő bemutatójának köszönhető-
en jobban megismerhettük a malmot. A következő 
napon Bálintné Juditkával, a Dorozsmai Gyöngytyú-
kok vezetőjével gyöngyöt fűztünk. A csütörtöki 
napon a próba után folytattuk a sárkánykészítést, 
majd a nap hátralévő részében a Szeged Táncegyüt-

tes vezetőjének, Gombos Andrásnak köszönhetően 
moldvai csángó táncot tanulhattak a táborozók.

Délután meghívtuk a szülőket, ahol a gyerme-
kek nyilvános próbán bemutatták, hogy eddig mivé 
fejlődtek a hangszerek használatában és a népdalok 
ismeretében. Több népi hangszert is használtak a ci-
terán kívül: köcsögdudát, dobokat, csattogó kanala-
kat, csörgőket, tekerőt, tilinkót, furulyát. Az utolsó 
nap a délelőtti próbán hangfelvétel készült a dorozs-
mai Faragó-féle szélmalomnak, mely a Facebookon 
megtekinthető. 

A gyerekekkel ebéd után ellátogattunk a Vadas-
parkba, ahol a sok szép állat mellett  megnézhettük 
a kismajmok ügyeskedését és a fókabemutatót. A 
gyermekek, a szülők és a kollégák visszajelzése alap-
ján ez egy jól sikerült tábor volt. Reméljük, szeptem-
bertől lesz folytatása.

Köszönjük a Szélmalom Vendéglőnek a szíves 
kiszolgálást, a Szegedi Sütödék Kft.-nek a finom pék-
süteményeket és minden segítőnek a citeratábor 
megtartását.         DRÁVAINÉ KOVÁCS ÁGNES

50 éves találkozó!
1965-ben végeztünk, osztályfőnökünk Oláh 

Albertné (8.b). Kérjük, gyertek el 2015. augusztus 
8-án 14 órára a Vadliba Vendéglőbe. 13.30-tól gyü-
lekező. Akivel még nem tudtunk beszélni, jelent-
kezzen a 20/293-2044, vagy 30/539-5438-as tele-
fonszámon!

Felhívás!
A Somogyi-könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtá-

ra 2015. augusztus 3-21-ig ZÁRVA tart.
Nyitás: 2015. augusztus 24-én, hétfőn 10 óra-

kor!
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Közbiztonsági tájékoztató
A polgárőrség megítélése szerint Kiskundorozs-

mán a közbiztonság jónak mondható. Egy-egy elő-
forduló lakásbetörés, kerékpárlopás és termény 
lopás alapján általánosításra alkalmas következte-
téseket nem szabad levonni.

Terménylopók

Nyár van, a terménylopások időszaka. Kiskun-
dorozsma külső termő területén egy család burgo-
nyaföldjét rendszeresen meglopták, ezért kényte-
lenek voltak technikai figyelő rendszert telepíteni 
a jelentős érték megvédése érdekében. Egy másik 
család esetében a megélhetésüket segítő ősziba-
rackost lopják rendszeresen. A tolvajt egy vasárnap 
este sikerült tetten érni, aki zöld színű Opel Corsa 
típusú gépkocsival volt a helyszínen. A feljelentés 
megtörtént a gépkocsi rendszáma alapján, a nyo-
mozati eljárás folyamatban, a tolvaj pedig szégyell-
je magát!

A fenti és számunkra ismertté nem vált lopási 
esetek számát lehetne a mezőőrség intézményének 
visszaállításával megelőzni, illetve csökkenteni. 
Szeged városa csatolt társközséginek külterületen 
1994-ig volt mezőőri szolgálat. Utána Kiskundo-
rozsmán, Tápén, Szőregen, Szentmihályon ezeket 
megszüntették. Ezzel gyakorlatilag a megélhetési 
bűnözőket és ingyenélőket rászabadították a moz-
dítható javakra. 1994 óta Szegeden regnáló po-
litikai hatalmak ezt nem tartották fontosnak, 
úgymond érzéketlenek a lakosság ezen igényére, 
holott újságunk ezt már többször felvetette. (Kb. 
4 éve interjút is készítettünk az utolsó mezőrrel, 
Veres Vincével.)

A mezőőr intézményének visszaállítása azért 
lenne fontos, mert ez az évszázados intézmény a 
szomszéd falvakban működik, így az ottani tolva-
jok Dorozsmára jöhetek lopni, mivel itt nincs őr-
zés.  A törvény értelmében az állam egyenruha, 
kiképzés, fegyver költségének felét biztosítja a be-
induláskor. A fegyveres mezőőrnek megállítási és 
kutatási joga is van. Amennyiben a mezőőr, rend-
őr, polgárőr, vadőr összedolgozna, az eredményes 
lehetne a közbiztonság érdekében is. Ezt kellene a 
politikának is belátnia. Mi már nem először szólunk 
ennek érdekében!

Idegenek

Jelen vannak továbbá Dorozsmán is a háza-
lók, faárusok, a trükkös tolvajok. Ne álljunk szóba 
velük, és akkor nem érhet kár bennünket!

Megtörtént eset, hogy vonalas telefonon egy 
férfihang a helyi tüzép megbízottjának adta ki ma-
gát és tűzifa szállítására kért 60 ezer Ft előleget. 
A jóhiszemű vevő átvételi elismervény nélkül adta 
át a pénzt előlegként. Azóta is várja az igért fa le-
szállítását.

A migráció Dorozsmán nem jelent érezhető 
gondokat. (Legalábbis itt még nem bántalmaztak 
egy illegális határátkelőt vagy annak minősített 
személyt sem, bár ismert a mondás: ki szelet vet, 
vihart arat – a szerk.)

Elgondolkodtató közönyösség!

Kiskundorozsmán július 13-án délután 14 óra 
tájban az egyik gyógyszertárban várakozó nyugdí-
jas hölgyet egy 20 év körüli, ismeretlen nő ököl-
lel, minden ok nélkül hátulról erősen megütötte, 
ocsmány, obszcén szavakkal szidalmazta. A vesze-
kedés, civakodás az utcán folytatódott. A támadó 
feltehetően valamilyen befolyás alatt volt, mert 
önkívületi állapotban, rendkívüli erővel támadott. 
Kísérte távozni igyekvő áldozatát addig, amíg egy 
ismeretlen férfi egy gépkocsiból kiszállva az őrjön-
gő nőt visszatuszkolta az autóba és a helyszínről 
elhajtott.

Elgondolkodtató az a tény, hogy a patikában 
és az utcán tartózkodók közül senki sem sietett a 
megtámadott idős hölgy segítségére és nem hív-
tak rendőri segítséget sem. Ezért az ismeretlen tá-
madó személyének behatárolása nyomozati ügy-
ben kerülhet felderítésre. A sértettet a történtek 
nagyon megviselték. Fél a következményektől.

Tisztelt dorozsmai lakótársak! Ha ilyen személy 
él közöttünk büntetlenül, akkor bármikor, bárkivel 
ismét megtörténhet ez az eset. Elemi érdekünk 
a személy kiszűrése, megfelelő kezelése vagy meg-
büntetése. Ne legyünk közönyösek, hasonló esetek 
megelőzése érdekében nyújtsunk segítséget a baj-
bajutottaknak. Tevőlegesen avatkozzunk be, de ha 
túlerőt tapasztalunk, akkor hívjunk minden eset-
ben rendőri segítséget.

