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� HAVI GONDOLAT 

Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. 
(Széchenyi István) 

A Magyar Kultúra A Magyar Kultúra A Magyar Kultúra A Magyar Kultúra 
Napján…Napján…Napján…Napján…    

Az újévi fogadalmak között talán 
mélyen és ıszintén azt is megígérjük, 
hogy – legalább – ezen a napon ápoljuk 
kultúránkat.  

Kölcsey Ferenc költı 1823. január 22-
én fejezte be a Himnusz megírását. 1989-
tıl ezen a napon emlékezünk az évezre-
des hagyományainkra, múltunkra, gyö-
kereinkre.  

A lelkünk talál otthonra, itthon, ami-
kor felcsendül a Magyar Himnusz. Vala-
miféle libabırös remegést érzünk ott 
legbelül a szívünk  mélyén. Az összetar-
tozás, összefogás érzését, melyeknek oly 
nagy szüksége jár manapság.  

Talán belelapozunk nagyjaink írásait 
tartalmazó köteteibe, a magyar nyelv 
egyedülállóan szép irodalmába, s elgon-
dolkodunk útmutatásaikon: 

 
„Lehull ezer dió, millió lesz holnap, 
Letörhet száz ág, ezer nı helyére, 
S ha csupán a csonka törzs marad, 
Ha új tavasz zsendül, kifakad! 
Uram csak Te lássad, 
Hogy ezen a véres, küzdelmes harcon 
a gyökér kitartson! 
A gyökér kitartson!" (Alföldi Géza) 
 
Esetleg szakítunk idıt a – hajszolt 

rohanásban – és megnézünk egy-egy 
magyar filmet, kiállítást, hallgatunk 
szép magyar dalokat, megállunk méltóan 
emlékezve  magyar hısök  szobrai elıtt… 

Felemelt fejjel, átható érzéssel nézem 
házunkon – édesapám kétkezi munkájá-
val készített díszes kovácsoltvastartóban 
– a magyar zászlót, ahogyan büszkén 
lobog a januári szélben, kiállva az idık, a 
történelem szeszélyét, viszontagságait.  

Magyar vagyok, ez itt az én házam, 
Hazám!  

S. GRANDPIERRE CECÍLIA  
 

Melengetı… 
Ölelj át, január, 
elnémult kismadár. 
megfagyott karoddal, 
Ölelj át szavaddal, 
hangtalan daloddal. 
 
Énekeld fülünkbe, 
biztatón csevegve, 
egy új év hihetı, 
szívet melengetı, 
 
reményteli dalát, 
s repülj zord fagyon át!  
 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Teltházas rendezvény a művelődési házban 

Mindenki karácsonya 2008Mindenki karácsonya 2008Mindenki karácsonya 2008Mindenki karácsonya 2008    

Mihálffy Béla és Nógrádi Zoltán polgármester úr gyü-
mölcsöt adott minden vendégnek. 

Mézeskalácsot is díszíthettek a gyerekek. 

December 18-án délután nagy sürgés-forgás, tevés-vevés várta a Petıfi Sándor Mő-
velıdési Házban az odaérkezıket. Az ünnepi mősor kezdése elıtt már apró kézmővesek 
és mézeskalács-készítık serénykedtek az asztalok mellett: gyékénybıl szıtt dísztárgya-
kat, díszfigurákat és ínycsiklandozó mézeskalácsokat láthatott a közönség. 

Hajdú Géza igazgató úr megnyitója és Fábián József ünnepi beszéde után zenés 
ünnepi mősor vette kezdetét. Kicsik és nagyok egyaránt nem maradtak étlen-szomjan, 
ajándékokkal teli zsebbel térhettek haza. Sıt, a bejárat mellett Mihálffy Béla és Nógrá-
di Zoltán, Mórahalom polgármestere ajándék naranccsal és banánnal kedveskedett 
minden betérı vendégnek. 

Teltházzal, jó hangulatban telt a 2008-as Mindenki karácsonya. 
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FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    

KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
Bőncselekmény esetén a 107-es szám 

hívható. 
 

� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80/555-111 
(névtelenül is tehet bejelentést). 

� Szolgálati idıben hívható KMB 
számok: 
Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 

� A Polgárırség telefonszáma: 
06 30/621-6254. 

� Fábián József képviselı: 
06 30/535-0056. 

Tóth József: 
2009. február 16. 17 óra, Családsegítı 

Ház; 
2009. március 2. 17 óra, Petıfi Sándor 

Mővelıdési Ház. 
 
Fábián József: 
2009. február 24. 16 óra, Önkormány-

zati kirendeltség; 17.30, Jerney János Ál-
talános Iskola. 

Mobil: 06 30/535-0056. 

Februári programokFebruári programokFebruári programokFebruári programok    
a Petőfi Sándora Petőfi Sándora Petőfi Sándora Petőfi Sándor    

Művelődési HázbanMűvelődési HázbanMűvelődési HázbanMűvelődési Házban    

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ     

+ Dorozsmai Közéleti Kávéház 
Válogatás Balogh Ferenc kisfilmjeibıl: 
Acélszörnyek, Szegedi papucs, Tandem 
A filmvetítés után a beszélgetést veze-

ti: Vass József 
Idıpontja: február 13-án, pénteken 

délután 5 órától 
 
+ Kiállítás 
Csuta György: Pillanatok 
A kiállítást megnyitja: dr. Pálmai Ta-

más esztéta 
Idıpontja: február 20-án, pénteken 

délután 5 órakor 
 
+ Színházi elıadás 
Móricz Zsigmond: A dinnyék 
Nóti Károly: A nyúl 
Rejtı Jenı: Szabad a vásár 
Idıpontja: február 21-én, szombaton 6 

órától 
 
+ Harmonikus élettér kialakítása a 

Feng Shuival 
A Nık Klubja szervezésében 
Elıadó: Gyuris Zoltánné 
Idıpontja: február 20-án, pénteken 

délután 5 órától 
 
+ Számítógépes tanfolyam 
Újraindul a számítógépes tanfolyam!  
Várjuk szeretettel azokat a nyugdíjaso-

kat, akik kellemes légkörben és jó hangu-
latban szeretnék megismerni a számítás-
technika alapjait! 

A tanfolyamra beiratkozottak megta-
nulhatják az internetezést, a szövegszer-
kesztést, e-mail-készítést stb. 

Idıpontja: február 17-tıl minden ked-
den és csütörtökön 9-11 óráig. 

A tanfolyam összesen 24 órás. 
Részvételi díj: 4800 Ft. 
 
