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Mit kíván(t) a magyar nemzet?

Legyen
béke, szabadság és egyetértés.

1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, 
censura eltörlését.

2. Felelõs ministeriumot Buda-
Pesten.

3. Évenkinti országgyülést 
Pesten.

4. Törvény elõtti egyenlõséget 
polgári és vallási tekintetben.

5. Nemzeti Õrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok 

megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet 

egyenlõség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A’ katonaság esküdjék meg az 

alkotmányra, magyar 
katonáinkat ne vigyék 
külföldre, a’ külföldieket 
vigyék el tõlünk.

11. A’ politikai statusfoglyok 
szabadon bocsáttassanak.

12. Unio.

Egyenlõség,
szabadság, testvériség!

Legyen
béke, szabadság és egyetértés.

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, 
a közmédia függetlenségét.

2. Az egész országért felelõs 
kormányt Budapesten.

3. Valódi országgyülést, 
a korrupció üldözését.

4. Törvény elõtti egyenlõséget 
polgári, politikai és vallási 
tekintetben.

5. Független, helyileg 
szabályozott oktatási rendszert.

6. Közös, igazságos teherviselést.
7. Oligarchaviszonyok 

megszüntetését.
8. Független Alkotmány- 

bíróságot, Ügyészséget és 
Számvevõszéket.

9. Független Magyar Nemzeti 
Bankot, felelõsségteljes 
gazdaságpolitikát.

10. Kívánjuk, hogy a párthüség 
helyett a szakértelem 
érvényesüljön.

11. A kultúra és az oktatás 
területérõl vonuljon ki a politika.

12. Európai Unió és szolidaritás.
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A TELEFONTANÚ INGYENES 
HÍVÓSZÁMA

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

BŰNCSELEKMÉNY ESETÉN 
HÍVHATÓ

107, 112

DOROZSMAI NAGYBANI PIAC 
NYITVA TARTÁSA

hétfőtől szombatig 6–13 óráig
vasárnap zárva!

A kirakodóvásár ideje alatt a 
pufferparkoló használata díjtalan!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Hangai Nándor: 06 20/936–7590

 Gyenes Béla: 06 20/209–5311

 Gulyás Antal: 06 20/209–5333

 Nagy Krisztián: 06 20/209–5332

ÖNKORMÁNYZATI
ZÖLDSZÁM

06 80/820–302
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

06 80/479–431

KISKUNDOROZSMAI
ÖNKORMÁNYZATI

KIRENDELTSÉG 
NYITVA TARTÁSA

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

TELEFONSZÁM

06 62/461–030

RENDŐRSÉGI IRODA CÍME:

Negyvennyolcas u. 12.
FÉLFOGADÁS:

minden szerdán 
13–15-ig.

ÁLDOZATSEGÍTÉS
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

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

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL
6724 Szeged, Huszár u. 1.
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FOGADÓÓRÁK

LAUER ISTVÁN
2015. április hónapban nem lesz fogadóóra.

MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES
Időpont: 2015. április 09. (csütörtök) 16.30-17.30 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége

25

IMMÁRON 25 éves múltra tekint vissza az a közéleti lap, 
amelyet az Olvasó most épp a kezében tart. A DOROZSMAI 
NAPLÓ 1990. márciusában kezdte pályafutását, kéthetente 
megjelenő lapként, amelyet a dorozsmai Kézilabda Sportbará-
tok Köre Egyesület adott ki. Az újság szerkesztője Ács Géza, 
felelős kiadója dr. Matusovits Tamás volt. A szerkesztőség 
címe az akkori Felszabadulás utca 7. szám alatt volt.

Az első szám március 14-re datálódott, címlapján Petőfi 
forradalmi versidézete: „Rabok legyünk, vagy szabadok? / Ez 
a kérdés, VÁLASSZATOK! / A magyarok istenére / Esküszünk, / 
Esküszünk, hogy rabok tovább / NEM LESZÜNK!”

Ács Géza így ír beköszönő cikkében:
„Kedves Olvasó! Egy olyan lap első számát tartja kezében, 

amelyet a helybeli lakosságnak ajánlunk. Azokhoz szólunk, 
akiket tudásuk, ambíciójuk cselekvésre késztet. A DOROZSMAI 
NAPLÓ az országért és Dorozsmáért tenni akaró emberek lapja 
lesz, a bátorsággal és tehetséggel megáldott embereké, akik 
hajlandók új utat járni az eddigi megszokott helyett.

A DOROZSMAI NAPLÓ az írott sajtó segítségét ajánlja fel 
a dorozsmai önkormányzat megvalósításához, ugyanakkor se-
gítséget is vár mindazoktól, akik érdeklődéssel fogadják az 
újság premierjét. Olyan kéthetente megjelenő lap bemutatko-
zását, amely semmilyen politikai pártot nem kíván szolgálni. 
Az olvasó az egyetlen, akinek szolgálatában áll, akinek véle-
ményét figyelembe veszi, akinek tetszését szeretné elnyerni.

Hogy sikerül-e? Hisszük, hogy igen. A piac szigorú törvé-
nyei határozzák meg az új lapok jövőjét. Bízunk abban, hogy 
hamarosan elkezdődik egy olyan időszak, amelyben megszűnnek 
az elvtelen előnyök, a kivételezett előjogok. Országunkban 
a választások után egy új időszámítás kezdődik. Egy olyan, 

amikor kiemelkedő munkával, átlagon felüli tehetséggel, tu-
dással és szorgalommal lehet karriert csinálni, egzisztenciát 
teremteni, és ez nem csak remény lesz, hanem egyben maga a 
valóság.”

Az elmúlt 25 évben számos közreműködő (szerkesztők, írók, 
hirdetők, nyomdászok) megfordultak a lapnál. Gyümölcsöző 
együttműködések születtek, színvonalas írások, provokatív, 
húsba vágó témák jelentek meg. A DOROZSMAI NAPLÓ készítői 
közül néhányan sajnos már örökre elmentek közülünk. Mások 
csupán elköltöztek, beszüntették újságírói tevékenységüket, 
vagy egyszerűen csak elfordultak a laptól. Ezalatt új újsá-
gok alakultak, sorvadtak el néhány év múltán, de a DOROZSMAI 
NAPLÓ, egy-két hosszabb szünettől eltekintve, már 25 éve 
tájékoztatja elsősorban a dorozsmai lakosságot szűk és tágabb 
értelemben vett lakóhelyüket érintő eseményekről, valamint 
próbál jelzőfényként utat mutatni egy jobb, önállóbb, demok-
ratikusabb és élhetőbb „dorozsmai lét” irányába.

Irdatlan mennyiség 25 év termése. Hisszük azt, ahogyan 
az elődeink is hitték, hogy nem felesleges papír- és tinta-
pazarlás egy előváros számára lokális médiumot működtetni. 
Újságunk közel minden dorozsmai ingatlanba, valamint a kül-
területi címekre is eljut. Az ehhez szükséges erőforrásokat 
hirdetőink befizetéséből teremtjük elő. Közreműködő íróink 
önzetlenül segítik az újság megjelenését és tartalommal való 
megtöltését.

Negyed évszázad telt el a DOROZSMAI NAPLÓ születése óta. 
Rengeteg dologra van alkalmunk visszaemlékezni, amelyet 
most, jubileumi és elkövetkező számainkban meg is teszünk. 
Fogadják szeretettel!

SOMOGYI GÁBOR
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HÚSVÉTKÖSZÖNTŐ

1990. április 8. DÖNTÖTT A SZAVAZÓ-
POLGÁRSÁG, és Országunk elindulhat a 
felemelkedés rögös útján. A lakosság-
nak tudomásul kell venni Máray Sándor 
intő szavait:

„Magyar vagy, európai vagy! Egyet-
len osztályt sem szolgálhatsz, mert az 
emberek ügyét kell szolgálni! Egyetlen 
osztály van csak, amelynek szószólója 
lehetsz, a szenvedők osztálya! Egyet-
len párt, amelynek szolgálatára jogod 
van felesküdni, az értelem és részvét 
pártja!”

„A szabadság biztosítéka a művelt-
ség!” – írta Eötvös és jogosan lehetünk 
büszkék, hogy Itáliából jövet Közép- és 
Kelet–Európában legelőször Hunya-
di Mátyás udvarában virágzott fel az 
emberi tudás és önbecsülés mozgalma, a 
HUMANIZMUS és művészete, a RENESZÁNSZ. 
Aki választott, az 1100 esztendő tör-
ténelmi és irodalmi örökségére szava-
zott, arra a helytállásra, amely annyi 
balsors, viszály és többszöri tatárjárás 
után is fenntartott itt egy nemze-
tet! Arra a tartós türelemre, amely a 
Kárpát-medencében a magyar mellett 
nyelvükben, szokásukban érintetlenül 
hagyott más népeket!

Csodálom, hogy e népben, amely sza-
badságharcait sem hódításokért mások 
ellen, hanem a puszta létért és magyar 
szóért vívta és vívja, még mindig van 
erő egy boldogabb országért küzdeni!

„Minden népnek legboldogabb 
pillanatja az, amelyben hosszu elnyomás 
után, egyszerre SZABADNAK MONDHATJA 
MAGÁT!” (Eötvös)

Örvendezzünk hát, s mert HÚSVÉT 
közeleg, köszöntsük egymást a békesség 
barkájával!

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
minden kedves olvasójának a DOROZSMAI 
NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE!

(I./1. szám, 1990. március 14.)

EGY ÚJSÁG
MEGJELENÉSÉRE!

Örömmel vettem kézbe a DOROZSMAI 
NAPLÓ első számát, amelyhez őszintén 
szólva teljesen véletlenül jutottam. 
Azt hiszem, nem az újság maga, hanem 
megjelenése jelent szenzációt manap-
ság. Hiszen nem egy olyan lapról van 
szó, amelyik újságíróinak jelent vaskos 
megélhetést, nem szenzációhajhász bul-
vár termék, hanem az áhított önálló 
közigazgatás felé vivő út első lépcsője.

Egy lakossági fórum lehetőségé-
nek hordozója. Egy olyan fórum, ahol 
megszólalhatnak a dorozsmai közössé-
gért tenni akaró emberek. Elmondhatják 
terveiket nem csak az újságok megvá-
sárló helybéliek, de méltán remélhetik, 
véleményük eljut magasabb körökhöz is!

Azokhoz az emberekhez, akik ezt a 
valamikor önálló nagyközséget külváro-
si rangra süllyesztették!

Ez az újság elindítója lehet egy 
pezsgőbb kulturális és közösségi élet-
nek. A most megindult politikai válto-
zás Dorozsmát érintő vitáinak színte-
révé válhat, felvétve, ha nem esik abba 
a hibába, melybe vezető megyei lapjaink, 
hogy első két oldalukon ugyanazok a 
cikkek olvashatók. Bár őszintén meg-
vallva, hála istennek, ezek a jelenségek 
is megszűnőben vannak.

Bízva abban, hogy találkozunk a 
DOROZSMAI NAPLÓ később megjelenő sok-
sok számával, remélve, hogy egyre több 
helyi személyiség írását olvashatjuk 
benne, szívből ajánlom e lapot minden 
községét szerető és érte tenni akaró 
dorozsmai polgárnak!

TÓTH P.
(I./3. szám, 1990. április 13.)

NYÍLT LEVÉL A DOROZSMAIAKHOZ

Az elmúlt négy évtized alatt, külö-
nösen pedig községünk erőszakos Szeged-
hez csatolása óta, Dorozsma társasági 
élete – tiszteletre méltó kivételek-
től eltekintve – ELSEKÉLYESEDETT! A 
Dorozsmáért tenni tudó emberek (vál-
lalkozók, értelmiségiek, szülőfalujukat 
szerető állampolgárok) nem tehették azt, 
amit igazán szerettek volna.

Hazánkban a politikai helyzet meg-
változott! Dorozsmán is sokkal nagyobb 
aktivitásra van szükség ahhoz, hogy 
kialakuljon a helyi gazdaság önállósá-
ga, mely hosszú távon biztosítaná egy 
megfelelő önkormányzattal rendelkező 
ÖNÁLLÓ KISKUNDOROZSMA KIALAKULÁSÁT!

Baráti körünk egyértelműen a meg-
újulás mellett foglalt állást! Ennek 
jegyében szeretnénk bizalmat kapni és 
segítséget, ötleteket kérni a társaság 
társadalmi presztízsének növeléséhez!

Céljaink között szerepel egy SZAK-
ÉRTŐI TESTÜLET alakítása, amely min-
den fontos gazdaságpolitikai kérdésben 

baráti körünk nevében állást foglal, 
hazai és nemzetközi szakmai kapcsola-
tokat Kiskundorozsma keretein belül új 
alapokra helyezi.

Vonzó társasági programokat szervez, 
felkutat új pénzügyi forrásokat!