Árokba hajtott a száguldozó

A Jerney utcában lakók közbiztonságát egy 
idő óta a környéken száguldozó, szabálytalankodó 
BMW-s veszélyeztette. Július vége felé a rodeó-
zásnak baleset vetett véget: árokba hajtott, az au-
tó összetört. Csak a gondviselésnek köszönhető, 
hogy a sofőrön kívül más, ártatlan személy nem 
sérült meg. A környékbeliek elmondása szerint 
a volán mögött fiatalkorú ült, jogosítvánnyal nem 
rendelkezett, rendszeresen látták rodeózni az ut-
cákban. A szemtanúk elmondása szerint ők hívták 
ki a mentőt, a helyszínre érkező szülő először haza 
akarta vinni a sérültet. Felvetődik a szülők felelős-
sége vagy felelőtlensége, akik hagyják, hogy gye-
rekük felelőtlenül viselkedjen, veszélyeztesse a kö-
zösség életét és testi épségét. Ha tudunk hasonló 
esetekről, szemtanúi vagyunk effajta események-
nek, jelentsük be a rendőrségen!

POLGÁRŐRSÉG

Pékkapitalizmus
A tény, hogy nekünk, fogyasztóknak jó a nagy 

választék, megízlelhetjük, melyik sütödének jobb 
a kiflije és a kenyere, a töltött bucik tömkelege, 
s hogy melyikük ad nekünk szívhez szólóbb sze-
relmes levelet. Aztán úgyis letesszük a voksot a 
nekünk legjobban kellő mellett, amelyik termékei 
leginkább ingerlik ízlelőbimbóinkat. Hogy a hát-
térben mi zajlik, már ritkábban jut a tudomásunkra, 
„olyasmi” nem kerül ki az árlapokra. Mert aki isme-
ri a vízilabdasport árnyoldalait, talán fogalmat alkot, 
hogy megy a lábak (?) rugdosása a víz alatt. Ideért-
ve pedig a konkurenciaharc.

Mondhatnók, szinte évenként nyílik egy-egy 
pékáru üzlet Dorozsma központjában, majdnem 
egymás tőszomszédságában, kínálva közel ugyan-
azt a választékot. Sajátos, különleges – netán a ré-
gi, „békebeli” – ízeket, mondjuk az igazi köményes, 
sós kifli hajtogatott tésztáját vágyókat egyik sem 
elégíti ki. Egyformán puha kenyeret árul mind, de 
ezek egyike sem marad tartósan élvezhető, sőt, 
már friss állapotában is a kenyérhéj nyúlós bocs-
korszíj, nem ropogós, s másnap a bele taplóssá vá-
lik, szinte kiesik héjából, vagy morzsálódik széjjel. 
A bucik pedig felfújva, hogy nagyobbnak tűnjön, 
mint a mesebeli béka, benne mokkáskanálnyi töl-
telékkel. Áraikban sem sokban különböznek egy-
mástól, s a választékban sem igazán.

Akkor meg mi ez a felhajtás? Száz méteren 
belül hat olyan üzletet – az ABC-ket is beleért-
ve – lehet megszámolni, amely péksüteményeket, 
süteményeket árusít, s még ha a cukrászdát is hoz-
zátesszük, még többen. Kell-e nekünk ennyi? Vagy 
a szelektálás feladatát a vásárlóra hárítják az egy-
más sarkát taposó péküzletek? Miközben egymást 
marják közülük egyesek: a minap panaszolta el 
egy eladó, hogy a kínáló pultot az ajtaja elé kitenni 
merészelőt a szomszéd pékboltból már fenyegetik 
hatóságokkal, mármint hogy nincs közterület fog-
lalási engedélye. Így, hogy becsalogassa az utca kö-
zönségét, az alsó lépcsőre állva tálcán nyújtogatja 
falatkáit az eladó a boltja előtt elmenők orra alá. 
De hát ezzel elveszik, elcsábítják az Ő (?) potenciá-
lis vásárlóját?! Irrgum-burrgum! Hja, amikor több 
lesz az eszkimó, mint a fóka… Kapitalizmus ez a 
javából kérem, a gyengébb elbukik, vagy ha próbál 
talpon maradni, fojtogatják, míg meg nem unja.

TÓTH GYÖRGY

Ki figyel oda…?
Lassú ütemben autózom a Vöröshomok utcában, ahol takaros házak az egyik oldalon, a másikon 

a nádas, a tó. Kellemes, nyugodt hely, micsoda levegő lehet itt, a tücskök csiripelése… ábrándozom. 
Nem sokáig! Nagy sebességgel érkezik egy autó, porfelhőben tűnik el minden a láthatáron. Mire leül 
a por mindenre, újabb száguldozó autós, és így megy tovább, amíg ott várakozom valakire.

Talán itt próbálják ki kaszkadőr jelöltek az autójukat is, vagy annyira sürgős a közelben lévő nu-
dista strandra kiérni, majd onnan visszafele is?

Áldatlan állapot, kaotikus helyzet. Nem itt lakom, nem én szívom a port, nem az én házam érté-
kelődik le még jobban az örökös porfelhő miatt a mai, más szempontokból is ellehetetlenült helyzet-
ben. De felháborít, és részvétet érzek az itt lakók, itt víkendezők iránt, akiknek garázda, belátástalan 
autósok keserítik meg porfelhőt hagyva maguk után az életüket, napjaikat. Akár ittasan is el lehet 
röppenni a „semlyék” mellett, senki nem ellenőriz, hiszen arra talán csak a madár jár?

Ez az utca létezik, a Sziksóstó csodálatos kiaknázatlan lehetőségeinek közelségében, amely mint 
elhanyagolt földi paradicsom, terül el némán szinte észrevétlenül…

S akik itt töltik idejüket, talán nekik nincs is joguk tiszta levegőt szívni a város szélén?
Vagy valóban akkora a porfelhő, hogy senki nem lát semmit, vagy daloljuk vidáman a régi nótát, 

„Ki figyel oda…?”             GRANDPIERRE CECÍLIA
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A történelem ismétli önmagát!

Befogadó nemzet vagyunk. Íme az alábbi példa:
Mint ismeretes, a II. Világháború elején Ma-

gyarország visszakapta, katonailag elfoglalta Bács-
kát. 1941-ben székelyeket telepítettek Bácskába, 
ahol a betelepülők szülőföldjük falvairól nevezték 
el új falvaikat: Székelykeve, Istensegíts, Istenföld-
je stb. A II. Világháború végén a jugoszláv-magyar 
trianoni határt ismét visszaállították, Bácskából a 
székelyeket és már korábban odatelepített svábo-
kat a határon áttoloncolták. Vagyonuk ott maradt, 
Jugoszláviában. Nagyszüleimnél és más családoknál 
is Tompán egy sváb és székely család került befo-
gadásra és ellátásra, amíg sorsuk nemzetközi poli-
tikai szinten nem rendeződött. A svábok végül 
Németországba kitelepültek, nyomuk veszett. A 
székelyek Bátaszékre kerültek. A posta jóvoltából 
sikerült őket az 1960-as években levélben megke-
resni. A kapcsolatot szüleim felvették velük, életre 
szóló barátság szövődött, kölcsönösen látogatták 
egymást, amíg életben voltak.

A befogadó család nagyapámék voltak. Nagy-
apám 1886-ban született. Az I. világháború előtt volt 
tényleges katona 3 évig, 6-os huszár ezredtrombitás 
Cegléden. Leszerelése előtt kitört az I. Világhábo-
rú. Lóháton mentek Galliciába, Lenbergbe (Lvov), 
ahol olyan szegénység volt, hogy nem volt mit rek-
virálni a lakosságtól, a magyar katonalovak a ház-
tetők zsuppszalma tetőzetét ették éhségük csilla-
pítására.