+ Néptánc  
Idıpontja: minden kedden délután fél 

5-tıl 
Vezeti: Vesmás Andrea 
 
+ Hastánc 
Idıpontja: minden kedden délután 6 

órától 
Vezeti: Csákyné Molnár Edina 
 
+ Aerobic 
Idıpontja: minden kedden délután 6 

órától 
Vezeti: Veszelka Rita 
 
+ Gerincjavító torna 
Idıpontja: minden kedden és pénteken 

délelıtt 8 órától 
 
+ The Kids Club 
Angol nyelvtanfolyam gyermekeknek 
Idıpontja: minden csütörtökön délután 

fél 5-tıl 
Vezeti: Raffai Erika 
 
+ Termékbemutató 
Idıpontja: febr. 4-én 9-12-ig 
 
+ Vásár 
Idıpontja: febr. 13-án és 18-án 9 -12-ig 

A Közéleti Kávéház szervezıi tisztelettel 
meghívják Önt és kedves családját 

a 2009. február 12-én (csütörtökön) 
17 órakor kezdıdı  

„AZ ÉLTETİ MUZSIKA 
VARÁZSÁBAN” címmel 

ZENÉS SZÜLETÉSNAPI 
BESZÉLGETÉSRE. 

 
Helyszín: A PIARISTA GIMNÁZIUM 

ELİADÓTERME (I. emelet)  
Cím: Bálint Sándor u. 14.  

Megközelíthetı a 2-es a 83-as és 90-es, 
valamint a 8-as (Tesco trolipótló) 

buszokkal. 
 

Vendég: Gyuris János, 
beszélgetıtárs: Juray Miklós. 

 
Közremőködnek:  

Szélné Szıke Mária, Szabadiné Békési 
Magdolna, Gyimesi Kálmán; 

Lajosné Somogyvári Aliz, Lévainé Fogas 
Mária, Nagy Ildikó, Zimán Ildikó, Koczka 

Ferenc, Kuzma Levente, 
A KONZERVATÓRIUM 
KISVEGYESKARA 

Búzás Zsuzsa vezetésével, 
A ZENE BARÁTAIBÓL szervezett 
együttes Varjasi Gyula vezetésével, 
a KÉSz Szegedi Énekegyüttese 

Gyuris János vezetésével. 
 

Elhangzó zenemővek: 
A KÉSz kóruskiadványból egy kis ízelítı. 

Egyéb meglepetések. 
 

Szólót énekelnek: Mártáné Géczy Klotild, 
Heintz Bálint, Gyuris János. 

 
Versmondók: Sebıkné Gyuris Mária, 

László Erzsébet. 

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás    

Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt támo-
gatóinkat, hogy a Jerney János Általános 
Iskola 2008. november 29-i jótékony célú 
alapítványi mősoros estje 514 ezer forint 
tiszta bevétellel zárult. A bevételt az isko-
la tanulóinak versenyeztetésére, a sikeres 
diákok tanév végi jutalomkönyveinek be-
szerzésére, illetve sportszervásárlásra és 
oktatástechnikai korszerősítésre fordítjuk. 

Köszönjük a szülık munkáját, valamint 
az alábbi cégek és magánszemélyek önzet-
len felajánlásait: Alex&Alan Divat, Andi 
Divat, Atlasz György és családja, Agócs 
Tünde, Bánhidy család, Bányai Cukrászda 
és Pizzéria, Belvárosi Mozi, Borostyán Vi-
rágüzlet, Böröcz család, Csala Imre, dr 
Géczi József országgyőlési képviselı, El-
dorado, Elektrocenter, Fábián József önkor-
mányzati képviselı, Flóra–Tom, Fodor Ani-
kó és családja, Fodor család, Fortuna Lottó-
zó, Frányó Péter, Görög József, Gyöngyösi 
Jolán, Gyurisné Erzsike Virágüzlet, István 
utcai Szépségszalon, Jerney utcai ABC, 
Jójárt János Gazdaboltja, Király Zsolt és 
családja, Kiskundorozsmai Takarékszövet-
kezet, Kispéter Judit, Kurucz Róbert és csa-
ládja, Márta Zoltán, Mádi György, Mátyás 
Attila, Mery Vegyi-diszkont, Mihálffy Béla 
és családja, Misi Mókus Állatkereskedés, 
Nagy Csaba és családja, Nagy Ferenc és 
családja, Nagy S Optika, Országos Taka-
rékpénztár, Kínai Bolt, Raffai János, Rája 
Horgászbolt, Rákász Gergely, Rózsa család, 
S.E.R.T. Horgászbolt, Saeco Szerviz, Sarok 
ABC, Speciális Bt., STOP Cukrászda, Sza-
kács László, SZEGÁNA, Szegedi Vadas-
park, Szélmalom Kábeltévé Zrt., Szélmalom 
Vendéglı, Szélmalom Virágüzlet, Szent Ist-
ván Gyógyszertár, Szabadi Edina, Szépasz-
szony Kocsmája Szint KFT., Tari Gellért, 
Thurzó és Társa Bt. Tóth Gáborné, Tóth Má-
ria, Tempo Egészségpénztár, Újváriné Mari-
ka és Brigitta nıi fodrász; Ungi Mőszaki 
Kereskedés; Vadliba Vendéglı, Vásártéri Ol-
csó Palackozott Italok Boltja, Vásártéri Ven-
déglı, Zsitex Munkaruházat, Zsuzsi Divat. 

Az októberi számban jeleztük, hogy a 
dorozsmai gyerekek nevelésének, oktatá-
sának önzetlen támogatását – a közvetlen 
köszönetnyilvánításon túl – nevelıtestüle-
tünk közvetetten, a pedagógiai munka 
eredményességével, a tanulók sikerél-
ményhez juttatásával is igyekszik viszo-
nozni. Ennek ékes példái az idei tanév 
eddigi, elsı kiemelkedı versenyeredmé-
nyei: a városi történelem csapatversenyen 
1. helyezett (a tavalyi gyızelmet megismé-
telve) a Sós Levente, Veres Attila és Veres 
Zsolt, míg megosztott 3. helyezett a Cselé-
des Horváth Tamara, Dobó Tünde és Virág 
Zsanett alkotta jerney-s csapat lett. Mate-
matikában megye szinten is a legjobbak 
közé került iskolánk: a Bolyai matematika 
csapatverseny megyei döntıjében a 6. évfo-
lyam csapata (Bezdány Dániel, Csuka 
Bonita Zsófia, Simon Dávid és Qian Lívia) 
a 2. helyezést, a 7.-esek (Berta Gabriella, 
Bindics Blanka, Rózsa Ábel és Varga Noé-
mi) szintén 2. helyezést, míg a 8.-osok 
(Alpár Viktor, Balogh Zoltán, Cselédes 
Horváth Tamara és Virág Zsanett) az elı-
kelı 4. helyet érték el, míg a Varga Tamás 
egyéni matematika verseny decemberi 
városi fordulójából Berta Gabriella és 
Bindics Blanka jutott a megyei döntıbe. 