Mindehhez elengedhetetlen a helyi 
szervezetek, közösségek önállóságának 
erősítése és garantálása!

Ma egyszerre kell oldanunk egy-egy 
szakma generációs és politikai szo-
rongását, és erősíteni kell a hivatás 
tekintélyét. Ezt aligha lehetséges ösz-
szefogás nélkül.

Munkánkban a fiatal helybeliekre 
is számítunk!

Tisztelt kiskundorozsmai lakosok!
Kérjük, csatlakozzanak hozzánk, 

kísérjék figyelemmel programjainkat, 
AKTÍVAN VEGYENEK RÉSZT DOROZSMA 
MEGÚJHODÁSÁBAN!

Javaslatait, észrevételeit várjuk!

(I./5. szám, 1990. május 11.)
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EURÓPA BENNÜNK 
VAN…

Tévedtünk egy-két dologban. Azt 
hittük, Nyugat meghálálja nekünk a 
falbontást, a harmadik világháború 
megspórolását. Ehelyett lekaszálja 
versenyképtelen gyárainkat, félresöpri 
termékeinket.

Azt hittük, hogy a régi, trabantos, 
ibuszos kiruccanásainkon megcsodált 
Nyugat az a bizonyos és áhított Európa. 
Rohanni akartunk feléje, hogy kebelére 
szorítson minket. Az elején még mosoly-
gott ránk, dicsérte hőstetteinket, de 
javait elrejtette. Adott mihaszna taná-
csokat is, pénzért persze. Ma már nem is 
mosolyog, sőt, újra biztonsági kerítése-
ket tervezget.

Előbb a határtalan lelkesedés, 
mostanában pedig a csalódottság és a 
méreg elfeledett előlünk egy nyilván-
való tényt. Nem Nyugaton kell nekünk 
Európát keresgélni, hanem magunkban és 
körülöttünk. Európa itt van Dorozsmán!

A barokkos Mária Terézia-korabeli 
templomunkban, az öreg szélmalomban, 
a ferencjóskás vasútállomásban. A te-
metőben a sírkövekben, a ligetbeli kis 
kápolnában, a halottak napi gyertya-
lángban, a kürtjét fúvó kopott szo-
borkatonában. Dorozsma címere, a régi 
házvégek napsugarai, az új épületek 
apró csúcsai, teraszai, az öreg nyárfák 
és akácok Subasa felé, a szántóföldek 
történelmet idéző világos foltjai.

Európa bennünk van, dorozsmaiakban. 
Gyarlóságainkban, álmainkban, Istenhez 
visszatérő istentelenségeinkben, be nem 
vallott gyónásainkban.

Csak az európai ember zaklatja min-
dig önmagát és társait az élet értel-
mével, céljának szüntelen keresésével. 
Úgy élünk a születés és a halál között, 
mintha nem lenne kezdet és vég.

Mi nem létezünk, nem éldegélünk, 
mint az ázsiaiak, mi mindig küzdünk, 
küszködünk, hajtunk valamiért, hala-
dunk valahová. Ha nem sikerül, ví-
vódunk, gyötrődünk. Ha állunk, ha 
fekszünk, agyunk akkor is a menés, a 
tevés-vevés körül forog. Szeretnénk 
többre jutni, többet tudni, saját kudar-
cainkat gyermekeinkben sikerre vinni.

Mások vagyunk, mint az amerikaiak: 
káprázat, pénz, csillogó fogyasztás ne-
künk nem elég, sőt, néha nem is kell. Ha 
gazdagok volnánk is, többre vágynánk: 
emberségre, teljességre – egyáltalán: 
VALAMI MÁSRA!

Találjunk hát magunkra – hogy ta-
nulhassunk másoktól.

GÉCZI JÓZSEF
(III./5. szám, 1992. december 19.)

GONDOLATOK EGY 
ÉVFORDULÓRA (VADHÁZASSÁG?)

Ne gondolja senki, hogy az 1237 előt-
ti ősrégi Durusma nemzetség kutatója a 
régi halásztanyákat sírja vissza, hanem 
inkább őseink szorgos, alkotó akaratát 
keresi, amellyel a történelem során a 
lerombolt, felégetett, árvíz sújtotta 
háza környékét újjáépítette.

Nem hiszem, hogy Szeged 7 kilométer-
nyi távolsága, vagy a vasút közelsége 
adta ezt az ötletet, mert a szomszédság 
tudjuk, mivel jár. Mint ahogyan a mesé-
ben, itt is a jó és rossz viszony alakult 
ki. Nem csoda, a két porta között nem 
húzódott kerítés.

Alig, hogy az első lakosok megtele-
pedtek, máris kitört a birtokháborítási 
villongás Szeged és Dorozsma között… 
Bővebbet Sztriha Kálmán: Kiskundorozs-
ma története c. könyvéből tudhat meg a 
kíváncsiskodó.

Harc folyik a földekért, mint aho-
gyan most is, csak más tartalommal.

A kor hiteles tanúja a KŐBÁRÁNY, 
amely a fogadalmi templom előtti cson-
ka toronyban befalazva békességgel őrzi 
a múlt emlékeit.

Ma már ki emlékszik arra, hogy hol 
állt Jerney János (sz. 1800) szülőháza; ki 
festette meg életnagyságú képét? A falu 
melyik szélén állt a másik szélmalom? 
Mi állt most a szegényház helyén? Hogy 
hívták a külterületeket? Hol volt a fő-
szolgabíróság? Melyik hengermalom előtt 
állt hosszabb kocsisor, mert lisztje miatt 
távolabbi szegedi határból is eljöttek 
ide őröltetni? Mi történt az „ugróhíd-
nál”? Ki látott filmet a Turul moziban? 
Ki alapította a Kunsági Szövőüzemet?

Szép a múlt, de lépjünk át a jelenbe! 
A két szomszéd között végre megszűnt a 
nagy per! Dorozsmai magához csatolhatta 
Szegedet. Így mondják a dorozsmaiak.

A múltat elfeledve a dorozsmai 
ember kifejezte nagylelkűségét tettek-
ben is. Önzetlenül fejlesztette város-
át. Tarján után felépítette Odesszát, 
Makkosházát, Újrókust stb. Nem önzet-
lenül, mert a dorozsmaiaknak is került 
benne hely. Felújítottuk a Nemzeti 

Színházat, és ha ez nem jól működik, 
annak csak egyetlen oka lehet, hogy 
vezetője nem dorozsmai.

Lemondtunk a moziról, kultúrotthon-
ról, hogy a többivel ne konkuráljunk. 
Mindezt türelemmel a jószomszédság érde-
kében tettük. Ennek fejében, amikor már 
nem fért a sok gyerek, mi is kaptunk egy 
iskolát, egy óvodát és még egyebet.

Nem Szegednek teszek ezzel szemre-
hányást, hanem annak a Nagypapának, 
amelyik a 25-30 éves szegedi jegyesség 
miatt visszafogta e terület fejlesz-
tését. Természetesen a szorgos falusi 
munkáskezek kellettek.

Emlékszem, az 1960-62-es években sor 
került volna egy új iskola építésére. 
Az egyesítés hírére az erre szánt pénzt 
úgy szétosztották a megyében, hogy 
Dorozsmának egy fillért sem jutott. A 
virágot küldözgető udvarló a házasság-
kötés után már csak a napi megélhetési 
gondokkal küszködött. Nem csoda, ha az 
itt élő emberek sokszor úgy gondolkod-
nak, hogy válás útján is jobb lenne sa-
ját lábon megélni. Pedig a feszültségek 
más módon is feloldhatók!

Hogyan? Úgy, hogy a tizenkétezre 
településnek a 40 év alatti visszafo-
gott beruházások pótlására ne kelljen 
még másik 40 évet várni. (Ezzel lehet a 
méregfogat kihúzni.)

A lakosság szereti ezt a szűkebb 
hazát, amiért oly sok áldozatot hozott. 
Ne vegye senki követelőzésnek – köze-
ledve a 20. házassági évfordulóhoz, 1993. 
április 14-hez – ha kinyilvánítjuk ezen 
a vidéken is elvárásainkat.

Remélem, hogy az elmaradt csokrok 
helyett már újat és szebbet kapunk.

Bízom abban, hogy e két városrész az 
eljövendő időben boldogságban, békében 
fog élni.

(A fentiek elhangzottak 1992. novem-
ber 20-án a Kiskundorozsmai Alapítvány 
műsoros estjén.)

ATLASZ HENRIK

(III./5. szám, 1992. december 19.)

ÖNVÉDELMI CSOPORT DOROZSMÁN
Idén tavasszal a részönkormányzat megbízást adott a testület két tagjának – Bálint Ist-

vánnak és Simon Ferencnek – a dorozsmai Önvédelmi Csoport megalakítására.
Az alakuló gyűlésre meghívottak többsége vállalta a polgárőrség létrehozását. Érdemi mű-

ködésük várhatóan 1993. január 1-jével kezdődik. A 25 fős csoport önálló társadalmi szervezet-
ként működik, de tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek.

A megalakulás és működés között eltelt hosszú időt az magyarázza, hogy a feltételek az 
eredményes munkához még nem biztosítottak. A járőrözéshez szükséges gépkocsit az Országos 
Polgárőr Szövetség és az Önkormányzat biztosítja számukra.

Ugyancsak az Önkormányzat segít az állandó iroda felállításában és a CB-rádió beszerzésében.
Az Önvédelmi Csoport semmilyen különleges joggal nincs felruházva, csupán azt teszi, ami 

bármely magyar állampolgárnak jogában áll.
A tagok ingyen, a szabadidejükben végzik majd feladatukat.
Elsődleges céljuk a bűnmegelőzés, figyelés, a lakosság és a rendőrség közötti kapcsolat tartása.
Nagyon fontos, hogy tudatosodjon a dorozsmai polgárokban, hogy ez a szervezet működik, 

tőlük segítséget kérhet; egyben várják a lakosság támogatását, csatlakozását.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk, az Önök és magunk érdekében is!  ML (III./5. szám)
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DOROZSMAI NAPLÓ:
AKKOR ÉS MOST

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

ÖZV. FARKAS DEZSŐNÉ (80)
Talán 1993-ban léptem be 

a Szerkesztőségbe. Fér-
jem már korábban, az elsők 
között, de egy rövid időre 
munkánk elszólított Dorozs-
máról. Jó kis közösség volt 
az akkor. Megtiszteltetés 
volt ez a feladat számunkra, 
szépen kiöltözve mentünk 
a szerkesztőségi ülésekre, 
lapindítókra, lapzártákra. 
Hozta magával mindegyikünk 
a maga kis írását, amit 
körbe adtunk egymásnak, elolvastuk, 
kiértékeltük egymásét. A vezető akkor 
Ocskó Margit volt, majd Atlasz Henrik, 
még utána Anderle Ádám. Kemény elvá-
rásokat támasztottak velünk szemben, 
alapvetően a jó helyesírást, fogalmazó-

készséget, rövidséget, tömör, 
lényegre törő mondanivalót 
vártak el. Fontos a témavá-
lasztás, de kiválasztották, 
ki, miről tudott jót írni. 
Nem szívesen fogadták el 
a kézírást, alapvetően le 
kellett gépelni, természete-
sen akkor még írógéppel. Hol 
volt még akkor a számítógép! 
Az újságokat Görög József 
árulta az üzletében. Örömöt 
adott írni, hogy az emberek 
elolvassák azt, ami alá a 

mi nevünk van írva, s a remény, hogy 
írásaink Dorozsma javára válnak. Sze-
rettük, becsültük, tiszteltük egymást 
akkoriban a szerkesztőségben. Én csak 
szép emlékeket őrzök azokból az időkből.

TGY

DOROZSMAI 
NAPLÓ BARÁTI 
KÖR ALAKULT

A november 24-i elvi megalakulás 
után 1992. december 22-én elfogadta 
alapszabályát és vezetőséget választott 
a DOROZSMAI NAPLÓ BARÁTI KÖR egyesü-
let, melynek célja:

„A Dorozsmai Napló című közéle-
ti újság megjelentetéséhez szükséges 
feltételek megteremtése és folyamatos 
biztosítása. A közéleti lap egyike lehet 
azon fontos tényezőknek, amelyek Kis-
kundorozsma társadalmát foglalkoztató 
kérdéseket megfogalmazzák, elősegítve 
a dorozsmai közösség önszerveződé-
sét, kulturális, szociális, társadalmi 
téren történő fejlődését. A Baráti Kör 
pártpolitikai szempontoktól semlegesen 
működik. Céljai megvalósítása érdekében 
a lap kiadásán túl rendezvényeket is 
szervezhet.”

Ez az alapszabály talán legfonto-
sabb pontja.

Az „alapító atyák” eme gyűlése meg-
választotta a vezetőséget is:

Elnök: Ocskó Margit, a Művelődési 
Ház igazgatója.