Lenbergből hazajövet gyalogos katonaként Sza-
badkán bevagonérozva az olasz frontra indultak. 
Úgy élték meg, hogy mennek a vágóhídra. Mivel itt-
hon nős volt, és már 2 kisgyermekük volt, nehéz 
volt elszakadni családjától. Mivel nem engedték 
a vonatról leszállni, még egyszer elbúcsúzni fele-
ségétől, tiltakozásul a vonat kerekén szétverte 
a puskája fa tusáját. Mivel indult a vonat, nem 
volt idő rögtön ítélő bíróságra, ezért kapott a pa-
rancsnoktól egy kísérőlevelet, hogy „mindig az el-
ső vonalba” szolgáljon. Az olasz fronton Doberdó, 
Isonzó mellett Görc helyiségben egy hegytetőn 8 
hónapig volt lövészárokban. Itt gránátszilánkot 
kapott a bal lába, amelyet Lejbakban (Ljubjana) 
combtőben amputáltak. Nem volt altató, ezért pá-
linkával berúgatták, úgy érzéstelenítették és tartot-

ták hetekig életben. Hazajövet 4 gyermeket nevel-
tek, 86 évet élt, Isten nyugosztalja haló porában.

Ez jó példa az emberiességre, szolidaritásra, 
befogadásra az egy nemzethez tartozók és hosszabb 
időn keresztül együtt, egymás mellett élő asszimi-
lálódott nemzetek népei  esetében. Más a helyzet 
a jelenlegi népvándorlás, migrációval: ez a nemzet-
közi, nagy világ politika, klímakatasztrófa és nem 
tudni még, minek az eredménye 

Romániai magyarok, akik a trianoni határ túl-
oldalára kerültek, mesélték az 1980-as években, 
hogy erdélyi részeken Romániában a falvakban  
nem volt szabad a románoknak a szomszédban la-
kó magyarokkal beszélgetni. Azért, hogy ne lássák 
a besúgók a szomszédok érintkezését, a kert hátsó 
részében nyitottak kaput és ott jártak át ügyes-ba-
jos dolgaikat intézni és beszélgetni. Az emberek 
nem haragudtak egymásra. A politika keltette a 
gyűlöletet.

*

Az 1950–60-as években voltam gyermek Tom-
pán, egy akkor jugoszláv határ 10 km-es sávjában. 
Ez azt jelentette, hogy a személyi igazolványba be 
volt ütve egy kettes szám. Ezzel a sűrű határőrségi 
igazoltatások mellett szabadon lehetett közleked-
ni ebben az ún. határsávban. Ekkor már Titót, az 
akkori államelnököt Magyarországon „láncos kutyá-
nak” nevezte a politika, mert kilógott a szocialista 
táborból, Nyugat felé kacsingatott.

A határtól kb. 3–4 km-re lévő földünkön kb. 2 
méter széles drótakadály és folyamatos lövészárok 
ment keresztül a határ vonalával párhuzamosan. 
Úgy lehetett benni a földet művelni, hogy a drót-
akadályt (kapuját) kinyitottuk, bementünk a lovas 
kocsival és vissza kellett csukni, kifelé ugyanígy 
lehetett közlekedni. A lövészárok több kilométe-
ren folyamatos volt, ember mélységű, nádpadló-
val kibélelve és géppuska fészkekkel, bunkerokkal 
megszakítva. A politikai helyzet változásával kb. 
1958–60 között ezeket a létesítményeket elbontot-
ták, néhány bunker, géppuska fészek mementónak 
még ma is megtalálható.

TÍMÁR L.

Multikulti
Multikulturalizmus: egyik szó a sok közül, amely 

hallatán a magukat hazafiasnak tartók összerez-
zennek. De mit is jelent? Kulturális sokszínűséget, 
illetve az ideológiát, amely különböző kultúrák 
békés egymás mellett élését hirdeti. Többé-kevés-
bé könnyen megérthető fogalom. Ennek ellenére 
mégis zavart okoz a fejekben, és sajnos széles kö-
rökben bővül negatív jelentéstartalommal. A mul-
tikulturalizmust gyakran állítják ellentétpárba a 
nemzetivel, valami bomlasztó, a hazának ártó do-
logként aposztrofálják. De vajon reálisak-e ezek a 
félelmek? A hazai bevándorlás- és menekültpoliti-
ka jelenlegi, igen kényes körülményei között külön-
legesen aktuális a kérdés.

Magyarország mindig is multikulturális ország 
volt, bár páran mindenféle megalapozottság nélkül 
ennek a tényét is firtatják, bizony még fejeseink kö-
zött is. Noha jogos kételyek merülnek fel azzal kap-
csolatban, hogy a multikulturalizmus már említett 
jellemzője, avagy célja, a különféle nemzetek, kultú-
rák békés együttélése mennyiben valósult meg ná-
lunk, tagadhatatlan, hogy sosem voltunk homogén, 
vagy hogy egyes hangzatos szólamokat idézzek, 
„tiszta nemzetű” ország.

Történelmi tények: a besenyők, akik egy része 
a kisebb-nagyobb csatározások után a 10. század 
környékén itt telepedett le, egyúttal beleolvadt a 
magyarságba. Mint tudjuk, Szent István idejében 
jelentős számban érkeztek különböző nemzetisé-
gűek, főként németek. A 13. században a tatárok 
elől menekülő kunok egy része szintén asszimilá-
lódott népünkbe, majd megérkeztek a tatárok is, 
akik szinte biztosan nyomot hagytak országunk ge-
netikai térképén. A török uralom alatt végbement 
további keveredést gondolom, senki előtt nem kell 
igazolni, ahogy a Habsburg-birodalom hatását és 
hozományát sem. A II. világháborúban több száz-
ezer lengyel menekült érkezett hozzánk, de akadtak 
franciák is. Feltehetően az orosz megszállás alatt 
még bőven bonyolódott a dolog, a vasfüggöny lebon-
tása után pedig szintén. Ezek a keveredések persze 
többnyire a történelem igen hányattatott idősza-
kaiban zajlottak le, nem feltétlenül a legbarátságo-
sabb módon, hiszen nem csupán a nekünk ártóknak 
kerültünk összetűzésbe; bevándorló-ellenes politi-
kánk lényegében a maihoz hasonló módon zajlott 
le. Tudatlansággal, mellveregető nemzetieskedés-
sel, általánosítással, ésszerűtlen kirohanásokkal.

Érdemes minden magyar embernek egy pillan-
tást vetnie csupán a nevére, továbbá visszakövetni 
a családfát. Úgy gondolom, az egyéni megfigyelé-
sek és visszajelzések alapján átértékelnénk néze-
teinket a tisztavérű magyarságról. A multikultura-
lizmus ellenzői alapvetően soha nem megvalósuló 
ideák világában élnek, amely táptalaja az irracio-
nális félelmek és előítéletek elburjánzásának, ezek 
igen makacsok. Kultúránk haláláról szóló apokalip-
tikus víziókhoz mögött sem áll semmiféle ráció, sőt, 
éppen ellenkezőleg: a fennmaradás feltétele a tár-
sadalmi befogadás és alkalmazkodás, ugyanis a fo-
lyamatos „csak azért sem” hozzáállás és hadakozás 
sokkal többet árt, mint használ. Ezer évvel ezelőtt 
István felismerte, hogy ha nem vagyunk képesek 
az alkalmazkodásra, eltűnünk a történelem színpadá-
ról, ahogy az más népekkel meg is történt korábban. 
Persze, mindez nem csak ránk igaz; bizony tőlünk 
nyugatabbra is van hova fejlődni ilyen téren, hiszen 
sokszor csak az elfogadás illúzióját látjuk megvaló-
sulni. Falakat mindig is emeltek és emelni is fognak.