Folytatás tavasszal! 
LÁZÁR ZOLTÁN iskolaigazgató 
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Egyszer volt, hol nem volt Egyszer volt, hol nem volt Egyszer volt, hol nem volt Egyszer volt, hol nem volt –––– egy dorozsmai vaskereskedés egy dorozsmai vaskereskedés egy dorozsmai vaskereskedés egy dorozsmai vaskereskedés    
I 

 
Kevesen élnek már azok közül, akik a 

néhai jó Brunner Istvánt ismerték. Neves 
ember volt, bár kovács az eredeti mester-
sége, kereskedıvé vált, jó dorozsmai pol-
gárrá, aki a volt Petıfi utca 28-ban (ma 
Dorozsmai út) nagy üzletet nyitott. Neve 
volt már annak, aki három segéddel, há-
rom inassal tartott fenn kereskedést. Jó 
orral érezte meg, hogy a két malom – az 
Eszes és a Zádori (Tokodi) – mellett nyis-
son, az ıröltetni járók, míg a hengerek 
forogtak, bizony széjjelnéztek. Mert volt 
ott abban a boltban aztán minden. Az üz-
let elıtt is szélesen kipakolva darálótól 
permetezıig, biciklitıl a sparherdig, talics-
kától szögesdrótig, nem is bírta kikerülni 
az ıgyelgı ember. De széles e határból is a 
vásárra, piacra igyekvı, ahogy keresztül-
hajtott, lovat kellett itasson, akkor már 
betért a boltba. Ment is rendesen az üzlete 
jó Brunner Pista bátyámnak. ’19-ben, a 
Nagy Háború után fia, Brunner József 
Jenı vette át az üzlet irányítását, igen jó 
kereskedı vénát örökölve édesapjától. Még 
bıvítette is a vállalkozást tüzelıanyag 
teleppel, gyümölcsszállítással. Ma úgy 
mondanánk, igazi sikerorientált ember 
volt. Az árubeszerzést, adminisztrációt 
maga végezte, hő felesége, a Pozsonyi Apá-
cák leányneveldéjében tanult Rózsa néni 
vitte a pénzügyi dolgokat, kezelte a pénz-
tárt. A nagy bolt forgalmát az „elsı segéd 
úr” – Nagy Józsi bácsi irányította Oszter-
tág Gyuri segéddel karöltve. Brunner úr-
nak maradt energiája a község társadalmi 
életére is, megválasztva a Kereskedık 
Egyesülete elnökének, az Iskolai Tanács-
ban, Vadászegyletben, Úri Kaszinóban is 
szerepet vállalt. 1940-ben bıvítés céljából 
vásárolta meg a Kossuth Lajos utca 5-ben 
(most 48-as utca) a Jerney Zoltán-féle há-
zat. Volt, aki intette ettıl: a helyi szájha-
gyomány szerint, aki a dorozsmai Jerney-
házba költözik, balszerencse kíséri. Nem 
gondolt ı akkor ezzel, és lám, hat kiraka-
tossá építette át és maga is oda költözött 
családjával, a három szép leányával. A 
bolt balfelében a vasáru, szegek, csavarok, 
pántok, szálvasak, jobbról főszerkereske-
dés, a lépcsınél fenn kis játékáruda. Itt is 
volt minden, liszt, cukor, rizs, lábasok, 
szecskavágó, papíráru, lópatkó… és nagy 
forgalom. Az udvarban tüzelıanyag telep, 
lovak, kocsik. De jött a II. Világháború. 
Ezt sínylette meg elıször az üzlet, de na-
gyon. Az áruellátás akadozott, leállt. Az 
elsı csapás az orosz katonák bevonulásá-
val érte ıket. A hadsereg elıl menekülı 
család által otthagyott boltot, lakást telje-
sen kifosztották, feldúlták. A község élére 
kommunista vezetıt állítottak, aki meg-
akadályozta Brunnerék visszaköltözését. 
A rokonok adtak menedéket. 1946-ban 
tudtak visszatérni, és szívós munkával a 
semmibıl állították talpra az üzletet. Mire 
valahogyan ismét beindulhattak volna az 
egyébként nagy közmegbecsülést élvezı 
emberek, következett a második, mindent 
meghatározó csapás, ami a családot érte. 
1950 nyarának egyik éjjelén ávósok törték 
rájuk az ajtót, nem kímélve az akkor szü-
letett kisunokát, a nagybeteg nagymamát. 
Fegyvert fogva rájuk, az állomásra hajtot-
ták és marhavagonban a Hortobágyra 
internálták ıket. Nem kell leírnunk a több 
mint 1000 napig tartó szenvedésüket, amit 

kultúrkörbe tartozó embereknek egy bir-
kahodályban kellett elviselniük, mezei 
robotmunka mellett. Az 1953-ban szaba-
dultaknak megtiltották, hogy Dorozsmára 
visszatérjenek. Házukat, vagyonukat, az 
üzletet, minden felszerelésével a Szövetke-
zet kapta meg, minden anyagi vagy erköl-
csi ellenszolgáltatás nélkül, amivel a mai 
napig adósa a Brunner családnak. 

 
II 

 
Márta József 1966-ban került a vaske-

reskedésbe tanulónak. Az egyetlen, aki 
egyhuzamban ott dolgozott, míg inaskortól 
üzletvezetıig jutva be nem zárt a bolt. Ki 
mást is kérdezhettem volna a szövetkezeti 
éra éveirıl. 

– Kire, mire emlékszik azokból az idıkbıl? 
– A bordányi Simon Józsi bácsi volt az 

akkori üzletvezetı. İ 1965-tıl ’70-ig vezet-
te a kereskedést a dorozsmai Gyuris An-
tallal. Már akkor és azóta is a Brunner-
üzlet bolti berendezései voltak itt. Nagyon 
praktikus bolti bútorok voltak, sajnos nem 
tudtam, hogyan kerültek az ÁFÉSZ birto-
kába. A kimért árut az utolsó napig a ránk 
maradt régi „Hajda”-gyári mérleggel porci-
óztuk. Fekete András szerint – aki még a 
régi kereskedésben volt inas – a bolt balol-
dalában még ruhanemőt árultak, valóban 
főszert is, még ott sorakoztak az öblös 
szájú főszeres üvegek a polcokon. 

– Változott-e az árukészlet az 50-es évek 
után? 

– Akkor még nem voltak mőanyag 
áruk, vízvezeték-szerelvények, de ugyan-
úgy csavaráruval, szegekkel, húzott vas-
áruval, csövekkel, horganyzott áruval ke-
reskedtünk, mint elıdeink. A bolt történe-
térıl nem, vagy csak nagyon ritkán esett 
szó, mikor néhány idıs ember jött be és 
beszéltek róla. Játékokat, főszert, ruhát, 
vegyszereket mi már nem árultunk. De a 
bolt forgalma erıs volt, ugyanúgy jöttek a 
környezı kistelepülésekrıl, mint helybıl, 
mivel Dorozsma akkor kezdett erısen ki-
épülni, itt minden hozzávalót megkaptak. 
Én mikor odakerültem, az udvar már elha-
nyagolt volt, még mi is tartottunk ott hú-
zott vasárut. Ott volt még a Tsz-nek is egy 

kovácsmőhelye és egy kisebb Tüzép. A 
mostani presszó raktárhelyiségében akkor 
cukrásztermelı részleg volt, ami késıbb a 
Tas utcába költözött át. 