Tagjai: Földi István vállalkozó, a 
lap felelős kiadója és Atlasz Henrik 
iskolaigazgató.

A Baráti Kör Pénztárnoka: Kónya 
Mihály.

Ellenőrző Bizottság: Móró János, Ács 
Gézáné.

A közgyűlés véleményét meghallgatva 
a vezetőség a karácsonyi számot elké-
szítő szerkesztőbizottságot bízta meg a 
lap folyamatos szerkesztésével (ösz-
szetételét az impresszumban láthatja a 
kedves olvasó).

A Baráti Kör egyesületnek az a 
célja, hogy tagjainak támogató tagdíja 
mellett a község vállalkozóinak támo-
gatását is elnyerve, ha (és amennyiben) 
kell, más forrást is támogatásul kérve, 
minden dorozsmai lakásba, tehát 3400 
házba, ingyen juttassa el havonta e 
lapot. Ezért kérjük e lapot támogatni 
akaró dorozsmai patrióták belépését a 
Baráti Kör egyesületébe.

CSINÁLJUNK EGYÜTT LAPOT!!!
Dorozsma VOLT és LESZ!!!

(IV./1. szám, 1993. január 22.)

ÖNNEK IS VANNAK EMLÉKEI 
A DOROZSMAI NAPLÓRÓL?
OSSZA MEG VELÜNK!

Postacímünk:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, 
Negyvennyolcas u. 12.

E-mail: DN@szelmalomktv.hu

VISSZATEKINTÉS A „RÉGI” NAPLÓRA
A Dorozsmai Napló első száma 1990. 

március 15-én, az 1848-as forradalomra 
emlékező ünnepségre került az ott meg-
jelenő dorozsmaiak kezébe.

Megszületésének elsősorban a küszö-
bön álló forradalmi változásokat lehet 
megemlíteni: a közeledő választásokat s 
egy „új időszámítás kezdetét”. A „do-
rozsmaiakért tenni akaró” emberek lap-
ja kívánt lenni, a helyi változásokért 
folytatott harc eszköze, hirdette a lap.

Politikai pártokat nem kívált szol-
gálni, kézenfekvő volt tehát, hogy a 
lap kiadását támogató csoport is poli-
tikamentes legyen.

Az újság megálmodója, majd fenn-
állásáig felelős szerkesztője Ács Géza 
mindig a sportért élő ember volt, ezen 
a területen keresett és talált kiadót.

A Kézilabda Sportbarátok Köre Egye-
sület nem zárkózott el a támogatás-
tól. Elnöke dr. Matusovits Tamás mint 
korábban Dorozsma kézilabda sportjától, 
most sem tagadta meg a segítséget, vál-
lalva a felelős kiadói megbízatást is.

A „közéleti lap” a Dorozsma sportjá-
ért tenni akarók fórumává is válhatott. 
Az ötlettől a megvalósításig alig párt 
hét telt el. Simon Ferenc megtervezte a 
lap „fejét”, a sokszorosítást a Csalá-
di Rendező Iroda nyomdája vállalta. 
Egy éjszaka „összeállt” az első szám, s 
március 15-e után néhány nappal megér-
kezett a Művelődési Minisztériumtól a 
Napló nyilvántartásba vételét igazo-
ló levél és okirat. Eleinte kétheten-
ként, nyár végére már csak havonként 
jelent meg. Így is emberfeletti munkát 
jelentett két embernek. A terjesztésben 

önzetlen dorozsmai kereskedők, vállal-
kozók és a Hírlapárusító Bolt segí-
tett. Hirdetéseikkel is hozzájárultak 
a kiadásokhoz. Lelkes „riporterekből”, 
akik írásaikkal, ötleteikkel mindvégig 
lehetővé tették a Napló megjelenését, 
összeállt a szerkesztőség: Ács Gézáné, 
Tóth Péter, Vass József, Móra Mihályné.

Az említettek önzetlenül, ellenszol-
gáltatás nélkül, a szülőföld szere-
tetéből, jobbítási szándékból adódóan 
vállalták ezt a munkát.

Nem rajtuk múlott, hogy 1990. szept-
ember 28-án a Dorozsmai Napló kiadása 
„átmenetileg szünetelt”. Újrakezdésre 
és folytatásra 1992 tavaszán került 
sor. A nyitó lapban mindössze Ács Géza 
felelős szerkesztő riportja olvasható, 
melyet Géczi József parlamenti képvi-
selővel készített. Ezután mindössze két 
alkalommal, utoljára 1992 áprilisában a 
húsvéti ünnepekre jelent meg a Dorozs-
mai Napló. Azután anyagi támogatás 
hiányában megszűnt régi formájában. 
Ahogyan fokozódtak a sportegyesület 
anyagi gondjai, világossá vált: nincs 
pénz a kidásra.

Vállalt feladatát nem tudta megva-
lósítani. Kevesen vásárolták és olvas-
ták. Nem az egyre emelkedő ár lehetett 
az egyetlen ok. Rendszertelen megje-
lenése nem tette lehetővé, hogy valódi 
„hírközlő” legyen.

Lehetséges, hogy „korán született”. 
Megelőzte az igényt, lakosságit és ön-
kormányzatit egyaránt. Harcot folyta-
tott „időszerűtlen” dolgokért...

(IV./1. szám, 1993. január 22.)
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Szabadságunk törékeny

Kiskundorozsmán a március 15-i ünnepség 9 óra-
kor ünnepi szentmisével vette kezdetét a templomban. 
A szentmisét a rókusi templom lelkésze, Tóth Ro-
land vendégatya hazánkért és népünkért ajánlotta 
fel, mutatta be.

Az ünneplés a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban folytatódott, a Himnusz után Hajdú Géza igaz-
gató köszöntötte a megjelenteket. A Dorozsmai 
Versmondók Körének előadása keretében Szentes 
Bíró Ferencné Petőfi Sándor: Magyar vagyok című 
versét szavalta el. Bozsó Antal és a Kokojsza csipet-
csapat zenés népzenei műsora után Mihálffy Béla 
önkormányzati képviselő mondta el ünnepi beszé-
dét, amelyben 1848. március 15-ét a magyar tör-
ténelem talán legnagyobb eseményének nevezte. 
Az elnyomó hatalom ellen a néhány óra alatt ösz-
szegyűlt, több tízezres tömeg skandálta Petőfi ver-
sét. A költő életének és hősies halálának példáján 
keresztül arra kérte a városrész ünneplőit, hogy 
gondolják végig, mekkora felelősséggel jár élni a 

szabadsággal, amely annyi kedves életet követelt. 
Ünnepünk tehát akkor igaz, ha átérezzük ezt a fe-
lelősséget és adósságunkat, amellyel ’48 hőseinek 
tartozunk.

Az Orczy István Általános Iskola 5. osztályos 
tanulói népes és látványos ünnepi műsora kereté-
ben a 48-as eseményeket felidéző korhű jelenete-
ket mutattak be. Felkészítő tanáraik Veres Anikó, 
Guba Pálné és Veressné Konc Mária voltak.

Az ünnepség a dísztéren folytatódott, ahol Kosik 
Dénes, Lauer István és Mihálffy Béla önkormányzati 
képviselők helyezték el Szeged Város Önkormány-
zata nevében a tiszteletadás koszorúit a Petőfi szobor-
nál. A továbbiakban a pártok, tömegszervezetek, a 
kiskundorozsmai egyházközség, iskolák, intézmé-
nyek és Deli Albin családja a délvidéki magyarok 
nevében helyezték el a tisztelt és emlékezés koszo-
rúikat. A szózat meghallgatásával, eléneklésével 
zárult az ünnepség.

T. L.

Akiért a harang szól
Wagner Viktória (1907–1994) szociális testvér, 

zöldkeresztes védőnő Kiskundorozsmán élt 1958 
novemberétől 1994. december 8-án bekövetkezett 
haláláig. A szegények nagy pártfogója volt. Életmű-
véért nevezik őt a „magyar Teréz anyának”. Emlé-
két a plébánia falán dombormű őrzi.

2015. április 12-én (vasárnap) a 9 órai szent-
mise szándéka emlékére kerül bemutatásra. A mi-
se után a plébánia falán elhelyezett domborművé-
re koszorút helyezünk el.

KALLÓ ISTVÁN

KEDVES DOROZSMAIAK!
Ezelőtt néhány héttel műanyag kupak gyűj-

tésbe kezdtem, egy Marcika nevű, 4 hónapos kis-
babának. Marcival, pontosabban az ő történetével 
az interneten ismerkedtem meg.

Marcibabának sajnos agydaganata van, ennek 
ellenére ő mégis MINDIG mosolyog. A szülei nem 
pénzt kérnek, azt mondták, azzal is sokat tudunk 
segíteni, ha összegyűjtjük az általunk „szemétnek” 
ítélt kupakokat, amit egy cég átvesz tőlük 40 Ft/kg 
áron. Ez ugye nem túl sok… viszont az ország 
számos pontján gyűjtik nekik, és ugye tudjuk, sok 
kicsi sokra megy! Azt gondolom, nem nehéz dolog, 
hogy a szemetes helyett egy zacskóba vagy egy do-
bozba tegyük a kupakokat. Ami nagyon FONTOS: 
a kupakokat tisztán, árcédula nélkül gyűjtsük, mert 
így tudják átvenni tőlük. Hogy milyen kupak a jó 
kupak: minden PET palackos kupak, öblítős, tejszín-
habos tető, gyógyszeres doboz kupakja, kindertojás 
játéktartója, étolajos kupak teljesen megfelelő.

Itt szeretném megköszönni azoknak a kedves 
dorozsmai és környékbeli Anyukáknak, akik már 
beszálltak a gyűjtésbe, és eljuttatták hozzám kupakjai-
kat, ne adjuk fel, folytassuk tovább! Aki úgy gondol-
ja, hogy szeretne ennek az összefogásnak a része-
se lenni, és nem nagy teher lecsavarni a kupakot 
és félretenni, az keressen engem bizalommal, min-
den kérdésre szívesen válaszolok. A Facebookon 
készítettem egy csoportot is neve: Forráskút és 
Szeged környéke, kupakgyűjtés Marcibabának. Itt 
minden információ megtalálható a családról és a 
picurról, továbbá folyamatosan frissítem a híreket 
is. Akinél már van annyi kupak, hogy szeretné, ha 
elhoznám, kérem az alábbi lehetőségek egyikén 
keressen meg:

Sárköziné Sólyom Etelka (Forráskút, Fő u.80.)
E-mail címem: etuci79@freemail.hu
Telefonszámom: 06 20-989-28-12
Mottóm: AMI NEKÜNK SZEMÉT, NEKI AZ 

ÉLETET JELENTHETI!
Aki esetleg anyagilag is tudná támogatni őket:
Édesanyja neve: Kiss Bernadett
OTP Bank: 11773047-00057916-00000000

SÁRKÖZINÉ SÓLYOM ETELKA



XXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM   •   2015. MÁRCIUS 30. 7
PROGRAMAJÁNLÓ

Programok a művelődési házban
ÁPRILIS 10. PÉNTEK 17 ÓRA

A SZÉLMALOM A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN c. 
kiállítás megnyitója

ÁPRILIS 11. SZOMBAT 18 ÓRA
Rejtő Jenő: Tévedések összjátéka
Komédia két felvonásban
A Genéziusz Színház előadása

Áprilisban a Színházi Esték sorozatunk egy 
komédiájával folytatódik, mely visszarepít a múlt 
századba, ahol Rejtő Jenő gondoskodik a jókedvről. 
A jelenetek közt összekötő kapocs a humor, a félre-
értés, a már-már abszurd, ám a szereplők számára 
valóságos szituációk, ezzel szoros összefüggésben 
a helyzetkomikum, és természetesen a nevetés. A 
szereplők hétköznapiak, a szituációk a magánélet-
re, főként a szerelmi kapcsolatokra és ezeknek a 
kifordítására alapszanak.

Letéve a hétköznap terheit, kikapcsolódhat, 
jól szórakozhat a kedves néző!

ÁPRILIS 11. SZOMBAT 21–02 ÓRÁIG
Retro disco
Dj.: Reiner Péter

ÁPRILIS 13. HÉTFŐ 16 ÓRA
Tavaszköszöntő bál az Alkony nyugdíjas klub 

szervezésében

ÁPRILIS 17. PÉNTEK 17 ÓRA
Nők Klubja
A rovásírás
Nagy Bernadett előadása

ÁPRILIS 20. 17 ÓRA
Civil fórum
A kiskundorozsmai civil, nonprofit szervezetek, 

egyesületek, alapítványok javaslatot tesznek a Do-
rozsmáért Emlékérem, a Mecénás-díj, valamint a 
Kiskundorozsma Sportjáért Emlékérem 2015. évi 
kitüntetettjeire.