MOLNÁR BALÁZS

Futás a szabadságért
Egy magyar emigráns visszaemlékezései

1931. szeptember 28-án láttam meg a napvilá-
got Kiskundorozsmán. Életem második sorsdöntő 
dátuma 1956. október 14. Ekkor nősültem meg, 
feleségül vettem Nagymihály Irmit, cserkésztár-
sam húgát. Lakásunk nem volt, így beköltöztem a 
feleségemékhez, ahol az özvegy anyósom és nőtlen 
sógorom is lakott a háromszobás, azaz két szoba-
konyhás lakásban. A konyha volt harmadik szobá-
nak berendezve. Az én összes vagyonom egy NSU 
motorkerékpár volt, azzal terveztünk nászútra 
menni ifjú feleségemmel október 24-én Romániá-
ba. Október 22-én felháborodva hallgattuk Gerő 
Ernő beszédét a rádióban, azt gondoltuk, milyen 
jó lesz egy időre elmenni és kikapcsolódni. Októ-
ber 23-án a sógorom ébresztett fel kora hajnalban, 
hogy a rádióban bejelentették: Budapesten kitört 
a forradalom. Egész nap a rádió mellett ültünk és 
hallgattuk a harcok alakulását. Este alig bírtunk le-
feküdni az izgalomtól és reggel az első dolog volt 

bekapcsolni a rádiót és megtudni az újabb fejle-
ményeket, melyek mind biztatóbbak voltak. 26-án 
boldogan hallottuk a hírt, hogy győzött a forrada-
lom. Erre mi is bementünk Szegedre es csatlakoz-
tunk a felvonulókhoz. Előbb békésen tüntettünk, 
de később a tömeg aktívabbá vált, és ment leszedni a 
vállalatok homlokzatáról a vörös csillagokat. Gyár-
tól gyárig mentünk és csillagok hullottak a porba. 
Valahányszor egy csillag, a kommunizmus gyűlölt 
szimbóluma, lehullott, annyiszor tört ki az öröm-
ujjongás a tömegben.

Az ezt követő napok majdnem a részegséggel 
határos tervezgetéssel teltek úgy az országban, mint 
Szegeden a lezajló események hatására. Örömünk 
rövid ideig tartott, mert november 4-én hajnalban 
a tankok zörgésére ébredtünk, a közeli budapesti 
nemzetközi útról tisztán és szünet nélkül lehetett 
hallani a tankok haladását, a lánctalpak zörgését.

(FOLYTATÁS A 8. OLDALON)
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Futás a szabadságért
Egy magyar emigráns visszaemlékezései

FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL

A tankok érkezésének következményeit rövi-
desen megtudtuk. A magyar kormánydelegációt 
Maléter Pál vezetésével elfogták, hiábavaló volt a 
hősiesség az óriási túlerővel szemben. Tehetetle-
nek voltunk. A Bakonyban és néhány más helyen 
még volt ellenállás, de a küzdő forradalmárok szá-
ma napról napra csökkent. Egyetlen reményünk 
az Egyesült Nemzetekben volt, de abban is rövide-
sen csalódnunk kellett, annak kiküldöttje, a baloldali 
Krisna Menon hamis riportot adott a közgyűlésnek 
Magyarországról, amit felháborodva hallgattunk, 
de ellene mindössze csak többszörös tüntetéssel 
és sztrájkkal tudtunk hangot adni.

Előzőleg már többször fontolgattuk a menekü-
lés gondolatát a családon belül és barátainkkal is, 
de bármelyiket is hívtuk, egy sem akarta feladni 
a kicsi meglevőt a bizonytalan jövőért. Így végül 
is magamnak kellett döntenem, mivel a feleségem 
igen lelkesedett a menekülésért kezdettől fogva. A 
felelősség rajtam volt, hiszen egy terhes feleséggel 
nekivágni egy veszélyes és bizonytalan útnak nem 
volt könnyű. Figyelembe véve a körülményeket, 
végül a menekülés mellett döntöttem.

Úgy gondoltam, ha maradunk, az biztos bör-
tönnel jár, ahonnan úgysem tudnám segíteni fel-
ségemet, mig ha menekülünk és szerencsénk van, 
akkor együtt tudunk maradni. Február 4-én édes-
apám jött látogatóba elbúcsúzni. Ekkor értettem 
meg huzakodását barátainknak és rokonainknak, 
akik nem támogatták a menekülést. Nagyon sok 
minden jót és szépet kellett feladni a menekült-
nek hazája mellett, ami megvolt és megszokott, az 
esetleges szebb vagy jobb, de bizonytalan jövőért. 
A döntés annál is inkább nehéz volt meghozni, mi-
vel a nyugati határokat már lezárták. A jugoszláv 
határt kutyás járőrök őrizték. Az 5 kilométeres ha-
társávot ismét életbe léptették, oda csak azoknak 
volt szabad bemenni, akik ott laktak vagy külön 
engedélyük volt. A másik oldalon viszont az utolsó 
lehetőség volt megszabadulni a kommunizmustól, 
amit gyűlöltem attól a perctől kezdve, hogy felosz-
latták a cserkészmozgalmat, amelyet oly nagyon 
szerettem és annak buzgó tagja voltam. A többi 
cselekmények még jobban elmélyítették a gyűlöle-
tet feléjük. Ott voltak a kényszer szemináriumok, 
amiket mindenki utált, de szólni nem mert. Ahol 
mindig az ellenkezőjét kellett mondani, mint amit 
éreztünk, vagy amiben hittünk.

Döntésemről utólag kiderült, a leghelyesebb 
volt, amit életemben hoztam. Február 5-én reggel 
kimentem Mórahalomra, ahol az előző év végé-
ig mint villanyszerelő kisiparos dolgoztam. Ott fel 
tudtam mérni a menekülés lehetőségét, és erről a 
feleségemet telefonon értesítem. Egy régi isme-
rősöm nővére lent lakott a határ szélén, mintegy 
100 méternyire a határtól. Az ismerősöm vállalta, 
hogy levisz oda bennünket 1500 Forintért. Fele-
ségem a délutáni kétórás busszal meg is érkezett. 
A buszállomásról az ismerősömhöz mentünk. Ott 
rövid beszélgetés után befektetett bennünket egy 
parasztkocsi aljába egy ponyvára, egy másikkal 
betakart, majd a ponyva tetejére szénát rakott és 
lehajtott velünk a nővére tanyájára. A nővére el-
mondta, valóban kutyás járőrök ellenőrzik a ha-
tárt, de mivel igen hideg volt, gyakran betérnek 

egy-egy tanyába melegedni, pláne, ha ott meg-
kínálják őket valamivel. Azt mondta, előremegy 
az előző tanyába, és visz magával bort és egy kis 
harapnivalót, amivel megkínálja a katonákat. Ha 
nem sikerül, akkor visszajön rövidesen. Ha nem 
jönne vissza 15–20 perc múlva, akkor fussunk a 
határ felé.

Szerencsénk volt: a katonák ettek-ittak, mi meg 
elindultunk a határ felé. A föld fagyott hóval volt 
takarva, amely minden lépésnél nagy zajjal besza-
kadt, ez a feszült idegeinknek szinte ágyúdörgés-
nek tűnt. Hallottuk közben a kutyák ugatását, a 
járőrök kint hagyták őket. Valószínűleg észrevet-
tek bennünket. 

A szívünk a torkunkban dobogott, nagyon fél-
tünk, hogy valamelyik esetleg elszabadul és meg-
tép bennünket. Eközben elértük a határt. Drót-
vágó fogóval elvágtam a kerítést az alján, kúszva 
jutottunk a határ másik oldalára. Már korábban 
mondták, hogy amint átértünk a jugoszláv oldal-
ra, igyekezzünk mielőbb találkozni jugoszláv ha-
tárőrökkel, mert azok meggátolnák, hogy a ma-
gyar határőrök visszakényszerítsenek bennünket. 
Ezért mi párhuzamosan mentünk a határ mellett 
egy őrbódéig, de jugoszláv határőrök nem voltak 
sehol. 