– A tulajdonosok? A dolgozók? A munka? 
– A tulajdonos igazából nem, csak a 

megnevezése változott sőrőn. Kezdetben 
ÁFÉSZ, azután Kiskundorozsma és Vidéke 
Földmőves Szövetkezet, majd Dél-Tisza-
menti ÁFÉSZ, végül a Coop. A boltban 
mindig 3-4 fı dolgozott. A következı vezetı 
Tatár Imre lett, a ’70-es évek végéig. Ker-
tész Károly helyettessel jó 10 évig. Itt dol-
gozott még Császár Antal Bordányból, 
Kovács Bera Mihály, Gyuris Ferenc. ’86-tól 
2000-ig Dudásné Szántó Andrea. Az 
ÁFÉSZ ’91-ben szinte minden mőszaki 
boltját feladta, mert veszteségessé vált. 
Nekünk is kapaszkodni kellett, hogy kiter-
meljük saját megélhetésünket, fennmara-
dásunkat. Szépen, módszeresen körbevett 
bennünket a konkurencia, nyíltak a nagy 
mőszaki bevásárlóközpontok itt Dorozsma 
elıtt is, bent Szegeden is. Megettek min-
ket. Nagyobb árumennyiség rendelésénél 
olcsóbban jutnak hozzá, mint mi tudtunk. 
1999-ben az ÁFÉSZ (2000-tıl Coop) Csuka 
Zsigmondnak adta el a boltot, majd vissza-
bérelte tıle. Most pedig folyamatban van a 
felszámolása, eladása. Októberben leltá-
rozni kellett és közölték: már ne rendel-
jünk újabb árukészletet. Akkor már lebe-
gett a levegıben a zárás. 

– Mennyire fáj? 
– Fáj. Ennyi év után persze, hogy fáj. A 

hangulatával, levegıjével, az olajos padlójá-
val ez a bolt Dorozsma része volt, múltjá-
nak, történetének egy fontos kis szelete. Az 
én életemnek is meghatározó szakasza. A 
vevıkörünk döbbenten fogadta a hírt. A 48-
as utcában a papírbolt helyén kicsi mőszaki 
boltot nyitok, ott még ki szeretném húzni 
pár évig. Volt társaim, Nádasdiné Király 
Ildikó, Katona Gábor is új lehetıséget ke-
resnek, ık még fiatalok, talán sikerül. Hogy 
mi lesz a bútorzattal? A mennyi mindent 
rejtı kis fiókokkal? Sajnos, az csak vaske-
reskedésnek jó, félek, elpusztul, csak fájó 
emléke marad, mint az egész egyszer volt – 
hol nem volt Brunner-vaskereskedésnek. 

TÓTH GYÖRGY 
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kájukkal, apukájukkal együtt a Plébánia 
Közösségi Termében. 

Gyermekmise minden hónap 3. vasár-
napján 15.30-tól a Plébánia Közösségi 
Termében. 

Minden kedves érdeklıdıt szeretettel 
várunk! 

A Szervezıség 
KOVÁCS SZILVIA 

Dorozsmai kultúránkértDorozsmai kultúránkértDorozsmai kultúránkértDorozsmai kultúránkért    
Akit most szeretnék bemutatni a 

Petıfi Sándor Mővelıdési Ház mun-
katársai közül, az nem más, mint 
Jakus Edina, aki több mint 10 éve 
segít és tevékenyen vesz részt a helyi 
kulturális rendezvények szervezésé-
ben és lebonyolításában. Publikált az 
új Dorozsmai Naplóban és mősorveze-
tıje volt állami és társadalmi rendez-
vényeknek Kiskundorozsmán. Az ak-
kori igazgató kérésére saját személyé-
nek bemutatásával kellett kezdenie a 
mősort, ezzel a szöveggel: „Jakus Edi-
na fıiskolai hallgató vagyok, majd 
egyetemi hallgató”. 

 
– És most Jakus Edina, hogyan mutat-

kozol be, hisz továbbra is te vagy a szerve-
zıje a rendezvényeknek? 

– Ezeket, ha lehet, ne írd le (leírtam, 
bocs), mert ez egy volt a sok közül, amit 
rám erıltettek, úgyhogy lépjünk át a má-
ba. A Tömörkény István Gimnáziumban 
érettségiztem mővészeti és humán szakon, 
a Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskolán 
kulturális magyar diplomát szereztem 
majd egyetemi tanulmányom befejezésével 
tanári és bölcsész diplomával rendelke-
zem. 

– Két diplomával vonzó külsıvel milyen 
életcélt tőztél ki magad elé, miért ragasz-
kodsz ennyire Kiskundorozsmához? 

– Itt születtem, itt lettem közismert, 
hozzátartozóim is itt élnek. A fıiskolai és 
az egyetemi éveim alatt tapasztaltam, 
hogy ez a település többet érdemel a kultú-
ra terén. Amikor Hajdú Géza igazgató 
urat kinevezték, tudtam róla, hogy az İ 
tapasztalata és az én fiatalos tenni akará-
som lendületet adhat az elmúlt években 

mélypontra süllyedt kultúréletnek Kis-
kundorozsmán. Beadtam életrajzi pályáza-
tomat, majd az állásinterjú után beszélge-
tésre hívott be az igazgató úr. És most itt 
vagyok, dolgozom, sokszor éjfél után kerü-
lök ágyba, de úgy érzem, azt a munkát 
végzem, amely az életcélom lehet. 

– Most félbe kell, hogy szakítsalak, 
látom, órákig tudnál még beszélni a terve-
idrıl. Beszélnél az új szakkörökrıl, amiket 
már Ti indítottatok a mővelıdési házban? 

– Hastánc, néptánc, kick-box, színházi 
évad. A színház elsı elıadását a magyar 
kultúra napjához kötöttük. Hat színházi 
elıadás lesz amatır színcsoportok elıadá-
sában, fıleg vígjátékok. Elıadásonként 
400 forint a belépı. Aki bérletet vesz, an-
nak 2000 forint. Este 6 órakor kezdıdnek, 
az elıre meghirdetett napokon. 

Gyerekprogramok is lesznek: március 
19-én Levente Péter jön el. Elıtte, március 
9-én Berecz András nınapi mesemondása 
lesz látható felnıtteknek. 

Megszervezzük a gyereknapot május-
ban. A falunapot, errıl idıben tájékoztat-
juk Dorozsma lakosságát. Szervezünk 
nemzeti ünnepeket, hagyományırzı ren-
dezvényeket. Rendezünk kiállításokat, 
amelyekhez várjuk a jelentkezıket. Szíve-
sen fogadjuk az ötleteket. 