ÁPRILIS 25. SZOMBAT 10–18 ÓRÁIG,
VASÁRNAP 14 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

V. Dorozsmai Molinológiai Találkozó
A szélmalomkutatással foglalkozó szakembe-

rek találkozója

A szombat délelőtti vetítéssel egybekötött 
konferencia célja a hagyományőrzés. A még fellel-
hető malmok (szélmalmok, vízimalmok, szárazmal-
mok, gőzmalmok, hajómalmok, patakmalmok) meg-
mentése és bemutatása, működtetése. A szombat 
délutáni és a vasárnapi program a híres Dorozsmai 
Szélmalom felvásznalása és bemutatása az érdek-
lődőknek. 

ÁPRILIS 27. 16 ÓRA
Alkony nyugdíjas klub összejövetele
Thurzó Balázs előadása

VÁSÁROK: 
Április 2. csütörtök 9–13 óráig
Április 8. szerda 9–11 óráig
Április 14. kedd 9–12 óráig
Április 24. péntek 9–16 óráig

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Egy hangszer 
múltja és jövője
Ugyan melyik az a hangszer, amelyik Dorozs-

mán oly népszerű volt egykor, melynek muzsiká-
jára tömegek nótáztak a régi kultúrház udvarán? A 
fiatalok ne találgassanak. Az idősebbek úgyis jobban 
tudják a választ, hát kérdezzék meg őket, ki volt 
Varga János, a vezető, Péter Vince a hangoló, Fi-
csor Ferenc, Busa István, Bodor János, Gyuris Imre, 
Masa Tibor. Elárulom: nagy nevek ők, akik a citera 
szerelmesei, szószólói voltak a hetvenes-nyolcvanas 
években. Hajdú Géza igazgató 1979-ben kerül ide 
először és ismerte meg a méltán híres, akkor Dan-
kó Pista néven jegyzett zenekart. A ’80-as években 
sorra szerepeltek az országos, a megyei és helyi 
népzenei találkozókon és értek el rangos helyezést 
a szakmai megmérettetéseken.

Rengeteg fellépésük volt akkoriban. Későbbi 
országos találkozókon már a dorozsmai Napsugár 
népi együttes néven váltak még ismertebbé. Évek 
múltán tagjai lassacskán kiöregedtek, lemorzsolód-
tak, helyükre újak léptek: Fekete István, Mészáros 
Mária, Rutai József, Bozsó Antal… Az együttes ve-
zetését idő múltán Mészáros Mária vette át, vele 
együtt a dorozsmai népdalkört is, s a sikerek jöt-
tek, csak jöttek. 2003-ban, 2005-ben, 2007-ben, 2009-
ben az Arany Páva versenyeken, míg… az idő szállt, 
a kedv csökkent, más zenei irányzatok iránt más 
típusú érdeklődők váltották fel a kultúrházak né-
zőközönségét, s a dorozsmai híres citeramuzsika 
úgy látszik, elhalt.

De most! Talán nem végleg halt ki Dorozsmán 
a citerázás, vagy – ahogy itt a régi öregek nevezték 

– damburázás, tamburázás. Egy magocska, egy ki-
száradó félben lévő kis mag még csíraképes maradt 
és aprócska szárat hajtott, a rögök közül kidugva 
fejét kiáltott fel: teremtsük újra a dorozsmai cite-
rázás hagyományát! Hátha a fiatalok körében még 
nyitott szíveket, akaratot találunk! Általános isko-
lás gyerekek és fiatalok részére hirdetnek 2014. 
június 15-19 között tábort, melynek a Művelődési 
Ház ad helyet. Erre várják a jelentkezőket. 14-18 fős 
csoport alakításával terveznek foglalkozásokat na-
ponta 8 és 16 óra között étkeztetéssel kiegészítve 
a nyáron. A csoport szervezését, tanítását Bozsó An-
tal népzenész karolta fel és lát benne reményt, fan-
táziát. Hangszert biztosítanak, van elegendő. Cél 
a zene, a népzene, és a népi hangszerek megsze-
rettetése, az ének és zenehallgatás jellemformáló 
és közösségépítő szerepe. Ám még mielőtt a nyári 
iskolai szünidőig eljutnánk, addig is – kedvterem-
tőnek – május 21-én, a Jerney-napokon a Jerney 
János, 22-én az Orczy István Általános Iskolában 
lesz citerazene-, és hangszerbemutató Bozsó Antal, Mé-
száros Mária, Juhász Lujza és Nagy István (egykori 
igazgató) közreműködésével. A későbbi citeraoktatás-
ra invitálás szándékával tervezett bemutató a nép-
hagyományok tiszteletére, életben tartására és 
a népi hangszerek iránti kedv felkeltésére való 
nevelést tűzi zászlajára. Kérjük hát azokat a családo-
kat, akik tagjaiban még élénken élnek a régi, nagy, 
örömteli vigasságok emlékei, akik fiaikkal, unokáikkal 
meg szeretnék ismertetni ennek az ősi hangszer-
nek a kezelését, netán még odahaza is néha-néha 
leakasztják a szögről az öreg hangszert és fájón 
megpengetik – unszolják őket, ne vesszen ki végleg 
Dorozsmáról ennek a szép hangszernek a hangja!

TÓTH GYÖRGY

Villámfényben
Talán mégsem szerencsétlen 

nap a péntek 13-ika? Ungi Tamás 
számára biztosan nem. Március 13-án, 
pénteken nagy sikerrel mutatta 
be fotóit ez a tehetséges fiatalem-
ber a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. Ha fotósként mutatom 
be, tiltakozik, ha művésznek, ki-
nevetne. Nem művész. De hogy 
képei, felvételei művésziek, elvi-
tathatatlan. Mit akar ez az ember? 

– kérdezhetik, mert nem kíván se-
hová befurakodni, sem híressé, is-
mertté válni. Ő „csak” fényképez. 
Önmagának, családjának, baráti 
körének, közeli ismerőseinek gyö-
nyörűségére. Szinte kényszeresen. 
Mert nem hagyhatja ki a Természet-adta jelensé-
geket: az apró fűszálon rezgő harmatcseppeket 
egy kora hajnalon, a virág kelyhében motozó méh 
sürgölődését, az erdő fái között feszülő pókhálón 
átverődő napfény kontrasztját, az utcai lámpa, vagy 
Hold gyér sugarában átsejlő házak, vagy a szélmalom 
kontúrját. Hason fekve kattintja el gépét a magas, 
öreg falépcsőre feltekintve, egy bogár szemszögé-
ből nézve a hatalmas Világot. És a villámok! Éle-
tében, lelkében különleges helyet elfoglaló jelenségek, 

melyet borzongva csodál, s ragad meg minden lehe-
tőséget, viharban, esőben, hogy gépére húzza a vil-
lám fényét, cikcakk-vonalát, figyeli a pusztító erőt, 
ahová lecsap, mit okoz, hogy ott legyen, érezze is, 
amit lát és megörökítse. Önmagának. Mert – mint 
mondja – ő csak egy elektrotechnikus. Ha úgy tet-
szik villanyszerelő, s ha úgy alakul boltos. Vagy egy 
egyszerű ember. Pedig több ám ő annál…

TÓTH GYÖRGY
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Bemutatkozik a kiskundorozsmai részönkormányzat
CSONKA IMRE
1952-ben születtem 

Kiskundorozsmán, nős, 
két fiúgyermek édes-
apja vagyok, jelenleg nyug-
díjas. Életem során fém-
forgácsoló szakmunkás 
voltam. Utolsó 20 évben 
a kiskundorozsmai Tor-
nádó Járműgyártó Kft. 

-nél dolgoztam. Közéle-
ti tevékenységem során 1993-tól, az alapításától 
kezdve tagja vagyok a Kiskundorozsmai Önvédel-
mi Csoportnak, vagyis a Polgárőrségnek, amely-
nek 15 éve vezetőségi tagja vagyok. Ezen munkám 
során megismerkedtem dorozsmai emberek és a 
lakóterület sokirányú problémáival. A részönkor-
mányzatban szeretném eddig szerzett közéleti 
tapasztalataimmal segíteni a testület munkáját 
és azon keresztül a lakosság közbiztonságát szol-

gálni. Ezúton megköszönöm a lakosság bizalmát, 
amellyel a jelölésemet szavazataival támogatta 
megválasztásomhoz.

DELI ALBIN 
Magyar állampolgár. 
Kiskundorozsmán, 

a Negyvennyolcas u. 1. 
sz. alatt élek családom-
mal. Foglalkozásom: 
kereskedő. Politikai né-
zetem: semleges.

1991 márciusától 
napjainkig családommal 
Kiskundorozsmán élek. 

Itt alapítottam meg az Alex Divat kereskedelmi 
vállalkozást, ami napjainkban is működik. 

Nem vagyok tősgyökeres dorozsmai, de ahhoz, 
hogy valaki a településünk javát szolgálja, ez nem 
feltétel. A részönkormányzati felhívásra ismerőse-

im kérésére jelöltettem magam a részönkormány-
zati posztra, és a Fidesz jelölőlistáján kerültem be. 
Pártoktól független voltam eddig is, és ezt a sem-
legességemet továbbra is igyekszem megtartani. 
Soha nem azt néztem, hogy ki milyen párt szí-
neit képviseli, hanem azt, hogy mit mond és mi az, 
amit a településünk érdekében tesz. Nagyon sok 
ismerősöm, barátom van mindkét pártvonalon, 
ezért én nem azt keresem, ami megoszt, hanem 
azt, ami egybeköt bennünket. Nem erkölcsi párt-
győzelemre van szüksége Dorozsmának, hanem 
arra, hogy érezhetően jól és békességben éljenek 
egymással. Csodákra nem számíthatunk, hiszen 
elmulasztott 40 év fejlődését nem lehet behozni 
néhány év alatt, de azt, hogy a megosztott pol-
gárok közelebb kerüljenek egymáshoz, azt talán 
lehetséges. Ehhez még pénz sem kell, csak némi 
szemléletváltoztatás és emberi hozzáállás.

Programom: hagyományőrzés címszóval indul-
tam. Dorozsma történetének kutatásából eredő in-
formációkat a legjobb tudásom szerint kívánom a 
település javára fordítani. Hagyományőrzést és az 
elődeink kulturális értékének megőrzését nagyon 
fontosnak tartom. Ebbe beletartoznak mindazok, 
amik egykor összetartották a közösséget. Telepü-
lésünk valós történetének minél szélesebb körben 
való megismertetésének szorgalmazása és a tele-
pülés történetéhez kapcsolódó programok, emlék-
táblák, köztéri szobrok kihelyezésének elemzése, 
megvitatása, illetve javaslattétele.

A népviselet, népzene, népdal, néptánc újra-
élesztésében és a múzeum létrehozásában is tö-
rekszem.

A másik vállalt feladatom a Hősök Ligetéhez 
kapcsolódó feladatokban való aktív részvétel. 
Javasolni fogom a ligetbe mielőbbi szemetesek, 
padok kihelyezését. Kezdeményezni fogom egy 
pumpás kút fúrását, ahol a kismamák és a gyerme-
kek kezet tudnak mosni. Kápolna mögötti rész ki-
takarítását és ott utak kialakítását ahhoz, hogy a 
dorozsmai polgárok azt a részt is használatba tud-
ják venni. Ligetben a volt átemelő szivattyú helyén 
egy WC kialakítását. 

A kápolna homlokzatára szeretném, ha minél 
előbb felkerülne a két hiányzó kereszt, hiszen ek-
kor válik csak teljes értékű kálváriává. Ez ügyben 
már statikai felmérések történtek, melyet egy 
helybéli ismert mérnök díjmentesen végzi. A két 
2,6 méter magas kereszt kiöntésének költsége 
anyaggal munkadíjjal együtt 500 000 Ft. Ligetben 
a kolerajárványban eltemetett áldozatok emlékére 
egy emlékmű emeltetése. A liget mögötti elhanyagolt, 
gazdátlan nádas rész közmunkában való kitakarí-
tása és ott egy mesterséges tó kialakítása melyet 
fűzfák és padok vennének körbe, ahol a dorozsma-
iak nyári napokon megpihenhetnének. Ligetben 
napelemes lámpák kihelyezése stb.

A közösségért kifejtett munkámért pénz nem 
jár, de az a sok jó szó és biztatás, amit kapok, az 
többet ér mindennél. Számomra a „köszönöm” szó 
a munkámért járó legnagyobb elismerés.

Egyházhoz, Dorozsmához hűséges, kötelesség-
tudású embernek tartom magam, aki munkáját a 
hagyományokon, őseihez, Istenhez és emberekhez 
való közeledésével teszi. Igyekszem mindig többet 
vállalni, mint amennyit elvárnak tőlem.

Jelszavam: „Aki nem próbálja meg a lehetetlent, 
az a lehetségest sem fogja elérni soha” (Goethe)

(Folyt. köv.)
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Utógondozó nyílik Dorozsmán

Járóbetegeknek nyílik Utógondozási Központ rövidesen Kiskundorozsmán az Egészségházban. 
Dr. Thurzó Balázs április 27-én, hétfőn 16 órakor tart lakossági tájékoztatót a J.U.K. működéséről 
Kiskundorozsmán, a Művelődési Házban.