Egy idő után igen elfáradtunk, ezért leültünk 
kicsit pihenni, de igen hideg volt, így röviddel ké-
sőbb indultunk, most már el a határsávtól. Jó egy 
óra múltán végre egy tanyához értünk, de sötét 
volt, senki nem mutatkozott, csak egy magányos 
kutya ugatott, így tovább mentünk. Még Magyar-
országon figyelmeztettek, hogy a határ több ka-
nyargós részén felszedték a drótokat és előfordul-
hat, hogy visszakerülünk Magyarországra. Ezért 
próbáltunk minél inkább messzebb kerülni a ha-
tártól. Amint az első tanyát lakatlannak találtuk, 
kezdtünk aggódni, vajon hol vagyunk.

Egy idő után egy másik házhoz érkeztünk, ahol 
már világítottak. Bezörgettem és a legnagyobb 
meglepetésünkre belülről magyarul válaszoltak: 
„Jöjjenek be”. Ez igen kétségbeejtő volt: a hosszú, 
fáradságos és veszélyes út után azt hittük, visz-
szakerültünk Magyarországra. Első kérdésünk az 
volt, hol vagyunk? A válasz megnyugtatóan „Ju-
goszláviában” volt. Örömünkben megöleltük és 
megcsókoltuk egymást.

Elbeszélgettünk a háziakkal, akik elmondták, 
Bácski Vinográdiban vagyunk. Nagyon barátságo-
sak voltak, mondták, csak aludjunk ott és reggel 
majd hívják a határőröket. Sok minden újdonság 
volt részünkre, hisz mi soha nem voltunk a hatá-
ron kívül. Elmondták, hogy lehet narancsot kap-
ni korlátlanul, ami részünkre hihetetlen volt, hisz 
Magyarországon nem is láttunk narancsot a hábo-
rú vége óta. Mivel jugoszláv dinárunk nem volt, 
így eladtuk feleségem fülbevalóit a háziaknak 
és másnap reggel bevásároltunk egy nagy zacskó 
friss narancsot.

A délelőtt folyamán megjelent egy határőr, fel-
vette adatainkat és bekísért a helyi iskolába, ahol 
a menekülteket gyűjtötték. Néhányan ott is alud-
tak az éjjel a földre terített szalmán. Rövidesen 
megjelent egy teherautó, az vitt mindannyiunkat 
Palicsra: a palicsi tó mellet levő üdülőtelepen volt 
a tábor. Ott lefényképeztek bennünket, felvették 
adatainkat. A szállás igen szegényes volt, az elő-

zőleg lóistállónak használt épületben aludtunk 
szalmán egymás mellett, mint a heringek. Ígér-
ték, hogy rövidesen elszállítanak bennünket jobb 
szállásra. Két nap múlva valóban elvittek vonaton 
Szerbiába, Niska Banja-ra. Ez egy üdülőhely volt 
igen szép környezetben a hegyek között. Ott egy 
szállodában helyeztek el. Nem méltatlankodtunk 
a körülmények miatt, örültünk a relatív szabad-
ságnak, hisz rövidesen az igazán szabad nyugaton 
leszünk, legalább is mi így hittük.

Néhány nap alatt valamelyest megszoktuk az 
új környezetet, kivéve az élelmet, ami igen szegé-
nyes és íztelen volt. Az időt várakozással, nyelv-
tanulással és kártyázással töltöttük. Egy idő után 
újabb adatfelvételek voltak, újhazát kellett válasz-
tani minden menekültnek. Megkérdezték tőlünk, 
hova szeretnénk menni. Mi az Egyesült Államokat 
jelöltük meg első helyen, mert a feleségem nagy-
bátyja ott élt, másodiknak Kanadát, harmadiknak 
Ausztráliát. Aggódtunk amiatt, hogy mi lesz ve-
lünk, ha nem visz el senki a gyermek születése 
előtt, ugyanis a részünkre kívánatos államok kö-
zül egyikbe sem vittek menekülteket ebben az idő-
ben. Pénzünk nem volt, dolgozni nem engedtek, 
sőt a faluba is csak engedéllyel lehetett menni, bár 
azt többnyire megadták ha kértük, azonban elad-
ni nem volt szabad semmit sem. Ha valakit raj-
ta kaptak, akkor állítólag megverték a rendőrök és 
becsukták a liftaknába. Némelyek kaptak néhány 
dollárt rokonaiktól vagy barátaiktól Amerikából, 
mi azonban nem, a feleségem nagybátyjának az 
volt a felfogása, ha valaki élelmes, annak nem kell 
segítség. Visszatekintve, ez talán jobb is volt, mert 
így előbb megtanultunk a saját lábunkon állni, 
még ha ez igen fájdalmasan is érintett bennünket.

Amikor az időjárás enyhült, bementem a he-
lyi henteshez és felajánlottam neki a kabátomat, 
cserébe sonkáért vagy pénzért. A táborban hamar 
elterjedt a híre a sikeres eladásnak, és többen is 
megkértek, adjam el az övékét is. Az így befolyt 
jövedelemből aztán tudtunk venni mindent, ami 
szükséges volt, sőt még luxuscikkeket is, mint pél-
dául csokoládét, borpárlatot. Ennivaló is volt bő-
ségesen. Az eladási körútjaim messzire elvittek, 
többnyire csak késő este érkeztem vissza. Azon-
ban a meleg idővel az üdülési szezon is megérke-
zett, a szálló kellett az üdülő vendégeknek, így 
minket tovább vittek egy másik, kevésbé keresett 
üdülőbe, Mataruska Banja-ra. Ott csak rövid ideig, 
talán két hétig voltunk, onnan tovább vittek egy 
valódi táborba a Vajdaságba, Écskára. Ezt a tá-
bort állítólag még a németek létesítettek a hábo-
rú alatt. Itt ismét összezsúfolódtunk, rossz volt a 
konyha. Aggódtam, hogy a feleségem egyoldalú 
táplálkozása miatt a születendő gyermekünk nem 
lesz egészséges. Hallottuk, hogy Franciaország ta-
lán bevállalt valamennyi menekültet és rövidesen 
viszi őket. Úgy véltem, ha nem is a választott újha-
zánk egyike, de szabad állam, és inkább odamen-
jünk, mint Jugoszláviában maradjuk. Egy nap ko-
ra hajnalban kiszöktem a táborból a drótkerítésen 
át és, és csodával határos módon eljutottam Bel-
grádba, ott pedig a francia követségre, ahol ígére-
tet tettek arra, hogy két héten belül visznek.

(Folyt. köv.)
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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.

Közösségi nap

A képviselőtestület szervezésében június 6-án 
szombaton közösségi napot tartunk a plébánia udva-
rán. Az egyházközségben működő csoportok veze-
tői, illetve azok megbízottjai röviden ismertették 
az egyes közösségek heti, havi foglalkozásait, azok 
menetét, tartalmát. Ezt követően 10 állomást kel-
lett megjárniuk a véletlenszerűen megalakult cso-
portoknak, egymásra, tudásukra hagyatkozva, külön-
féle feladatokat megoldva. Ezt követően jól esett 
a Virág László által főzött pörkölt és a Vadliba ven-
déglő sütőjében pirított hurka és kolbász. 

Hálásan köszönöm munkájukat a csoportveze-
tőknek: Tóth Károly és kedves felesége Era, Pócsai 
György, Tapodi Éva, Mihálffy Béláné, Maróti Lász-
ló, Nyírő Katalin, Kósa Lászlóné, Szabó József. 
Támogatásukért hálával tartozunk Tanács Attilának, 
aki az ebéd alap anyagát adta, és Mihálffy Bélának, aki 
képviselői alapjából segítette ezt a rendezvényt. 
Köszönet mindazoknak, akik segítettek munkájuk-
kal, felszolgálásukkal, asztal és padok pakolásával, 
takarítással és természetesen mindenkinek, vagy-
is annak a hetven embernek, akik reggel fél kilenc-
től délután fél négyig megtisztelték egymást azzal, 
hogy együtt voltak, örültek, nevettek, játszottak, 
tanultak és beszélgettek.