Szeretném megkérni a fiatalokat, jöjje-
nek be a mővelıdési házba és mondják el, 
mit szeretnének itt a településen, mi min-
denben partnerek vagyunk. Fogjunk össze, 
hogy olyan rendezvények legyenek, ame-
lyek nekünk megfelelnek. 

– Úgy legyen, ebben számíthatsz a Do-
rozsmai Napló segítségére! 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Decemberi események a BabaDecemberi események a BabaDecemberi események a BabaDecemberi események a Baba----Mama KlubbanMama KlubbanMama KlubbanMama Klubban    
Az édesanyák november végén adventi 

készülıdéssel kezdtek neki a mikulás- és a 
karácsonyi ünnepséghez. December 5-én a 
babaklubos gyermekek és anyukájuk ének-
lésére érkezett meg a Mikulás a Dorozsmai 
Baba-Mama Klubba. A gyermekek a COOP 
Szeged Zrt. támogatásával összeállított kis 
csomagokat vehettek át a Mikulástól. 

A klub jelenlegi tagjainak zöme még 
csak most látott elıször Mikulást, de azt 
hiszem maradandó élménnyel lettek gaz-
dagabbak, így jövıre már emlékezni fog-
nak a piros ruhás, ısz szakállú, kedves 
öregapóra. A mikulás ünnepség színvona-
lát a Bölcs utcai óvodások emelték kedves, 
szép mősorukkal. 

Karácsony elıtti utolsó szerdai klubna-
pon karácsonyi ünnepséget tartottunk, 
ahová szintén a Bölcs utcai óvodások is 
eljöttek, és aranyos karácsonyi mősorral 
kedveskedtek a Baba-Mama Klub gyerme-
keinek. A gyermekek teáztak, süteménye-
ket fogyasztottak, játszottak az óvodások 
pedig könyvjelzıket kaptak ajándékba 
ügyes fellépésükért. 

December 21-én vasárnap délután 
gyermekmisét tartottunk a Plébánia Kö-
zösségi Termében. A gyermekmise hangu-
latát bábozással, énekléssel és gitárkísé-
rettel emelték, amely a gyerekek figyelmét 
minden pillanatban lekötötte. 

A Püspökség pályázaton vett részt, 
melynek részét képezte a Baba-Mama 

Klub fejlesztése. A nyertes pályázat klubra 
esı részét új játékok, könyvek vásárlására 
költöttük. 

A rendezvények támogatásáért köszö-
netet mondunk a Bölcs utcai óvodásoknak 
és óvónıjüknek, valamint a COOP Szeged 
Zrt.-nek. 

A Baba-Mama Klub minden héten szer-
dán 9-tıl 12-ig várja a kisgyermekeket anyu-

BabaBabaBabaBaba----Mama hírvilágMama hírvilágMama hírvilágMama hírvilág    

Decemberben ismét eljött a télapó. A 
kicsik csillogó szemmel és örömmel az 
anyukájukkal énekelve fogadták ıt. Kö-
szönjük a COOP Áruháznak, hogy adomá-
nyával ezt lehetıvé tette. 

Decemberben meghirdettük a papír-
győjtést, ami nagyon jól sikerült. 7 mázsá-
nyit győjtöttünk össze, amiben segítsé-
günkre volt a 100 Ft-os bolt és a Fruits 
Paradise Kft. zöldség-gyümölcs diszkont. 

A papírért kapott pénzzel hozzájárul-
tunk a Karitász ajándékcsomagjaihoz, 
amelyet 24-én gyerekeknek osztottak szét. 

Külön köszönet a Chio Magyarország 
Kft. adományáért! 

Továbbra is várjuk a papírhulladékot 
szerdánként 9-12-ig, valamint az anyuká-
kat is várjuk a babáikkal együtt! 

 
ZSUZSIKA ÉS TÜNDE 

BUDAI ISTVÁN: 

A poéta 
Dalra fakad, ha nincs 
jobb dolga, 
szava közhasznú kincs 
ısidık óta. 
 

Kérdés válasz nélkül 
De mi az, ami fáj még, 
Mintha sötét éjben járnék, 
Mintha mindig jóra várnék, 
S közben mint napon az árnyék 
A sors fejem fölött átlép? 
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Egy álom, ami valósággá vált…Egy álom, ami valósággá vált…Egy álom, ami valósággá vált…Egy álom, ami valósággá vált…    

2008 a reneszánsz és Mátyás király 
éve volt. Ebbıl az alkalomból folytatódott 
a már jelentıs hagyományokkal rendelke-
zı Gyöngyök és gyémántok címő vetélke-
dısorozat. Osztályfınökünk, Kiss Györgyi 
és tanárnınk, Tapodiné Atlasz Marianna 
benevezett minket erre a színvonalas ver-
senyre. Csapatunk négy fıbıl állt: Tapodi 
Katalin, Vass Nikolett, Simon Ádám és 
jómagam. 

A döntıbe jutásért elızetes feladatokat 
kellett beküldenünk. Közös gondolkodás és 
utánajárás után készítettük el például 
Mátyás királynak és feleségének Aragóni-
ai Beatrixnak nászajándékul egy marcipán 
sakk-készletet, festettünk reneszánsz 
portrét, kódexet írtunk, zenei kérdéseket 
oldottunk meg. 

Egy pár hét elteltével megtudtuk, hogy 
bejutottunk a legjobb tizenhat közé. Ettıl 
kezdve a tanulásba vetettük magunkat. 
Néha fáradtan, néha jókedvően készül-
tünk, de a cél mindig elıttünk volt, és csak 
reménykedni mertünk az elsı helyezésben. 
Tanáraink mindvégig idıt nem sajnálva 
segítettek bennünket. 

Eljött a megmérettetés napja, 2008. 
december 14. Jelmezeinket felöltve vártuk 
a feladatok sokaságát. Volt köztük nehe-
zebb és könnyebb feladvány is: mézeska-
lácssütés, freskófestés, földrajzi kérdések, 
mőalkotások felismerése és bemutatása, 
lovagi torna, történelmi tárgyú fejtörık, 

színjátszás, az udvari bolond tréfájának 
bemutatása. 

Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. 
Lassan telt az idı, egyre vártuk a csapatunk 
nevét, míg végül két csapat maradt. Mikor 
meghallottuk, hogy elsı helyezettek lettünk, 
elıször el sem hittük, hogy egy álom valóság-
gá vált. Mindenki bennünket ünnepelt, nye-
reményünk egy egyhetes észak-olaszországi 

Nemzetközi sikerek az Orczy István Általános IskolábanNemzetközi sikerek az Orczy István Általános IskolábanNemzetközi sikerek az Orczy István Általános IskolábanNemzetközi sikerek az Orczy István Általános Iskolában    

Az Olasz Kultúra Hete (La Settimana della Cultura Italiana) 

Már több mint két éve dolgozunk együtt 
olasz partnerünkkel eTwinning projektün-
kön. Az eTwinning egy olyan program, 
amelynek segítségével interneten mőköd-
hetnek együtt, alakíthatnak ki testvérisko-
lai kapcsolatot európai intézmények. A mi 
iskolánk partnere a Sienahoz közel, Casole 
D’ Elsaban található Scuola Secondaria di 
primo grado „Arnolfo Di Cambio”. 