A Dorozsmai Napló hasábjain a 2014. év decemberi 
számban összegezte Dr. Thurzó Ferenc főgyógysze-
rész a dorozsmaiakat gyógyító körzeti- és fogorvo-
sokról, valamint az itt tevékenykedő gyógyszerészek-
ről elkészült cikksorozatunkat. Akkor megírtuk, 
hogy kisebbik gyermeke Dr. Thurzó Balázs, aki 
általános iskolába még Kiskundorozsmára a jelen-
legi Orczy Istvánba (korábban I. sz.) járt, középis-
kolai tanulmányait 2001-ben fejezete be a szegedi 
Dugonics András Piarista gimnáziumban. Általá-
nos orvosi diplomáját 2008-ban, majd szakorvosi 
végzettségét 2013-ban a Szegedi Tudomány Egye-
tem I-es majd II-es számú belgyógyászati Klini-
káján szerezte meg. Jelenleg az II. számú Belgyó-
gyászati Klinika és Kardiológiai Központ klinikai 
szakorvosa. Emellett háziorvosi szakképzését is 
elkezdte, valamint gyógyszerészeti tanulmányokat 
is folytat. A nőtlen, mindig vidám és jókedvű Thur-
zó doktor saját lakásában, Szegeden él. Gyógyító 
munkája, és a betegei visszajelzései alapján azt 
tapasztalta, hogy a klinikákról, kórházból kikerülő 
betegek „utólagos betegvezetése” nem minden 
esetben megoldott az egészségügyi rendszer túl-
terheltsége miatt. A sokszor idős, egyedül élő be-
tegek – gyakran önhibájukon kívül – nincsenek 
tisztában a kezelés mikéntjével. Őket kívánják 

„kézen fogva segíteni” a magánrendelés keretében 
kolléganőjével. Az egyszer elmondott terápia (ét-
kezés, vérnyomásmérés, diéta, inzulinkezelés stb.) 
sikeressége sokszor csak a beteg befogadóképessé-
gén múlik. Sajnos sokan vannak olyanok is, akik a 
klinikáról/kórházból kikerülve már azt gondolják: 
meggyógyultak és az orvos által elmondottakra, 
azok betartására nincs is szükség.

– De mi is az az utólagos betegvezetés? – kérdez-
zük Dr. Thurzó Balázstól.

– A mindennapi háziorvosi gyakorlatban a túl-
zsúfolt rendelők illetve a túlterhelt egészségügyi 
dolgozók (orvoskollégák, nővérek) időhiánya miatt 
valamint a szerteágazó, számos egyéb betegség-
csoportra kiterjedő ismeretek szükségessége nem 
teszi lehetővé akár a hipertónia (magas vérnyomás) 
akár a cukorbetegség – a beteg számára is fontos 

– információiban való kellő fokú elmélyülést és az 
ismeretek rutinszerű alkalmazását. A terveinkben 
olyan szakirányú rendelőintézet működtetése szerepel, 
ahol magasan képzett orvosok és szaknővérek se-
gítségével, a legújabb irodalmi adatok felhasználá-

sával igyekszünk a betegek számára a legoptimáli-
sabb kezelést beállítani. Természetesen nem kell 
csodára gondolni: ha a beteg nem működik együtt, 
az orvos és nővér tudása vajmi keveset ér. Ugyan-
akkor rendelőnkben lehetőség nyílik a beteggel 
konzultálni az egyéni életvitel és a terápiás lehető-
ségek közti, mind az orvos, mind a beteg számára 
előnyös kezelési rendszer optimális alkalmazására 
vonatkozóan. Hogy pontosan miről is van szó, pél-
daként egy apró, de fontos információt mondanék. 
Az ún. DPP (a DPP 4 egy enzim mely fontos szere-
pet játszik a cukoranyagcserében) vizsgálat ered-
ményei alapján csupán az életvitel megváltoztatá-
sával a cukorbetegség kialakulásának kockázatát 
57%-kal lehet mérsékelni; egyetlen gyógyszerünk 
sincs, mely ebből a szempontból ilyen hatékony lenne. 
Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a hatékony orvosi 
és nővéri segítséggel vezetett gyógyszeres és élet-
módi változtatások együttes alkalmazása jelentős 
segítséget nyújthat a Dorozsmán és környékén élő 
betegek számára.

Ezeknek – az aprónak tűnő, mégis életbevá-
góan fontos hibáknak – a kiszűrésére szervez utó-
gondozási szolgálatot Thurzó doktor – várhatóan 
május 1-től – heti egy alkalommal szerdánként 
16:30-tól 18:30-ig Kiskundorozsmán, a Balajthy 
utca 1. szám alatti Szent Veronika Egészségházban. 
Bejelentkezni és a szolgáltatásokról érdeklődni a 06 
30/214–8819-es telefonszámon lehet, kolléganő-
jénél Giricz Szilvia diplomás ápoló és diabetológiai 
szakápoló, osztályvezető főnővérnél.

A szakápoló azt is elmondta: együtt tevékeny-
kedve Thurzó doktorral nem „orvosi tanácsok cu-
korbetegeknek” jellegű szolgáltatásra készülnek. 
Edukátor (betegoktató) jelleggel segítséget és 
tanácsot kívánnak adni a betegeknek önmaguk 
helyes ellátására otthoni körülmények között a 
mindennapokban. Megtanítják a frissen inzulinra 
állított betegeket a kapott eszközök használatára, 
az eredményes „önmenedzselésre”, az étrendi hi-
bák kiszűrésére, korrigálására. Lábvizsgálatot is 
terveznek a diabetes okozta érzőideg-károsodás 
kiszűrésére, sőt szűrőprogramok beindítását és 
kiscsoportos betegoktatás megszervezése is a ter-
veik között szerepel.

Az országban is egyedülálló utógondozási 
szolgáltatástól azt várják, hogy tehermentesíthetik 
a háziorvosokat, és a sürgősségi ellátásban dolgozókat, 

javíthatják a terápiás 
hatékonyságot, amivel 
javulhat a lakosság élet-
minősége és jelentősen 
csökkenhet a mortalitás.

Thurzó doktor a gyó-
gyító munka, a tanulás 
és a frissen beindítandó 
új szolgáltatások mellett 
szívesen sportol: focizik, 
kondizik, kerékpározik, 
túrázik földön és vízen 
kenuval is. Valamint, ha 
teheti szívesen és sokat 
olvas.

SZENTES BÍRÓ 
FERENC

„Siess, sokan 
várják a veséd!”

Közeleg a tavasz, egyre melegszik az idő. Ha-
marosan nagyobb tömegben megjelennek az uta-
kon a motorosok. Gépkocsivezetőként mindenki-
nek tudnia illik, hogy az egy nyomvonalon haladó 
járművek (biciklisek, motorosok stb.) ugyanolyan 
közlekedő partnerek, akik sokkal védtelenebbek 
és kiszolgáltatottabbak a forgalomban azokhoz 
képest, akiket karosszéria véd – még ha vezetési 
stílusuk nem is feltétlenül tükrözi ezt. Figyeljünk 
oda jobban rájuk, legyünk körültekintők és alkalmaz-
zuk a defenzív vezetés szabályait! Időben indexel-
jünk sávváltás vagy kanyarodás előtt! Ne hajtsunk 
vagy tolassunk ki az útra úgy, hogy nem adjuk 
meg az ott közlekedők elsőbbségét! A visszapillantó 
tükörben figyelmesebben nézzük meg sávváltás, 
kanyarodás vagy tolatás előtt, hogy jár-e közelünk-
ben motoros, mert nehezebb észrevenni! Számol-
junk azzal is, hogy a távolból közeledő motor se-
bességét rögtön nem lehet felmérni! Ha előttünk 
biciklis halad, óvatosan előzzük meg, mert lehet-
séges, hogy karjelzés nélkül kíván kanyarodni. Ahol 
a KRESZ az úttesten, párhuzamos sávban engedi 
a kerékpárosokat közlekedni, ne szorítsuk le őket, 
ne parkoljunk az ő sávjukba! Mivel kerékpározva 
nem lehet átkelni a zebrán, így ezeknek a kerékpárosok-
nak nem is lehet elsőbbségük, de ha már megkezd-
ték az átkelést, ne teremtsünk balesetveszélyes 
helyzetet! Mivel számos út, köztük a Dorozsmai 
út nagy része rendkívül rossz állapotban van, ké-
szüljünk fel arra is, hogy az előttünk haladó két-
kerekű esetleg felborulhat az olajfoltok, a gödrök, 
az aszfaltfelmarások vagy az aszfaltbuckák miatt, 
és emiatt hirtelen fékeznünk kell vagy irányt kell 
változtatnunk!

SG

Hősök emléke a rádióban
Az 1848-49-es megemlékezés egyik előestéjén 

a kedvenc rádióm „betelefonálós” műsorában volt 
hallható az a kérés, hogy hősökről, hősies dolgokról 
beszéljenek a telefonálók. Érkeztek a megemlékezések 
az I. és II. világháború hős katonai parancsnokairól, 
az 1956-os Maléter Pálról és még sokan másokról. 
Mások rendhagyó módon nem katonai hősökre, 
hanem civil, hétköznapi hősökre emlékeztek: Bat-
thyány Strattmann Lászlóra, a szegények szemor-
vosára, egy hölgy édesanyjára emlékezett, aki az in-
ternálás, kuláküldözés viszontagságai között elüldözött, 
haza nem jött férje nélkül hősiesen, egyedül nevel-
te fel, taníttatta gyermekeit. Rendhagyó módon 
megemlítettek egy rádióműsort is, ahol minden 
héten egy neves természetgyógyász kiváló, hí-
res, neves orvosokkal beszélget éjszakai műso-
rában egészségről, betegségekről. A műsorok olyan 
jól szerkesztettek, hogy közérthető módon adják 
közre a betegségek tüneteit, keletkezésük okait és az 
orvosi és természetgyógyászati gyógymódokat. A 
gyógyszerlobbi szempontjainak kikapcsolásával 
többnyire mellékhatásmentes népi gyógymódokat 
javallnak. Természetesen ez nem kuruzslás. Mivel 
orvos a beszélgetőpartner, a súlyos, heveny gyul-
ladásos, lázas esetekre, melyek orvosi kezelést igé-
nyelnek, nyomatékosan figyelmeztetnek a gyógy-
szeres kezelés elsődlegességére.

TL
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A bölcsészettudományok haszna
– Mit kérdez a frissdiplomás bölcsész a nem bölcsésztől? – Sült krumplit adhatok hozzá?

Ilyen, és ehhez hasonló szakállas vicceknek van-
nak kitéve országszerte a bölcsészettudományi ka-
rok mindenkori hallgatói. Azonban felmerül a kér-
dés, hogy van-e egyáltalán létjogosultsága ennek a 
sztereotip humornak? Továbbá van-e összefüggés 
az anyagi és valódi haszon között? Egyáltalán meg-
közelíthetőek-e a bölcsészettudományok kérdéskö-
re a hasznosságelv alapján? Az alábbi cikk ehhez 
hasonló kérdésekre hivatott megpróbálni reagálni.

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy mit 
is jelent a bölcsészettudomány. Jóllehet, a kérdés 
banálisnak tűnik, ugyanakkor rengeteg tévképzet 
illeti ezt a területet. Leszögezendő többek között, 
hogy a bölcsész még mindig nem „szak”. Tulajdon-
képpeni „bölcsészdiploma” sem létezik a szó szo-
ros értelmében, ahogy önmagában bölcsész sem, 
mint végzettség. A bölcsészek közé tartoznak a 
filozófusok, történészek, régészek, szociológusok, 
filológusok, újságírók, tanárok stb., tehát rendkí-
vül széles, színes területről beszélhetünk. A böl-
csészettudományokat szokás humántudományok 
vagy szellemtudományok névvel is illetni, közös 
jellemzőjük, hogy a természettudományokkal szem-
ben az anyagi világ helyett az emberiség szellemi 
produktumait és a társadalmat helyezik vizsgála-
taik középpontjába. A bölcsész-természettudós vitá-
hoz csupán annyit: egyik sem jobb vagy rosszabb a 
másiknál, csak más.