GORDOS FERDINÁND

Hittantábor Hetvehelyen

Az idei évben a plébániai hittantábor új hely-
színen, a Baranya megyei Hetvehelyen került meg-
rendezésre. Az alig 400 fős falucskában nagy sze-
retettel fogadták 60 fős csoportunkat.

A tábornak alapvetően két fontos célja volt: 
elsősorban a déli Baranya megismerése és a kö-
zösségépítés. Az első cél megvalósítása érdeké-
ben megszámlálhatatlan érdekes és fontos helyen 
jártunk és hihetetlenül sok értéket figyelhettünk 
meg. Ilyenek voltak a Siklósi és a Pécsváradi vár, 
a Bátaszéki templom és rom, a Máriagyűdi kegy-
templom a harkányi magyarok-keresztútja és Pécs 
belvárosa.

A közösségépítés elsősorban a sok-sok játékot, 
esti tábortüzet jelentette és nem utolsó sorban a 
szigetvári termálfürdő élményeit.

Habár az időjárás nem kedvezett nekünk, ez-
zel egy cseppet sem törődtünk és minden pillana-
tot reggeltől késő estig kihasználtunk a vidámság-
ra, együttlétre.

Hogy ez ténylegesen megvalósulhasson, a tábor-
vezetők komolyan dolgoztak, hogy minden terv 

szerint működhessen. Emellett a konyhás stáb is 
folyamatosan dolgozott a háttérben, készítve a 
szendvicseket, vacsorát, teát.

Leírhatatlan élmény volt ez a négy nap, mind-
annyiunk számára!

Nagyon köszönjük a szervezőknek, plébános 
atyának, a hitoktatóknak, a kísérő szülőknek és 
a konyhás csapatnak ezt a sok-sok élményt, Isten 
segítse és áldja meg továbbra is munkájukat!

KÓSA LÁSZLÓ

Előtető

Pár hónappal ezelőtt került ki Petrov András és 
fiai asztalosmesterek műhelyéből a plébánia épü-
letének udvarra nyíló ajtaja feletti előtető. A koráb-
ban kicserélt új ajtót ugyanis az időjárás szeszélyei 
látható módon megviselték. A 150 ezer forintba 
került tető, tartó gerendák, zsindely, csatorna re-
ményeink szerint nagyobb védelmet nyújt az eddig 
megvalósított értékeink, beruházásaink megőrzé-
séhez.

Köszönöm a mindig jó kezű és lelkiismeretes 
mestereknek munkájukat, a híveknek pedig támo-
gatásaikat.

GORDOS FERDINÁND

Miseruha

Hatvanezer forintba került az a kegytárgyke-
reskedőtől vásárolt aranyszálas miseruha, ami az 
elején Jézus megkeresztelkedését ábrázolja fehér 
háttérben, hátulját pedig gazdag hímzés díszíti. 
Talán fél éves álma és gyűjtése valósult meg ez-
zel a miseruhával azoknak, akik az egyházközség 
búcsújának ünnepére, Keresztelő Szent János szü-
letésére, a plébánia védőszentjét ábrázoló szent 
textíliát a templomunknak megálmodták és meg-
vásárolták. Hálásan köszönöm a Mária Légió tag-
jainak, magánszemélyeknek, híveknek, adakozóknak 
a segítséget, akik most is fontosnak érezték, hogy 
templomunk méltóképpen ünnepelhesse védőszen-
tünk ünnepét!

GORDOS FERDINÁND

Pléhkrisztus

Közös összefogásból és inkább kevés pénzből 
készült el és lett felszentelve 2015. június 14-én 

vasárnap, a kettős határúti kereszt bádog Krisztu-
sa. A délután 5 órakor kezdődő szertartáson mint-
egy húszan vettek részt, a piacra igyekvő kisebb 
nagyobb teherautók forgatagában. Atlasz Henrik 
fuvolájával nyitotta meg az újraszentelést, majd 
Deli Albin ismertette a kereszt rövid történetét. 
Ifj. Mihálffy Béla önkormányzati képviselő, Juhász 
Gyula: „Tápai Krisztus” versét mondta el. A szen-
telés liturgiájában, az egyetemes könyörgést kö-
vetően ismét Atlasz Henrik játékát hallgathattuk 
meg befejezésként. 

Hálával mondok köszönetet Dr. Mihálffy Lajos-
nak, aki a Krisztus formát előrajzolta, majd meg-
festette. Atlasz Henriknek és kedves családjának, 
akik a festéket biztosították. Deli Albinnak és csa-
ládjának, aki a bádog lemezt adta és a munkálato-
kat felügyelte, szervezte. Természetesen mind-
azoknak, akik ott voltak, imádkoztak és fontosnak 
tartották régen és tartják ma is, hogy a pléh Krisz-
tus az arra járókat segítse és megáldja.

GORDOS FERDINÁND
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Dr. SzitáS Erika
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szeged-Kiskundorozsma, Balajthy u. 1.
Rendel: CSÜTÖRTÖK 12-től-16 óráig

(kéthetente, minden páros héten)
Telefonos bejelentkezés: 30/853-8695
Bőrnövedékek eltávolítása, gombás, vírusos, 

bakteriális bőrfertőzések kezelése, allergia teszt 
lehetősége stb.

Különleges apák napja a Jerney utcai óvodában
Az édesanyák szívét évtizedek óta melengetik 

azok a kedves versikék, énekek, melyekkel anyák nap-
ja alkalmából köszöntik gyermekeik. De mi van az 
édesapákkal? Akik reggel korán munkába indulnak, 
hogy az anyagi biztonságot megteremtsék család-
juknak, akik alig várják, hogy délután hazaérjenek 
és átölelhessék gyermekeiket, hogy lefekvés előtt 
még birkózzanak egy nagyot, vagy éppen mesét 
olvashassanak elalvás előtt. Nekik nem jár a köszön-
tés? Ezeknek az érzéseknek adott hangot a tava-
lyi szülői értekezletek egyikén, egy Jerney óvodás 
apuka. Az óvodavezető, Pappné Sörös Julianna 
örömmel fogadta a felvetést és már abban az évben 
meg is tartották az első apák napi köszöntést. A 
gyermekek verssel, süteménnyel készületek édes-
apáik tiszteletére.

Az idei évben azonban másképp készültek a 
Manó csoport óvodapedagógusai, Jutka néni és Anikó 
néni. Hogy egy délután valóban csak az édesapák-
ról és gyermekeikről szólhasson, megrendezés-
re került az apukák körében nagy népszerűség-
nek örvendő futball bajnokság az óvoda udvarán, 
egy júniusi délutánon. Az édesapákat sorsolással 
négy csapatra (kék, sárga, piros, zöld) osztották, 
akiket saját gyermekeik erősítettek, vagy éppen 
hátráltattak… A mérkőzések szabályos lefolyásáért 
Péter Sándor, a gyermekek foci edzője felelt. Az „em-
bert próbáló” 10 perces mérkőzéseket az apukák 
töretlen lelkesedéssel és odafigyeléssel játszották, 
hiszen a cél most nem csupán a győzelem volt, ha-
nem az együtt játszás öröme mellett, a gyerme-

keket segítve gólt lőni az ellenfél kapujába. Le a 
kalappal az összes résztvevő apuka előtt! Igazán 
szívet melengető érzés volt végignézni a mérkőzé-
seket anyukaként a szurkolótáborban.

A nagy meccsek után hűtött üdítővel, gyümölcs-
csel, kölyökpezsgővel és egy kis édességgel kedves-
kedtek az óvónők. A dobogós csapatok saját készítésű 
„Manó Profi Foci-kupa” feliratú éremmel távozhat-
tak, az óvónénik figyelmességének köszönhetően. 
A győztes, kék csapat pedig átvehette a Berni ván-
dorkupát, melyet egy évig a csapat ovis tagjai fel-
váltva őrizhetnek otthonukban.