Munkánkkal (Sharing our World –  
Condividere il mondo) számos elismerést, 
díjat kaptunk. Egyik legutóbbi a European 
Quality Label, amelyet olyan projektek 
nyerhetnek el, amelyeket a közremőködı 
országok nemzeti irodái egyaránt kiemel-
kedınek nyilvánítanak. A program koordi-
nátorai: Laura Maffei és Kiss Mónika. 

Az elvégzett munka és sikerek után 
úgy gondoltuk, szeretnénk egy programok-
kal teli héten megismertetni városunk 
lakóival barátaink régióját, kultúráját. 

Több mint hatvan vendég érkezett hoz-
zánk Olaszországból, köztük Luigi 
Sebastiani, Siena tartomány oktatási veze-
tıje. Ellátogatott hozzánk Anna Maria 
Cotoloni igazgató, az iskola pedagógusai, 
diákjai. Az eseményrıl beszámolt az olasz 
„La Nazione” címő lap, amely a gyerekeket 
a kultúra közvetítıjeként, nagykövetekként 
írta le, jelezve a rendezvény fontosságát. 

A programok sokrétőek voltak. A sze-
gedi Olasz Kulturális Központban kiállítás 
volt, ahol jellegzetes termékeket, kristá-
lyokat és egy nagyon szép, Madonnát áb-
rázoló képet lehetett megtekinteni. 

Meghallgathattuk partnereink elıadá-
sait iskolájuk környezeti nevelési- és mő-
vészeti programjáról. 

kirándulás: Velence, Padova, Vicenza, Milá-
nó, Garda-tó és környéke. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik segítették felkészülésünket. 

Jövıre ismét belevágunk ebbe a nemes 
versengésbe. 

PÉTER LEVENTE 
Orczy István Általános Iskola 

„Corvinae Orczynorum” csapat, 7. a 

Igazi élményt jelentett Graziella Vecc-
hieschi mővészettörténeti elıadása, aki 
középkori festmények titkait próbálja 
megfejteni. 

A bemutatók után a közönség olasz 
ételeket, borokat kóstolhatott meg. 

A diákok is készültek produkciókkal. A 
Petıfi Sándor Mővelıdési Házban színházi 
elıadást láthattunk, melyet még színeseb-
bé tettek a szereplık gyönyörő jelmezei 
valamint az a lelkesedés, amellyel az olasz 
diákok bemutatták a Ricorditi di me címő 
mővet. A színdarabot iskolánk olaszul tanu-
ló diákjainak és az 1. a osztályosoknak – 
már hagyományos – karácsonyi ünnepsége 
követte. 

Itt kaptak elismerést azok a kisdiákok 
is, akik az országos kreatív eTwinning 
versenyen helyezést, értékes díjakat nyer-
tek. A gyerekek arról a szép barátságról 
rajzoltak, ami összeköt bennünket az olasz 
diákokkal, pedagógusokkal. 

A kulturális hét záró rendezvénye az a 
karácsonyi koncert volt, amit az olasz gye-
rekek adtak a kiskundorozsmai templom-
ban.  Az elhangzott dalok, a 4. osztályos 
tanulóink tánca, versei, a szép gondolatok 
és orgonaszó még ünnepibbé tették az ad-
venti karácsonyvárást. 

Vendégeink a sok rendezvény mellett 
ismerkedtek városunkkal. Jártak a Város-
házán, a Reök-palotában, eljutottak Ópusz-
taszerre és a Parlamentbe is. Meghívást 
kaptunk Olaszországba, hogy megrendez-
zük a Magyar Kultúra Hete programjait. 

Szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki segítette programunk meg-
valósulását. 

Színházlátogató Színházlátogató Színházlátogató Színházlátogató 
jerneysekjerneysekjerneysekjerneysek    

Iskolánknak alkalma nyílt ebben a 
tanévben egy szülıi támogatás és egy sike-
res pályázat révén meglepni 24 nehéz kö-
rülmények között élı diákunkat színház-
bérlettel. 

A kicsik két elıadást nézhetnek meg az 
év során: E. T. A. Hoffman klasszikussá 
vált történetét, a Diótörıt és a Mr. A címő 
mesedarabot. A nagyobbak – 5 alkalomra 
szóló diákbérlettel – már komolyabb témá-
jú színmőveket láthatnak. Eddig a Mand-
ragóra és a Kávéház címő elıadást tekint-
hették meg. 

A gyerekek örömmel fogadták a hírt, 
hogy ilyen programokon vehetnek részt. 
Többségük még sohasem járt színházban, 
számukra különösen nagy élményt nyújtott, 
hiszen ık el sem tudták képzelni, hogy igazi 
színészek szerepelnek a színpadon. 

Iskolánk nevelıtestülete fontosnak tart-
ja a gyerekek mővészeti nevelését, esztéti-
kai érzékének csiszolását. Gyakorló pedagó-
gusként tudjuk, hogy egy-egy színházi él-
ménynek mennyi pozitív hozadéka van, 
olyan érzések átéléséhez segíti a nézıket, 
amelyek megfogalmazásához mővészi esz-
közökre van szükség. Megkérdeztük a gye-
rekeket, mi tetszett nekik a legjobban. Ilyen 
válaszokat kaptunk: „Gyönyörő a színház, 
mindenki csinosan felöltözött.” „Jó volna 
látni, hogy hogyan mozgatják a színpadot.” 
„Szeret-nék én is színésznı lenni!” 

Reméljük sikerült ezzel a kezdeménye-
zéssel hagyományt teremtenünk és mó-
dunkban áll majd a késıbbiekben is ilyen, 
és ehhez hasonló programokat szervezni. 

LOVAI ÁGOTA 
Jerney János Általános Iskola 
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Forog már a dorozsmai szélmalomForog már a dorozsmai szélmalomForog már a dorozsmai szélmalomForog már a dorozsmai szélmalom    
Vass József szélmolnár tájékoztatója 