Térjünk át a bölcsészképzéssel kapcsolatos 
három „nem-re”:

1. Nincs túltermelés bölcsészekből.
2. Nem igaz, hogy nagy részük munkanélküli 

lenne.
3. Nem hiteles a mekis hasonlat sem.
Ez viszonylag gyors kutatómunkával megért-

hető, amennyiben valaki egyáltalán óhajt túllátni 
a populáris politika illetve a merő dilettantizmus 
által előszeretettel hangoztatott gúny- és gyűlö-
letbeszédeken. Az is kiderül, hogy a bölcsészek, 
különösen a mesterképzést is végzettek, ugyan-
olyan jó eséllyel helyezkedhetnek el a diploma 

megszerzését követően; talán nem elsősorban az 
ipari nagyvállalatoknál, ám az oktatás, média, kul-
túra és szórakoztatóipar területein, valamint akár 
gazdasági területeken is. Emellett az sem igaz, 
hogy ezek a szakok különösebb erőfeszítés nélkül 
teljesíthető „himihumi képzések”; legalábbis aki 
időben szeretne végezni, esetleg a féléveiben tanul-
mányi ösztöndíjhoz hozzájutni, szem előtt tartja 
az alapképzés utáni jövőjét és esetleg elhivatott a 
szellemi élet iránt is, nem csak úgy lébecolva fogja 
tengetni az életét évei során. Persze mindenki szí-
ve joga általános következtetés levonása a kényel-
mesebb, „kiábrándult értelmiségi” réteget megtes-
tesítő hallgatókon keresztül, de ez nem gondolom, 
hogy mérvadó lenne: inkább a felsőoktatás válto-
zásaiból, tömegesedéséből levezethető probléma 
ez, mint tipikusan bölcsész tulajdonság. 

Felmerült a bölcsészettudományok „hasznos-
sága”. A hasznosságelvről, és az anyagi és szel-
lemi haszon kérdéseiről és ellentéteiről hosszas 
filozófiai vitákba lehetne bocsátkozni. A bölcsé-
szettudományok alapvető hasznát alapvetően a 
társadalomra és az ember szellemi produktumaira 
való reflektálási szándéka és kompetenciája adja, 
valamint a szellemi termékek ápolása, ily módon 
elválaszthatatlan kellékei a társadalom megújulási 
képességének, és egyáltalán hitelességének. Ily 
módon következtethetünk arra, mi történik egy 
olyan társadalomban, ahol kétségbe vonják a hu-
mántudományok fontosságát. Kovácsa András 
Bálinttól idéznék: „A hasznosság kérdése a bölcsé-
szet vonatkozásában elsősorban mindig a politiká-
val kapcsolatban merült föl.” Ennek megfelelően 
mindenki elgondolkozhat azon, hogy mit árul el 
egy adott társadalomról, ahol a szellemtudományo-
kat próbálják elnyomni, és hogy ez hosszútávon 
mit fog eredményezni. Aki olvasott már bármine-
mű antiutópiát, az valószínűleg jó nyomon jár a 
kérdés megválaszolását illetően.

MOLNÁR BALÁZS

A szakmádat is „megtervezik”...
A széles körű munkalehetőségek, amelyekkel a már nem létező „tervezők” etettek, most tra-

gikomédiába hajlanak. A „tervezők” sosem teremthetik meg ezt a lehetőséget, sosem képesek rá.
(KÉP FRIEDRICH A. HAYEK ÚT A SZOLGASÁGHOZ CÍMŰ KÖNYVÉNEK ILLUSZTRÁLT KIADÁSÁBÓL, AMELYBEN A TOTALITA-
RIZMUS GAZDASÁGI TERVEZÉSE MEGSZABJA AZ ÁLLAMPOLGÁROKNAK, MIT TANULJANAK, MILYEN SZAKMÁJUK LEGYEN.)

DE HÁT ÉN NEM 
ASZTALOS VAGYOK, 
HANEM VÍZVEZETÉK-

SZERELŐ!

Curie 
kémiaverseny

Az Orczy István Általános Iskolában megren-
dezésre került 2015. március 7-én az országos 
felfutású Curie Kémia Tehetséggondozó verseny 
területi döntője. A versenyt háromfordulós írásbe-
li előzte meg, s a legjobb húsz tanuló került behí-
vásra a területi fordulóra. Innen az első helyezet-
tek kerülnek tovább a Szolnokon megrendezésre 
kerülő országos döntőre. A versenyen a határon 
túli magyar versenyzők is részt vesznek. A terüle-
ti döntő megrendezését évek óta az Orczy István 
Általános Iskola vállalta el. Köszönet az iskola 
igazgatójának, Kádár Mihálynénak, s az iskola azon 
nevelőinek és tanulóinak, akik munkájukkal se-
gítették a verseny színvonalas megrendezését, s 
mindazon támogatók segítségét, akik lehetővé 
tették a versenyzők vendégül látását és színvonalas 
díjazását. Amíg az eredményhirdetésre vártak a 
tanulók, lehetővé vált részükre a Dorozsmai Szél-
malom megtekintése, ami remélhetőleg maradan-
dó élmény marad részükre.

Az elért eredmények:

7. évfolyam: 1. Tamási Zita, SZTE Ságvári 
Endre Gyak. Ált. Isk. Szeged (F. nevelő: Vácziné 
Csöke Zsuzsa), 2. Csóti Kristóf, Tabán Ált Isk. Sze-
ged (f. n. Sós Mária), 3. Bodó Bálint, Tabán Ált. 
Isk. Szeged (f. n. Sós Mária);… 7. Balog Brigitta 
Orczy István Ált. Isk. Szeged (f. n. Kohári György); 
11. Kasza Angéla, Orczy István Ált. Isk Szeged (f. 
n. Kohári György); 17-18. Juhász Tímea és Kiss 
Dorina Kitti (Orczy István Ált. Isk. Szeged (f. n. 
Kohári György)

8. évfolyam: 1. Tóth Marcell, Tarján Két Tan-
nyelvű Ált. Isk. és AMI, Szeged (f. n. Földeák Im-
réné), 2. Óvári Kinga, Dugonics András Piarista 
Gimnázium, Szeged (f. n. Orosz Gábor és László 
Imre), 3. László Katalin Edit Dugonics András Pia-
rista Gimnázium, Szeged (f. n. Orosz Gábor, Lász-
ló Imre);… szépen szerepelt: Bakó Balázs és Papp 
Nóra, Orczy István Ált. Isk. Szeged (f. n. Kohári 
György)

9. évfolyam: 1. Tóth Brigitta, Bethlen Gábor 
Református Gimnázium, Hódmezővásárhely (f. 
n. Varga Eszter), 2. Balázs Benjamin, Orosházi 
Táncsics Mihály Gimnázium, Orosháza (f. n. Kiss 
László), 3. Mészáros Zoltán, Dugonics András Pia-
rista Gimnázium, Szeged (f. n. László Imre)

10. évfolyam: 1. Kishonti Pál, Székács József 
Evangélikus Ált. Isk. és Gimnázium, Orosháza 
(f. n. Fazekas András), 2. Kaszper Boldizsár, Du-
gonics András Piarista Gimnázium, Szeged (f. n. 
László Imre), 3. Csíkos Barna, Dugonics András 
Piarista Gimnázium Szeged (f. n. László Imre)

11-12. évfolyam: 1. Veres Bence, Székács Jó-
zsef Evangélikus Ált. Isk. és Gimnázium, Oroshá-
za (f. n. Fazekas András), 2. Nacsa András, Bethlen 
Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásár-
hely (f. n. Varga Eszter), 3. Dóczi Balázs, Dugonics 
András Piarista Gimnázium Szeged (f. n. László 
Imre)

A Szolnokon megrendezésre kerülő országos 
döntőre továbbjutóknak eredményes versenyzést 
kívánunk.

HARKAI JÁNOSNÉ, HORVÁTH BALÁZS
területvezetők
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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.

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János 
római katolikus templom legfrissebb hírei

Mit jelent számomra a nagyböjt?

Keresztény közösségekben hamvazószerda 
után az elcsendesedés, bűnbánat, megbocsájtás és 
a 40 napon át tartó böjt, lemondás jellemzi a hús-
vétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére 
való felkészülést. Ennek alkalmából Üzenet cím-
mel olyan interjút készült, ahol a kiskundorozsmai 
hívek, egyházunkat szolgáló személyek elmondták, 
hogy mit jelent számukra a nagyböjt és lelkileg 
hogyan élik át ezt a negyvennapos bűnbánati idősza-
kot. A DOROZSMAI PLÉBÁNIA Facebook oldalon 
olyan személyek nyilatkoznak erről időrendi sor-
rendben, mint Mihálffy Béláné hitoktató, Farkas 
Dezsőné Irénke Kiáltó Szó egyházi hetilap munka-
társa, Pócsai György kántor karnagy, Gordos Fer-
dinánd plébános,Tóth Károly akolitus, Kósa Lász-
lóné hitoktató, Kósa László akolitus.

Március 10-én a nagy árvíz 
emlékére szóltak a harangok

1879. március 10-én az árvíz a Hősök ligete 
felől tört Dorozsmára és az útjában álló 498 házat 
rémes robajjal döntötte le. Az emberek legtöbbje a 
templompartra, templomba menekült. Behozták 
magukkal a szárnyas állatokat is, a karzatokat pe-
dig mindkét oldalon éjjeli szállásnak rendezték be. 
A templom menedéket adott a dorozsmai bajba 
jutott ingó és ingatlanait elvesztő kétségbeesett 
családoknak. Isten háza ekkor Noé bárkájához 
hasonlított. E szomorú csapás emlékére Zolnay Fe-
renc dorozsmai apátplébános kezdeményezésére 
a község előljárói közgyűlésen határozatban fog-
lalták, hogy minden év március 10-én délelőtt 9 
órakor a templomban a községi elöljárók részvéte-
lével Istentiszteleten vesznek részt és a harangok 
pont 10 órakor az árvíz betörésének órájában fél 
óráig szólnak. Ennek tiszteletére március 10-én 
délelőtt 10 órakor szóltak a harangok.

A kettőshatárúti vasútátjáró 
előtt felállított keresztről eltűnt 
a bádog Krisztus

A vasútátjáró környékén elhunytak emlékére 
és az itt közlekedők védő őreként dorozsmai össze-
fogással 2007. július 7-én egy fakeresztet állítottak.

A fakeresztet Nemes András ácsmester készí-
tette. A felszentelést Mádi György atya végezte. 
20-25-en voltak jelen, és az ünnepélyes felszente-
lés fényét Via Stellis együttes emelte.

2015. február 19-én sajnálattal vettük észre, 
hogy a keresztről hiányzik a Krisztus. Ez ügyben 
kérem a kedves dorozsmaiakat, hogy ha közülük 
volna olyan művészi tehetséggel megáldott jóakara-
tú személy, aki a Jézus lemezre való megfestését a 

közösségért önzetlenül elvállalná, és közös munká-
val helyreállíthatnánk, az jelentkezzen az Alex Di-
vat üzletében. Vigyázzunk mindazokra az értékek-
re, amit elődeink nagy tisztelettel és összefogással 
hoztak létre!

Képességeinket kamatoztatni 
kell

2015. március 7. „Képességeinket kamatoz-
tatni kell” címmel a kiskundorozsmai keresztelő 
Szent János plébánia közösségházában, a Jerney 
János és az Orczy István Általános Iskola felső 
tagozatos diákoknak szerveztek egy játékos délelőt-
töt. Olyan játékos módszert alkalmaztak, ahol a 
tanulók megismerkedhettek azokkal az értékekkel, 
amelyek legbelül a lelkük mélyén rejtőznek. Min-
den emberben ott rejtőznek ezek a tehetségek. 
Ezeknek az értékeknek a megismeréséhez a ta-
lentumos példabeszédet vették alapul. Könnyed 
játékok alapján megértették, hogy a talentumok 
nem a pénzt jelentik, hanem a tehetséget, adott-
ságot, valamint az olyan különleges képességet, 
amiben jók és ezeket nem szabad elásni, hanem 
fejleszteni, kamatoztatni kell. Ezeket a talentu-
mokat a Teremtőtől kapták (különleges tehetség 
Isten ajándéka), és az a feladatuk, hogy ezeket 
a tehetségeket felszínre hozzák és a mindennapi 
életben kamatoztassák önmaguk, embertársaik 

és a közösség javára. Ezt különböző játékos megol-
dással dolgozták fel. Volt értékbörze, ahol min-
denki kapott ötezer talentumot és mindenki olyan 
értékekre licitálhatott, mint pl. tehetség, barátság, 
segítőkészség, udvariasság, jó sportoló, fürgeség, 
figyelmesség, hazafiság stb.

A tehetségek felismeréséhez és a jóra való al-
kalmazásához olyan filmből merítettek, melyben 
Eperjes Károly Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas 
magyar színművész bemutatta, hogy a színészi 
talentumát miként használja fel arra, hogy minél 
több embert az Isten útjára vezessen.

Kósa Lászlóné és Mihálffy Béláné hitoktatók 
szervezésében vidám, játékos és mégis tanulságos 
délelőtt volt ez a felső tagozatos gyermekeknek, 
akik megtanulták, hogy Isten kegyelméből, az 
ember lelkében nagyon sok tehetség rejtőzködik 
és ezeket kamatoztatni, gyarapítani kell az egyhá-
zunk, embertársaink és a társadalom javára. Sok 
esetben egymásért és a társadalomért mi magunk 
vagyunk felelősek. A felelősség hatalmas dolog és 
tőlünk is függ, hogy milyen jövőt építünk, Isten 
útján haladunk-e?