Az eredményhirdetést követően minden gyer-
mek személyes ajándékkal köszöntötte édesapját, 
melyen többek között lerajzolta és elmesélte, mi-
lyennek látja ő szeretett apukáját.

Úgy gondolom, minden Manó csoportos apuka 
és gyermek feledhetetlen élménnyel gazdagodott 
és szeretettel emlékeznek majd erre a napra.

Szeretném megköszönni a Manós szülők nevé-
ben Anikó és Jutka óvónő szeretetét, fáradhatatlan 
munkáját, melyet gyermekeinkért tesznek; valamint 
törekvéseiket, mellyel igazi szülői közösségé váltunk.

Bízom abban, hogy az elkövetkezendő években 
más óvodapedagógusok is csatlakoznak majd a 
kezdeményezéshez, és egyre több óvodában kö-
szöntik majd az édesapákat is apák napja alkalmából. 

KISZELNÉ KÉRI ANITA
egy „Manós” anyuka

Adjon Isten jó éjszakát!

Gyuris Imréné Majláth Máriáért szóltak a ha-
rangok május 4-én Kiskundorozsmán.

Mély részvét mellett temették el a kiváló pedagó-
gust, az imádott feleséget, édesanyát, nagymamát, 
dédikét, sokak lelki társát, a Szent Rita Társulat hí-
vő tagját, aki 81 évesen adta át lelkét urának 2015. 
április 17-én.

Majláth Mária Szankon született 1934. július 
21-én, általános iskoláit Kiskundorozsmán végezte. 
Egyszerű szövőnőként, a munkapad mellől kezdett el 
tanulni: munkája maradéktalan elvégzése mellett 
végezte el Szegeden a Textilipari Technikumot, majd 
Budapesten a Műszaki Egyedem műszaki tanár 
szakán szerzett diplomát Negyven évig tanított a 
Szegedi 640. számú Ipari Szakmunkásképző In-
tézetben: kiváló nevelői munkáját tanítványai 
az országos minősítő versenyeken szerzett nagysze-
rű eredményekkel igazolták vissza. Elhivatott mű-
szaki tanári munkáját számos kormánykitüntetés-
sel ismerték el.

Férjével 1955 decemberében házasodtak össze: 
frigyükből két fiuk és egy kislányuk született. A kö-
zel 60 évnyi boldog együttlét alatt gyermekeik öt 
unokával ajándékozták meg őket. A dolgos évek 
után 1990-ben vonult nyugdíjba, de életét – mint 
azelőtt – továbbra is családjának szentelte. Déduno-
kája – a kis Mária – születését már nem érhette 
meg: a drága dédimami már csak a bárányfelhők szé-
lén ülve simogathatta meg szelíd, szerető tekinte-
tével a legkisebb családtagot.

A temetés előtti gyászmisén – melyet Gordos 
Ferdinánd plébános celebrált - a gyászoló férj mű-
vésztársai nevében Gábor Géza operaénekes és Vaj-
da Júlia operaénekes búcsúzott el Mária asszony-
tól és tisztelgett emléke előtt két gyönyörű zenemű 
eléneklésével. Majd a szerető férj Gyuris Imre éne-
kelte el, hatalmas lelkierővel, a felesége iránti sze-
retettől áthatva, utolsó búcsúdalként Kodály Zoltán: 
Esti dalát. A sírt elborították a népes gyászoló kö-
zönség virágai, sírcsokrai, koszorúi. A gyászoló csa-
lád ezúton is megköszöni háziorvosának, a klini-
ka orvosainak, ápolóinak lelkiismeretes és odaadó 
gyógyító munkáját. A köztiszteletben álló Gyuris Im-
rénét, családtagjai, ismerősei, barátai, munkatársai, 
a Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők és Énekesek 
Dél-magyarországi Egyesületének képviselői, a csa-
lád művészbarátai és a Szent Rita Társulat hívő tag-
jai kísérték el utolsó útjára.

Nyugodjék békében!
SZENTES BÍRÓ FERENC
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VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

Kiskundorozsma, Törő u. 21/B
62/460–798

Nyitva tartás:
H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30, Szo.: 7.30-12.00

Na, azért nem annyira riasztó a helyzet
„Több lábon kell ma már állni. Aki csak egy utat 
ismer, nem biztos, hogy odaér, ahová akar.” 
Ez volt a lényege Nagy Berta Sándor vezetékes 
távközlés technikai műszerész vállalkozó véle-
ményének.

– Manapság többször hallani, Dorozsmán fel-fel-
bukkannak a lakásbetörők. Hogyan látja, településün-
kön mennyit tesz ez ellen a lakosság?

– Hallom én is a híreket, s – bár félve – bevallom, 
nálunk az emberek nem igazán fordítanak sok gon-
dot a vagyonbiztonságuk megóvására. Sziksósra 
egyre többen költöznek ki manapság, ott önmagá-
ban annyi riasztókiépítést igényelnek, mint egész 
Dorozsmán. Itt, a községben viszont egy kb. a Czé-
kushoz hasonló hosszúságú utca házaiból csak né-
hány az, amelynek tulajdonosa riasztórendszert 
telepíttet, vagy valamilyen típusú lakásriasztó esz-
közt szereltet be. Néhányan megelégszenek egy-
egy mozgásérzékelős reflektor felszerelésével, ám 
ha a lakók alszanak, világíthat az, ahogy csak akar, 
attól még nem igazán riadtak vissza a tolvajok. 
Azok pedig, akikhez már betörtek, sem tolakodnak, 
hogy na, akkor mostantól hívnak egy olyan szerelőt, 
mint jómagam. Néhány hétig éberebbek, óvatosab-
bak, aztán mintha mi sem történt volna. Igaz, töb-
ben szeretnének maguknak riasztórendszert, de 
a ráfordítandó összeget sokallják, pedig ma már 
több olcsóbb és jó módszer és technikai felszerelés 
is kapható – de mégsem. Az okos telefonokra app-
likálható távfelügyelet – nyaralás közben hazanéz, 
látja a beépített kamera képét a lakás sértetlen-
ségéről – nos, ezt kevesen engedik meg maguknak. 
Akik pedig igen, azoknál sem ér sokat, mert ha ez 
nincs egy biztonsági cég vonulós diszpécserszolgála-
tához bekötve, akik a riasztásra azonnal ott terem-
nek – bizony, attól még bemennek abba a lakásba 
illetéktelenek, s a gazda toporzékolva végignézheti 

pl. egy görög szigetről, hogyan fosztják ki az ottho-
nát…

– Ha jól értem, csak ebből a munkából nem tudna 
megélni itt, Dorozsmán?

– Valóban, ezért sok más dolgot is vállalok, ami 
ennek az elektronikus szakmának más ága: pl. te-
lefon szerelést, javítást, telefonközpont kiépítését 
– bár ezt inkább a nagyobb vállalkozások igénylik, 
Wifi beépítésével két vagy több számítógép-meg-
osztást, PC hibaelhárítást is. Ha főállásban művel-
ném a szakmát, még egy Sándorfalva, Zsombó, és 
Bordány nagyságú település kellene emellé, amely 
ilyen igény mellett a nyugodt megélhetésemet biz-
tosítaná… De vállalok munkát az egész megyében, 
nemcsak itt, helyben.

– Azt hinni, a mobiltelefonok elterjedése vissza-
szorította a vezetékes telefonokat…

– Igen, ez részint így van, de azért – meglepően 
– Dorozsmán szinte minden 4., 5. lakásban a mo-
bil mellett még sokan működtetik a vezetékes tele-
font is, főként az idősebb generáció. Ezek vonalhi-
bái miatt, vagy a készülékek javításához többször 
kihívnak.

– Hogyan él Dorozsmán?