2008-ban a Nemzetközi Kulturális 
Örökség Minisztériuma és a Tájház Szö-
vetség által kiírt pályázaton nyertünk 1 
millió forintot a „Mi házunk pályázaton” és 
a „Mi kiállításunk” pályázaton 500 ezer 
forintot. Ezt a pénzt 2009 márciusáig kell 
felhasználni. Ebbıl a „Mi házunk” egymil-
liójából a szélmalom vitorláit hozatjuk 
rendbe, és tesszük mőködıképessé. A „Mi 
kiállításunk” 500 ezer forintját arra hasz-
náljuk fel, hogy egy kivitelezıvel elkészít-
tetjük az ötven éve hiányzó Kiskundorozs-
ma térképet, és olyan térképeket, amelyek 

tájékoztatnak Kiskundorozsma múltjáról, 
jelenérıl, nevezetességeirıl, a szélmalom 
helyérıl, mőködésérıl, látogathatóságáról. 
A tábla másik oldalán olvasható Kiskun-
dorozsma története röviden, tömören. A 
szélmalomhoz kerül ki egy 2x1 méteres 
tábla ezen a szélmalom története olvasha-
tó. Rendezvényeket, pl. a Faragó-napokon 
próbaırlést is lehet végezni, oly módon, 
hogy a mozgatható tetıszerkezettel szél-
irányba fordítjuk a vitorlát, és ha megfele-
lı szél fúj, mőködik az ırlés. Ha nem fúj 
megfelelı erısségő szél, akkor kézzel moz-

gatjuk a vitorlát. Szeged Város Önkor-
mányzata, aki a tulajdonosa a szélmalom-
nak, nekünk mint üzemeltetınek évi szin-
ten adott annyi pénzt, amennyi a javítá-
sokhoz és az üzemeltetéshez elég. 2006 óta 
miénk dorozsmaiaké a szélmalom mi va-
gyunk a kezelıje, pályázhatunk a szakha-
tóság és a múzeum beleegyezésével végez-
tethetünk különbözı munkálatokat a szél-
malom fenntartására. 

 
Lejegyezte: 

MILITÁR MIKLÓS 

„Ívek a Tisza felett” „Ívek a Tisza felett” „Ívek a Tisza felett” „Ívek a Tisza felett” –––– 150 éve épült a szegedi vasúti híd 150 éve épült a szegedi vasúti híd 150 éve épült a szegedi vasúti híd 150 éve épült a szegedi vasúti híd    
A szegedi vasúti híd a magyar hídépítés ıskorának jellegzetes, a 

kor mőszaki haladását megtestesítı építménye. Megépítését a Cegléd–
Félegyháza–Szeged vasútvonal továbbépítésének tervei tették szükség-
szerővé. Ötletként az is fölmerült, hogy e vasútvonalat nem Szegednél, 
hanem délebbre 50–60 km-rel vezetik át a Tiszán. 1852-ben döntöttek 
úgy, hogy a Szeged–Temesvár vasútvonalat ezen mőtárgy kösse össze 
a már építés alatt álló vasúttal. A híd helyének kijelölésénél felvetı-
dött, hogy a vasút a jelenlegi Kálvária sugárút-Somogyi utca folytatá-
sában, vagy a Boszorkány-szigetnél épüljön meg. Végül egy harmadik 
megoldás valósult meg. A Délkeleti Államvasutak anyagi forrásainak 
kimerülése miatt az Osztrák birodalmi kormány kénytelen volt a meg-
épült 4 vasútvonalát magántársaságoknak eladni, így e vonalat a 
„Császári és Királyi Szabadalmazott Osztrák Államvasút” néven létre-
jött osztrák-francia-német tıkeegyesülés vette meg és üzemeltette. E 
társaság folytatta a temesvári vonal építését.  

Az újonnan létesült vasúttársaság fıigazgatója, Jacques Maniel 
kötötte meg az építési szerzıdést a francia Ernest Gouine és társa 
céggel. A híd terveit a mindössze 27 éves Ernest Cézanne francia 
mérnök készítette. Az elsı pillér cölöpözését 1857. március 1-jén 
kezdték el. Az elsı pillér-csövet július 7-én eresztették le a Tisza 
fenekére. A keszonos alapozást algyıi kubikosok, parasztok végezték, 
akik a pillércsövek süllyesztését kézi erıvel, a kilazított altalaj csigá-
val és vödrökkel történt feljuttatását végezték. Ez a módszer 1841 
óta ismert volt, de a szegedi híd építésénél alkalmazták elıször. A 3 
méter átmérıjő pillér-palástokat (1,8 m) csavarozással illesztették 
össze, az áthidaló elemeket pedig szegecseléssel. Két ilyen csı képez-
te egy pillért. Móra Ferenctıl tudjuk, hogy a technikai újdonságok 
iránt érdeklıdı Jókai Mór leutazott Szegedre és egy keszonban le-
szállt a Tisza fenekére. A lesüllyesztett csöveket kitöltötték betonnal, 
majd erre helyezték a nyílásonként 4 db íves tartót, amelyeket Pá-
rizsból hozattak. Az alkatrészek szegecseléssel való rögzítését is itt 
alkalmazták elıször. Az építı Ernest Cézanne 1859-ben naplószerő-
en számolt be az Ann. Des Pouts et Chaussées címő lapban. Leírja, 
hogy a 32 ívet 4 hónap alatt felemelték anélkül, hogy a hajózást vagy 
a már megindult vonatforgalmat 1 percre is akadályozták volna.  

Idıközben 1857. november 15-én megnyitották a 113 km-es Sze-
ged–Temesvár vasutat. A személyvonatok a vashíd 1858 december 2-
i átadásáig a munkahídon át közlekedtek. 1857 telén a –20°C-os 
hideg miatt 4 hónapig szünetelt a falazás, de a cölöpözést folytatták. 
A jobb parti alapba 80, a bal partiba 138 db cölöpöt vertek le az ala-
pok megerısítésére. A kétvágányú vasúti híd próbaterhelését 1858 
novemberében végezték, majd december 2-án adta át Albrecht von 
Habsburg fıkormányzó. A híd teljes hossza 439 méter, vasszerkezeti 
hossza 352 méter. A pálya magassága az 1855. évi legmagasabb víz-
szint fölé 8 méterre épült. A hídra felvezetı magas töltés miatt a 
támfalhoz támaszkodó szegedi nagyállomás épületénél kellett alkal-
mazni azt a különleges elrendezést, hogy az utcáról betérı utas a 
földszintre érkezik, míg a vonatokat az emeleten találja meg. A híd a 
vasútvonal államosításával, 1891-ben került a MÁV tulajdonába. 

A szegecselési eljárás következtében a hídszerkezet túl merev 
volt, s így a hı dilatációs tágulási folyamatot nem oldotta meg. A 
vasúti jármővek súlyának növekedése miatt biztonsági okokból le-
vették a második vágányt és egyvágányú hídként üzemelt tovább. 86 
évig szolgált becsülettel a magyar és nemzetközi közlekedést szolgál-
va. Amikor a II. világháború térségünkbe ért, 1944. augusztus 24-én 
az angolszász légierı bombái súlyosan megrongálták a hídra vezetı 
viaduktot, a szeptember 3-i támadás sorsát is megpecsételte és októ-
ber 9-én a visszavonuló németek a megmaradt nyílásokat is a Tiszá-
ba robbantották. Másnap Szegedet elfoglalták a szovjet csapatok. A 
hadi helyzet diktálta körülmények között Cserta László akkori Sze-
gedi vasútigazgató tervei alapján fahidat építettek. Az ideiglenes 

fahídon 1944. november 12-én indult meg a forgalom. A megindult 
vasúti mellett a közúti forgalom is használta a fahidat. 1946 telén a 
Tisza jeges zajlása erısen megrongálta a hidat, így december 6-án itt 
is megszőnt a vasúti közlekedés, majd 1947. január 1-tıl a közúti 
forgalmat is beszüntették.  