Az 1848. március 15-ei 
eseményekre emlékeztek a 
kiskundorozsmai templomban

2015. március 15-én a kiskundorozsmai Keresz-
telő Szent János Római Katolikus templomban, 9 
órakor kezdődő szent mise előtt ünnepi műsort 
adtak elő az Orczy István Általános Iskola 3. és 
4 osztályos tanulói. Március 15-ei eseményekre 
emlékezve „mit kíván a magyar nemzet”, Irinyi 
József által megfogalmazott 12 pontból álló kér-
vényt sorolták fel, majd Petőfi Sándor „Nemzeti 
Dal” versét szavalták el. Műsort Vince Réka, Tóth 
Csaba, Sánta Nikolett, Kocsis Mihály Márk, Zsiga 
Gréta, Zombori Tünde, Gábor Patricia, Kasza Pet-
ra, Rikard Pericel Márk, Vass Gábor és Illés Máté 
adta elő. Az iskolásokat Mihálffy Béláné és Kósa 
Lászlóné hitoktatók készítették fel.

Március 15-e tiszteletére 
koszorúztunk

A kiskundorozsmai Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház szervezésében megemlékezést tar-
tottak 1848-as nemzet ébredésének emlékére. A 
kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Római 
Katolikus Egyház nevében Tóth Roland plébános 
és Tanács Attila egyháztanács világi elnöke tiszte-
lettel helyezte el a koszorút a településünkön lévő 
Petőfi szobor elé.

DELI ALBIN
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Hírek a Jerney 
iskolából

Ismét jó kompetenciamérési 
eredmények!

Az Oktatási Hivatal február végén közzétette 
jelentését a 2014. évi országos kompetenciamérés-
ről. Iskolánk - az utóbbi években nyújtott stabilan 
jó mérési eredményeinek folytatásaként - ismét 
jól szerepelt: a 6. évfolyam teljesítménye mind a 
matematika, mind a szövegértés területén megha-
ladta az országos és a megyeszékhelyi átlagot is, a 
8. évfolyam az átlagon, az elvárt szinten teljesített. 
A szegedi általános iskolák méréseredményeit be-
mutató táblázat, valamint intézményünk mérési 
összefoglaló jelentése megtekinthető honlapun-
kon: www.jerney-szeged.sulinet.hu.

Jerney-s tanulók friss, 
tavaszi versenyeredményei

Megyei szépíró versenyen 1. Kupecz Gréta 
(felkészítő tanára: Czékusné Démus Gabriella), 
megyei Rímbe szedett természet versmondó ver-
senyen 1. Gyömbér Brigitta és 2. Kovács Vivien 
Ramóna (ft.: Dobó Imréné), tankerületi verses 
mesemondó versenyen 1. Kovács Vivien Ramóna 
(ft.: Dobó Imréné), városi Gianni Rodari rajzver-
senyen 1. és a városi Fekete István rajzversenyen 
2. Barják Arnold (ft.: Kujundzicné Geiszt Zsuzsan-
na), tankerületi Móra Ferenc olvasás és szöveg-
értés versenyen 3. Cselédes-Horváth Sarolta (ft.: 
Dobó Imréné).

A városi versenyek után a Csongrád megyei 
döntőkbe jutottak: Bor Pál fizikaversenyen Julinek 
István, Keresztes Csenge, Kővágó Dávid, Varga 
Ádám, illetve Öveges József Kárpát-medencei fizi-
kaversenyen Julinek István, Keresztes Csenge (ft.: 
Udvarhelyi Csaba); XI. Bonifert Domonkos Nem-
zetközi matematikaversenyen Molnár László (ft.: 
Czékusné Démus Gabriella) és Ördög Dávid (ft.: 
Kujundzicné Geiszt Zsuzsanna); Bendegúz Orszá-
gos matematikaversenyen Pesti Péter és Szalkai 
Erika (ft.: Dobó Imréné).

Megyei versenyek után az országos döntőkbe 
jutottak: Gábor Dénes informatikai versenyen Fe-
kete Marcell, Keresztes Csenge, Kupecz Kristóf, Si-
mon Zsófia, a Mozaik informatikai versenyen Ke-
resztes Csenge és Simon Zsófia, (ft.: Dudás József)

Megyei szépíróversenyt rendeztünk

A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő 
Országos Tanács minden tanévben megrendezi a 
különleges gondozást igénylő tanulók szépíróver-
senyét. A Csongrád megyei döntőt - immár 3. alka-
lommal - a Szegedi Jerney János Általános Iskola 
szervezte meg 2015. március 6-án. A megyéből 
330 fő, 1-12. évfolyamos diák érkezett tanáraik 
kíséretében iskolánkba. Mindenki a legszebben 
fogó tollát hozta magával, hogy szépírásával példát 
mutasson. A versenyrendezés támogatói a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi 
Tankerülete és a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták 
Egyesülete voltak.

Iskolánkból az április 18-i budapesti döntőbe 
jutott, s ott megyénket képviselő tanulók: Rékasi 
Ivett és Kupecz Gréta.

JERNEY-ISKOLA

Hagyományteremtő Bölcsőde Bál
A Dorozsmai Nefelejcs Bölcsőde immár ha-

gyományteremtő módon II. alkalommal rendezett 
alapítványi estet. Míg tavaly 80 vendég volt, idén 
már 128-an vettek részt a bálon. A jótékonysági 
est 2015. március 7-én a Vadliba vendéglőben ke-
rült megrendezésre. Az estére meghívást kaptak a 
dorozsmai képviselő urak. A megnyitó beszédek 
során Mihálffy Béla a közelgő nőnap alkalmából 
egy-egy rózsával köszöntötte a hölgyeket a képvi-
selők nevében. Lauer István betegség miatt sajnos 
nem tudott részt venni az eseményen. Többfogá-
sos ízletes svédasztalos vacsorát fogyaszthattak a 
vendégek, amelyet ezúton még egyszer köszö-
nünk a Vadliba Vendéglőnek. A kedves vendégek 
Raksa Bernadett zenéjére ropták hajnalig. Az estét 
tombolasorsolás színesítette, amelyen több tucat 
nyeremény talált gazdára. A jó hangulatot, mit 
sem bizonyít jobban, mint hogy hajnal 4-ig tartott 
a mulatság. 

A rendezvény megszervezése és sikere a böl-
csőde dolgozóinak, a szülők és támogatók össze-
fogásának segítségével valósulhatott meg. Köszö-
net valamennyi támogatónak, akik vagy idejükkel, 
vagy tárgyi és anyagi felajánlásukkal támogatták a 
rendezvény sikerét.

Támogatók: Alex Divat, Bányai Cukrászda, 
Coconut Zöldség-gyümölcs, Coop ABC Ruházati 
Üzlet, Csillag téri bölcsőde, Folia Cargo Pack Kft., 

Garderobeg Kft., Goods Market, Guzsik Jánosné 
Mihályi Csilla, Horváth Hanna és családja, Kiss 
Hanga és családja, Kiss András és családja, Kelet 
Varázsa Ajándék Üzlet, Kreatív Família Papír-
Írószer-Nyomtatvány Bolt, Mardel Market, Már-
ta Marcell és családja, Márton Alina és családja, 
Mery Vegyi Diszkont, Miksi Márk és családja, 
Mini ABC, Nagy Norbert, Narancsliget, Ocskó 
Zsuzsa, Petrovné Sándor Mónika (Adél közi vi-
rágüzlet), Petrovné Sipos Aranka (Pelenka kuckó), 
Petrovné Vecsernyés Zsuzsanna manikűr-pedikűr, 
Pillér Takarékszövetkezet, Repák Máté és családja 
(Gőry Pince és Terasz), Sipos Mihályné (Mézeska-
lács készítő), Somogyi Doroti és családja (Tesco 
Gravír Kft), Szalma Marcell és családja, Szegedi 
Vadaspark, Szent István Gyógyszertár, Szépség-
szalon – Ádám Zsuzsanna, Takács Ferenc Teherfu-
varozó, Tanács Ádám és családja, Thurzó Gyógy-
szertár, Tóth Ildikó gyógymasszőr, Tündérkert 
Natúr Kozmetika, T-szer 99 Kft., Újvári Lászlóné, 
Vincze Zalán és családja.

Külön köszönetet érdemelnek még azok a 
családok és ismerősök, akik megtiszteltek a jelen-
létükkel, belépő jegyük megvásárlásával szintén e 
nemes cél támogatóivá váltak.

Az est folyamán befolyt összeg: 170 000 Ft, me-
lyet a bölcsőde gyermekeire fordítjuk! Köszönjük!

A BÖLCSŐDE DOLGOZÓI

Hercegnők, pókemberek 
és egy busó járt a Művelődi Házban

Egyre világosabb és melegebb napok követik 
egymást. Sokat jelent számunkra a napfény, ezért 
örömmel vettük tudomásul, hogy 2015-ös évet a 
Nemzetközi Fény Évének nyilvánították.

A napfény az óvodás gyermekeink számára is 
nagyon fontos, hisz tavasszal már az idő is kel-
lemesebbé válik, sőt a nappalok is hosszabbak 
lesznek. Sokkal több időt lehetnek a levegőn, és 
délután, amíg szüleik értük nem mennek, addig 
az udvaron játszhatnak, mert nincs sötét. A Negy-
vennyolcas utcai óvodások is nagyon várták már 
a tavaszt. 

Az óvodában kiplakátozták, hogy 2015. febru-
ár 20-án lesz – az évek óta már rendhagyóvá vált 

– farsangi mulatság. A gyerekek nagyon készültek, 
mindig lehetett hallani, hogy ki milyen jelmezbe 
fog öltözni, sőt olyan gyermek is volt, aki szinte 
minden nap más-más jelmezt emlegetett. Lázas 
készülődés után koradélután az álarcokkal, lufik-
kal feldíszített Művelődi Házban elkezdődött a 
farsang, azaz a Postás meghozta a levelet Tavasz-
tündértől, aki megírta, hogy már nagyon szeretne 
a gyerekekkel lenni, ezért kéri a gyerekeket, hogy 
zavarják el a telet. A telet pedig jelmezbe öltözve, 
mulatsággal, játékokkal és persze kiáltással lehet 
elzavarni. Erre színvonalas műsorok keretében fel 
is készültek az óvodai dolgozók és a gyerekek. A 
nagyobbaktól focistának beöltözött fiúcsapat és 
pompomlányok zenés bevonulását, táncát láthat-
tuk. Majd az óvodai csoportok verses-énekes elő-
adásait csodálhattuk meg. Az előadások után min-
den gyermek egyesével bemutatta, hogy milyen 

jelmezbe öltözött be. Voltak hercegnők, pillangók, 
meseszereplők, harcosok, állatfigurák, kalózok, 
varázslók és még egy busó (!) is eljött. A boldog, jó-
kedvű gyermekek látványa a szülők számára is la-
zítást jelentett, voltak akik szívesen részt vettek a 
játékokban, sőt még a „Csigavonatba” is beszálltak. 
Ezután az óvodai dolgozók táncos műsora követ-
kezett, amitől aztán mindenki „happy” lett. Végül 
a szülők a Dzsungel Könyvéből adtak elő táncos 
programot. A délután folyamán a büfében szebb-
nél szebb, ízletesebbnél ízletesebb süteményeket 
és szendvicseket kaphattunk, persze az elmarad-
hatatlan farsangi fánk mellett.

A farsangi mulatság záró programja a tom-
bolasorsolás volt, melyekhez a felajánlásokat ez-
úton is köszönjük szépen a következőknek: Anikó 
táskaüzlet Szeged, Bányai Cukrászda, Ékszerüz-
let – Coop, Kelet Varázsa – Coop, Lívia virágüzlet, 
Mardel Market, Mery vegyi diszkont, Mihálffy Bé-
la képviselő, Művelődési Ház – Hajdú Géza, NETT 
Gyorstisztító szalon, Saeco Kávéautomata Szak-
szerviz, Tas utcai Házias Kifőzde, Stop cukrászda, 
Ungi Bt., Vadaspark.

A farsang végét jelző utolsó 3 nagy kiáltásun-
kat, valószínűleg a fél utca hallotta, a téllel együtt, 
ami azóta eltűnt.

Köszönjük az óvodai dolgozók kitartását és 
szervezését. Bízunk benne, hogy jövőre ugyanígy 
együtt farsangolunk.