– Köszönöm, jól. 10 éve költöztem ide Szeged-
ről, befogadtak, megkedveltük kölcsönösen egymást 
a helyiekkel. Mindent megtalálok itt, amire szük-
ségem van: az otthonomat, barátaimat, az üzleteket, 
a pihenést, na, egyedül az a jó öreg olajos padlós 
vasas bolt hiányzik, amely úgy a szívemhez nőtt… 
Üdvözlöm Dorozsmát!

TÓTH GYÖRGY

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! Szívférgesség
Új kór híre járta át az utóbbi hónapokban a saj-

tót: a szívférgesség. A gyógyítás kezdetleges, költsé-
ges és kilátástalan, majdhogynem értelmetlen. A be-
tegség azonban valószínűleg nem terjed át állatról 
emberre.

Évekkel ezelőtt elhangzott az egyik rádió adásá-
ban, hogy a Földközi-tenger felől a sivatag évente 
20 km-t kúszik fel észak felé. Akkor már Szicíliánál 
és a Pó-síkságon is észlelhetők voltak a vele járó tró-
pusi betegségek is.

Megdöbbenve hallhattuk az egyik kereskedelmi 
rádió július 11-i, szombati adásában az állatról em-
berre és emberről állatra terjedő betegségek veszé-
lyeit. A nyilatkozó állatorvos, aki szakmája mellett 
elvégezte az ELTE zoológiai szakát és jártas a tró-
pusi betegségek tudományában, ezen betegségek 
megelőzésének, felismerésének, kezelésének a zász-
lóvivője.

Szó volt még Magyarország kullancs fertőzött-
ségéről is. Az adásból egyértelműen lejött, hogy ke-
tyegő biológiai bombaként érkezett meg a Pó fo-
lyó völgyéből a lepkeszúnyog Magyarországra. Ez 
a szúnyogféle az embert vagy állatot megszúrva 
enyhe gyulladást okoz, mely lényegtelennek tű-
nik, viszont a lárvájából apró férgek szaporodnak 
el a vérben (vérsejtek közt mikroszkóppal látható 
csak), és alattomosan, 10–20 év alatt tönkreteszik 
a szervezet immunrendszerét és a májat. Fertőzés 
esetén a kisgyermek és idős ember produkálja ál-
talában a betegség tüneteit. Az adásból kivehető-
en az orvosi ismeretterjesztés sajnos nem kapott 
és nem kap megfelelő médiafelületet.

Azok a betegségek, amelyeket a szívférgesség, 
a kullancs és a lepkeszúnyog okoz, országosan elter-
jedtek, és sajnos előfordulhat az állatról emberre törté-
nő fertőzés. Egy szúnyog egy szaporodási időszak-
ban 700 állat vagy személy fertőzését is okozhatja.

Mi a megoldás? Házunk, lakásunk nyílászárói-
ra szereltessünk szúnyoghálókat. Környezetünkben, 
kertünkben rendszeresen nyírjuk a füvet, hogy a 
nap átjárja és szárazon tartsa a zöld felületeket is. 
Ne legyenek elhanyagolt bozótok, pocsolyák, au-
tógumik, melyek nem tudnak felszáradni, mert 
ezek a szúnyog búvó helyei. Ha a természetben, erdő-
ben, mezőn járunk, használjunk szúnyog- és kullancs-
riasztó készítményeket. Erdei, mezei séta után 
minden este tükör előtt vagy egy másik személy 
segítségével nézzük át teljes testünket. Kullancs- 
és szúnyogriasztóval a kutyát, macskát rendszere-
sen kezeljük le. Ha a betegség tüneteit észleljük, ne 
az interneten keresgéljünk diagnózist, hanem for-
duljuk azonnal állatorvoshoz.

(Bővebben a témáról az interneten, a Lánchíd 
Rádió Kettesben című műsorának archívumában.)

TÍMÁR L. 
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Lilla JÓGA-torna
Kedd: 17.15-19-45
Sz-P: 8.30-10.00

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

AKCIÓS AJÁNLATUNK:
Oleo–Mac Sparta 250T típusú bozótvágó:   54.900 Ft
Oleo–Mac Sparta 450 típusú bozótvágó:      99.900 Ft

Egyéb ajánlatunk:
  – festékek, festőszerszámok
  – öntözéstechnikai felszerelések
  – növényvédőszerek, műtrágyák

Nyitva tartás:
H–P.: 8,00-17,00-ig
Sz.: 8,00–12,00-ig

Tel/fax: 62/461-865
E-mail: mezogazdasag@invitel.hu

Megkezdtük őszi vetőmagok rendelésfelvételét.
Búza, árpa, tritikálé, zab, lucerna

Ugyanitt szarvasmarha, sertés, intenzív baromfi, 
nyúl, bárány, lótápok, tejpótlók, 

takarmánykiegészítők, premixek, koncentrátumok, 
problémamegoldó készítmények kaphatók.

Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00, P: 07:30-15:00

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.

Telefon: +36 62/556-130

BuElla Éva

női és gyermekfodrász
Szeretettel várom régi és új vendégeimet 

a Dorozsmai út 193. alatt lévő 
szépségszalonban (Coop-pal szemben)

Bejelentkezni személyesen vagy az alábbi 
telefonszámon: 06 30/636-5615

Álhírek
Humán munkaerő-

forrás-takarékossági 
okokból a kormány 
illegális bevándorlókat 
bízott meg a déli határ-
menti szögesdrótos ke-
rítés megépítésével. Az 
indoklás szerint olcsón 
dolgoznak.

A Miniszterelnö-
ki Hivatal bejelentette, 
ha Magyarországon ren-
dezik az olimpiát, a re-
pertoár új sportággal 
bővül: a triatlon mellé 
felveszik a szögesdrót-
kerítés-átmászás sport-
ágát is.
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Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt: hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig, 
 Sándorfalván a Széchenyi utca 24. szám alatt: hétfőn, szerdán és pénteken 9-17 óráig, kedden és csütörtökön 10-18 óráig. 

 

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

A SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT  

50 MBIT-ES INTERNET 
+ 

60 CSATORNÁS KÁBELTÉVÉ 
 

MOST CSAK 3990 FORINTÉRT!* 
* Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával új tévé és internet előfizetés vásárlásakor érvényesek! 
A garantált le– és feltöltési sebesség Szupernet 50 esetében 12,5/1 Mbps. 

 

Digisport 1 és 2 
már plusz 300 Forinttól! 
 

Hívjon korlátlanul minden 
Triotel és Invitel számot 
havi 1990 Forinttól!** 
 

KÖSSE MEG SZERZŐDÉSÉT MÉG MA! 
Hívja most a 765–444-et! 

 
 
 
Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek! 
A tájékoztatás nem teljes körű, a további részletekről és akcióinkról 
érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

**
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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

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.

KONTÉNER RENDELÉS:
KONTÉNER KFT.

TEL.: 20/337-9102

Szakképzett nővér házi betegápolást, 
betegfelügyeletet vállal nagy gyakorlattal, 

megbízhatósággal Dorozsmán.

Tel.: 06 30/219-3212
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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



16 XXVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM   •   2015. JÚLIUS 31.

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!

JÚNIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-IG
Fényre sötétedő lencsék
óriási kedvezménnyel!

Egyfókuszú fényre sötétedő lencse
30% kedvezménnyel!

Multifokális fényre sötétedő lencsénél a 
sötétedő réteg ingyen!

Diákigazolványra a keret árából 50% kedvezmény!

(Az akció további részletei az üzletben!)
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.

DOROZSMAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Maróti EDit ügyvéd

Nyitva tartás:
h, k, sze: 16-20 óráig,

péntek: előzetes egyeztetés szerint

Cím: KKD, Jerney u. 6. (Törő u. 23.)
Tel.: 20/9268-943, 30/3243-493

E-mail: drmarotiedit@gmail.com

§