KOVÁCS SZILVIA
7. éve farsangozó édesanya
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Építési és felújítási munkákat vállalok

Műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

06 70/417-3721

OLVASÓI LEVELEK

Búcsú Dorozsmától (III.)
A kétezres évek elején rendeztem három kis 

emlékfesztivált a fiatalon elhunyt Újvári Laci ba-
rátom emlékére, aki az Electrons együttesben ját-
szott, hogy legyen hol összejönni a régi dorozsmai 
zeneszeretőknek. A harmadikra meghívtam Török 
Ádámot a Mini együttesével, hogy szélesítsük a pa-
lettát. Mindenki biztatott, csak így tovább, meg milyen 
jó ez a rendezvény. Aztán mikor a negyediket akar-
tam megrendezni és meghirdettem, hogy szívesen 
várnám a segítséget, természetesen az anyagit, 
akkor hirtelen senkinek sem lett fontos. Hát, nem 
is lett negyedik! Mellékesen jegyzem meg, ugyan 
ezt tapasztalta Ács Géza fia, aki barátaival nem 
kis munkával kitakarította a régi Hódgép pályát, 
az azt huszonöt év alatt benövő „őserdőtől”. Majd 
meghirdette, hogy egy egyesület számára a terü-
letet tulajdonló cég ingyen és bérmentve odaadná 
használatra. Senki, még a kézilabdások sem je-
lentkeztek! Nem tudom, hová tűntek azok az em-
berek, akiket Ács Géza barátainak tudott és sokat 
tett értük személy szerint is. Hova lett Link Misi, 
a régi barát, vagy Kormány Laci, akit Géza, mint 
helyettesét nevelte, vagy Gyuris Laci a dédelgetett 
játékos, vagy Hódi Tamás, aki igazán sokat köszönhet 
nevelő edzőjének? Senki még az ujját sem mozdí-

totta azért a pályáért, amit együtt építettek Ács 
Gézával!

Az utóbbi időben beszélgetve egy-két igazán 
lelkes emberrel ugyan ezt hallom vissza, hogy nagy 
a fásultság az emberekben, nem igazán érzik ma-
gukénak Dorozsmát. A tudtommal Vass Józsi által 
vezetett amatőr versmondó és színész csapaton kí-
vül kevés olyan közösség van, akik a kultúra bármi-
lyen formáját művelnék. A művelődési ház vezetője 
harcolja a maga kis harcát több-kevesebb sikerrel.

Tulajdonképpen itt ér véget a búcsúlevelem. 
Már én tenni nem tudok, és azt látom, hogy akik 
akarnak, azoknak is kevés a támogatottságuk. Az 
alvó városrésszé süllyesztett Dorozsma már nem 
az én Dorozsmám. Nem kívánok senkivel vitatkoz-
ni. Bizonyára, aki itt lakik és folyamatában látja a 
település életét, annak nem ez a kép van a szeme 
előtt. Nekem azonban az emlékek és a mostani 
valóság mást mond. Ezek az én gondolataim, az 
én véleményem. Nem akarom senkire ráerőltetni, 
csupán csak megosztottam.

Isten veled Dorozsma, Isten veletek dorozsmai-
ak! Fogunk még biztos találkozni, de én már akkor 
csak egy elszármazott leszek, aki vendégségbe jön.

TÓTH PÉTER

Egy-két ember kijárta a Törő és Vitorla utca egyirányúsítását
Felháborodtam,  amikor a Délmagyarországban 

olvastam, hogy a kiskundorozsmai Törő utcában 
naponta reggel öt órától este 10-ig élénk az átmenő 
forgalom, mert sokan itt kerülik ki a Dorozsmai úti 
jelzőlámpát. Így megy ez három éve, a 30-as tábla van 
kint a sarkon, de egyesek 80-90 kilométer/órás se-
bességgel mennek végig az utcánkban, és folyama-
tosan előznek, panaszolta a kiskundorozsmai Törő 
utcában élő „Mónika”.

A körzet önkormányzati képviselője, Lauer István 
a Törő utcát bemutató cikkre hivatkozva elmond-
ta: eltúlzott a probléma. A forgalomszámlálás egy-
értelműen igazolta, az utcában a szakemberek sze-
rint normális a forgalom. A „lakossági panaszok” 
miatt 2 hónapra mégis módosítják a forgalmi ren-
det. Egyirányú lesz a Törő utca a Jerney utca felől, 
a Vitorla utcába pedig csak az Orczy csomóponttól 
lehet majd behajtani.

A javaslatról a másik dorozsmai képviselő, Mihálffy 
Béla úgy fogalmazott, hogy bár a rendőrség, a bal-
eseti statisztika és a forgalmi adatok alapján nem 
javasolja a változtatást, de megérti képviselőtár-
sát, hiszen az utcákban van két-három meglehető-
sen határozott lakos, akik a képviselőjük nyakára 
járnak, tennie kell valamit.

Pedig 2012-ben, az akkori önkormányzati képvi-
selő kezdeményezésére végezte el a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit Kft. a Vályogos utcában 
az útburkolat javítását, „azért, hogy a Dorozsmai 
út Jerney utcai lámpás csomópont kikerülésével 
könnyítse a városrész közlekedését”.

Akkor még nem laktak a Törő utcában a napi-
lapban nyilatkozók, ezért nem tudnak róla? Most 
meg ezért a pár emberért, akiket zavar a forgalom 
a Törő utcában, sok-sok embert kényszerítenek arra, 

hogy nap mint nap, kerülő úton legyenek kényte-
lenek eljutni otthonukba, vagy onnan a munkahe-
lyükre!

A Törő utcaiaknak nem nyilvánvaló, hogy az 
autósok közlekednek az utakon, mert arra építették, 
nem arra, hogy gyerekek játszanak rajta. Felhábo-
rító, hogy egyes emberek saját akaratukat akarják 
ráerőszakolni másokra, és ilyen lehetetlen kérések-
kel zaklatják a képviselőket!

A Dorozsmai út és a Derce utca közötti szaka-
szon a Vályogos út állapota kritikán aluli. Valami-
kor sikerült egy kísérleti utat csinálni, ami sajnos 
pár éven belül csupa gidres-gödrös lett, de ennek 
ellenére ez nem tántorította el az autósokat attól, 
hogy ne a 30 km/h sebességgel közlekedjenek raj-
ta, és így még jobban rongálták azt. Ha időnként 
a nagy porfelhőt megsokallva lassításra próbáltuk 
inteni a száguldozó autókat, a kezük középső ujját 
mutatták felénk. Mi is panaszkodtunk, kértük, hogy 
mivel ez az út aránylag egyenes útszakasz, legyen 
fekvőrendőr, amely lassításra késztetné az autósokat, 
de akkor ezt is elutasították, mert azt csak balese-
ti gócpontban, illetve közlekedésbiztonsági szem-
pontból veszélyes helyekre lehet lefektetni.

Akkor azt magyarázza meg valaki, hogy a Vá-
lyogos utcán a Derce utca és a Czékus utca közötti 
úton miért van fekvőrendőr két helyen is, ott mikor 
volt baleseti gócpont, illetve közlekedésbiztonsági 
szempontból veszély?

Most a Vályogos utcára terelték a forgalmat, 
röhejes, olyan tengelytörő gödrök vannak rajta, hogy 
csak az ép ésszel nem rendelkezők hajtanak rá er-
re az útra. Ez egy kísérleti jelleggel készült út, ami 
már régen nem szilárd burkolatú út, ha végigmegy 
egy autó rajta – főnként nem a megfelelő sebességgel 

– a keresztező utcák feléig porban állnak a házak, s 
ez így megy nap mint nap, ha legyalulják az utat, 
hogy járhatóbb legyen. Nem tudom, a Törő utcai 
panaszkodók ezt hogyan bírnák, amit mi már több 
mint 30 éve vagyunk kénytelenek eltűrni!

Ez a Vályogos utca lenne hivatott a forgalmat 
a lámpától elterelni, a Czékus utca, nagybani piac 
környékére. De ez senkit nem érdekel, mert mint 
az a Délmagyarország napilapban kiderült, nem a 
közérdek érvényesül, hanem egyes nagyobb befo-
lyással rendelkező emberek akarata.

Pedig egyszerű a megoldás, akinek nem tetszik, 
hogy közlekednek a Törő és Vitorla utcán az autók, 
annak el kell költözni, ajánlanám a tanyasi csöndet, 
ott nincs autó út, és a gyerekek is tudnak zavarta-
lanul játszani a ház körül!

ONÉ
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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:

04. 15. szerda, 17.30-18-30
Harangozós-Lazítós Meditációs Est:

04. 22. szerda, 17.30-18.30
Részvételi díj: 700 Ft
Bejelentkezés szükséges!

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

Bővebben a programokról:
www.viragoslilla.hu

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4690 Ft

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

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

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron

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

Hirdessen a 
Dorozsmai 
Naplóban!

06 20/470-6587

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

OLVASÓI LEVELEK

Ismét a Törő utca
Tisztelt Dorozsmai Napló!
A Törő utcai forgalomváltozással kapcsolat-

ban szeretnék hozzászólni. Nem tartom életszerű-
nek a Törő utca azon lakóinak panaszát, hogy az 
utca legyen egyirányúsítva a nagy forgalom és a 
gyorsan közlekedő autók miatt. (Tudomásom sze-
rint a forgalom-megfigyelés sem igazolt nagy for-
galmat.) Kiskundorozsmán több forgalmas utca 
is van, mégsem kérik a lakok az egyirányúsítását, 
hiszen közlekedni kell. Tudomásom szerint abban 
az utcában is sebességkorlátozás van érvényben. 
Ezt a szabályt csak be kellene tartani, tartatni. 
Eddig a Törő utcai kerüléssel el lehetett kerülni 
a közlekedési lámpánál való pöfögést, egy kicsit 
kisebb volt a környezetszennyezés. Ezek után, aki 
eddig került, az most ott fog állni és pöfögni a 
lámpánál. Hiszen ezek után az utca lakóinak is egy 
alkalommal mindenképpen kerülni kell, és a lám-
pánál kell várakozni, vagy elkerülnek egy másik 

utcába, és a kör bezárul. Javítana a helyzeten, ha 
egy kiegészítő lámpa kerülne felszerelésre, hiszen 
amikor Szeged felől a Jerney utca irányába ill. a 
központ felé megy a forgalom, akkor a Jerney utca 
felől lehetne jobbra kanyarodni, ezzel valamelyest 
csökkenne a várakozási idő. Továbbá a Vályogos 
utcát is tovább kellene aszfaltozni.          SNÉ

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

Dorozsma központjában a 
Piactér mellett 400 m2-es 

beépíthető, üres telek eladó.
Érdeklődni: 06 20/470-6587

 Ingyen elvihető:
íróasztal, padlósző-
nyeg.
Elfogadunk: kályhát, 
mosógépet, centrifu-
gát, kerékpárt stb.

Tel.: 30/621-6254
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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 kedvezmény!

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.  Ruzsa, Határőr u. 2.
Tel.: 62/461-039   Tel.: 62/285–197
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8381 Ügyelet: (0–24 h) +36 30/545–8378
Nyitva tartás: H–P: 8–16 óráig  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!

BETEGEK ÉS IDŐSEK TELJES KÖRŰ 
ÁPOLÁSÁT ÉS FELÜGYELETÉT 

VÁLLALOM.
ESZTER OTTHONI ÁPOLÁS

TEL.: 06 30/300-3485

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.

Kovácsolt vasrácsok, kapuk, 
igény szerinti lakatosmunkák 

előzetes felmérés alapján.

+36 70/510 2513

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



18 XXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM   •   2015. MÁRCIUS 30.

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!

Megkezdtük a tavaszi vetőmagok 
árusítását és rendelésfelvételét.

Tritikálé, árpa, zab, lucerna, vetőmag kukorica
(Szarvasmarha, sertés, broiler csirke, 

kutyatáp is kapható!)
Nyitva tartás: H-Cs: 7.30-16, P: 7.30-15

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma,

Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62/556-130

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

„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

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

Ajánlatunk:

– VIRÁGHAGYMÁK: kardvirágok, dáliák, liliomok
– GYÜMÖLCSFÁK
– RÓZSATÖVEK
– szarvasmarha és csirketrágya granulátum
– tavaszi lemosók, műtrágyák, virágföldek, cserepek
– festékek, festőszerszámok

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat: H-P: 8.00–17.00-ig, szo.: 8.00–12.00-ig
Tel./fax: 461-865   E-mail: mezogazdasag@invitel.hu (Akcióink visszavonásig érvényesek!)

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.

Bográcsozáshoz
minőségi magyar marha-, birka- 

és sertéshús
Csevap, pljeskavica, mititei, tarja

(készre keverve,
szerdától vasárnapig)

Megnyitottuk új takarmányboltunkat!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat

Kínálatunk:
CGF, szója napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, 

szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány keverékek, 
kiegészítők és problémamegoldó készítmények.

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

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

Telefon: +36 62/556-130
10 000 Ft feletti vásárlás után ajándékkal kedveskedünk!

Balástya, Széchenyi út 12.