A híd pillérei még az 1950-es években is hajózási akadályt képeztek 
a Tisza közepén, majd elbontották. Ma már csak a mélyre vert cölöpök 
jelentenek örök mementót arra, hogy itt 150 évvel ezelıtt egy technika-
történeti újdonság létesült. Ma már csak a baloldali part hídfeljárója 
ırzi emlékét, amelyre a Szegedi Vasútigazgatóság 100 éves jubileuma 
alkalmából 1988. májusában helyeztek emléktáblát, amelyet dr. Bátyai 
Jenı és Lovász Lázár vasútigazgató avattak fel. A kiállítást több éves 
kutatómunka elızte meg. Ötlete a Vasúttörténeti Alapítványtól szár-
mazik, amely 4 évvel korábban a Móra Ferenc múzeumban a „És jött a 
gızös” „150 éves Szeged vasútja” címmel is kimutatta szaktudását, 
szakmaszeretetét. A bemutatott anyagot 8 múzeum és könyvtár győjte-
ményébıl válogatták össze. A kiállítás gerincét egy holland vasútépítı 
cég, a Movares bocsátotta a szervezık rendelkezésére: 60 eredeti doku-
mentum, amelyet a vasúttársaság rendelt meg a hídhoz. Az eredeti 
tervrajzok 150 év után tértek vissza Szegedre. Köszönet érte Dick 
Adelaar úrnak, a Movares győjtemény kezelıjének. A Hollandiából 
kapott anyag nemcsak tervrajzokat tartalmaz, hanem az építkezés 
folyamatáról készült fotográfiákat is, amelyek 1860-óta szintén nem 
jártak Szegeden. Készítıje egy szegedi gyógyszerész, Anton Rochrbach, 
akinek a fényképezés volt a hobbija. A vasút fıigazgatója Jacques 
Maniel ıt is megbízta a hídépítés dokumentálásával. Nem tudjuk, hány 
felvétel készült a híd építésérıl, de 14 db-ot sikerült megszerezni, s ezek 
nemcsak mőszaki szempontból különlegesek, de igazi kordokumentu-
mok, mivel 2 évvel az elsı szegedi profi fotómőhely megnyitása elıtt 
készültek. A holland győjteményhez tartozik Ernest Cézanne eredeti 
mappája, amellyel az építéskor a munkahelyeket járta. Különlegesség 
az a 9 légi fotó, amelyeket a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kölcsön-
zött, melyeket a hidat leromboló repülıgépek fedélzetérıl készítettek a 
bombázásról. További értékes dokumentumokkal gazdagították a kiállí-
tást a MÁV Zrt. Központi Irattára, a Közlekedési Múzeum – amely a 
híd makett tulajdonosa is –, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyv-
tár illetve a Nyugat-Magyarországi Egyetem könyvtára. 

Természetesen a kiállítás készítıi, a Móra Ferenc Múzeum és a 
Vasúttörténeti Alapítvány kiállított tárgyait is megcsodálhatják a 
kedves érdeklıdık. Itt látható az az emléktábla, amelyet az Alapít-
vány készített a Hemmert János festımővész által megtervezett 
emlékmőre. A híd emlékmővét az elbontott töltés vágánytengelyébe 
tervezték felállítani a jelenlegi Patológiai Intézet elıtt, de terepren-
dezési problémák miatt ez akkor elmaradt. Az alapítvány azzal is 
tisztelgett a híd emléke elıtt, hogy idei, VII. Országos Vasutas Fotó-
pályázatát és kiállítását a 150 éves híd címmel hirdette és szervezte 
meg. Köszönet illeti a kiállítás magvalósítóit, dr. Tóth István urat, e 
ház igazgatóját és munkatársait, Áy Zoltán kutatót s a Vasúttörténe-
ti Alapítvány aktivistáit. A kiállítás létrejöttét szponzorok is segítet-
ték: a Hídépítı Zrt., a CSOMIÉP Kft., a MÁV Zrt. Kommunikációs 
Igazgatósága és a Vasúti Hidak alapítvány. Az „Ívek a Tisza fölött” 
kiállítással a rendezık elsıdleges szándéka emléket állítani a 150 
évvel ezelıtti technikai csodának, újdonságokat felvonultató mő-
tárgynak. Üzenet is egyben, hogy a hidat újra meg kell építeni (itt 
még nem ért véget a II. Világháború), mint a Fiume-Constanca nem-
zetközi útvonal kulcsfontosságú elemét. A kiállítás megnyitójának 
november 21-i résztvevıi talán majd elmondhatják a hálás utókor-
nak: ott „bábáskodtak” az új szegedi vasúti híd fogantatásánál. 

Szegeden a Fekete Házban megnyílt érdekes kiállítás 2008. novem-
ber 22-tıl 2009. március 31-ig látogatható hétfı kivételével naponta. 

SZENTES BÍRÓ FERENC 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenı idıszakos kiadványa. 

2009. január 29. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

A hírközlés ügyének, ezen belül egyházi mellékletünknek, 
a HÍRHOZÓNAK „ fıvédnökei”: Szalézi Szent Ferenc és Szent Pál apostol 

A Dorozsmai Napló e számának összeállítása történetesen e 
két nagyszerő „hírhozó” ünnepén történik. Szalézi Szent Ferenc-
re, Genf püspökére január 24-én, Szent Pál apostol megtérésére 
január 25-én emlékezünk. 

2008. június 29-én vette kezdetét Pál apostol születése 2000. 
évfordulójának jubileumi esztendeje. Világ szerte számtalan 
megemlékezés fordítja feléje az emberiség, köztük elsısorban a 
keresztények figyelmét. 

Szalézi Szent Ferenc pedig a hírközlı eszközök világában 
dolgozó, alkotó, szolgáló embertársaink védıszentje. Kérjük az ı 

közbenjárását és kívánjuk, hogy segítse ıket, hogy ez az egyre 
nagyobb hatású eszköz az egyes ember egészséges személyiségét 
alakítsa, gondolkodásmódját nevelje, ezáltal az egymást segítı, 
egymásra figyelı emberek közösségének építését és megerısíté-
sét, valamint a romboló erık megfékezését is szolgálja. 

Hálásan köszönjük szőkebb lakóhelyünk hírközlı eszközei-
nél: a Dorozsmai Napló és a Szélmalom KTV minden munkatár-
sának önzetlen és szakszerő munkáját, közöttük Tímár Lajos, 
Somogyi Gábor és Tari Gellért szolgálatát a mindannyiunkat 
informáló, nevelı, gazdagító „jó hír közlésének” érdekében! 

KÖZLEMÉNY 
Ebben az évben házasságra készülı 

jegyespárok közös felkészülésének elsı talál-
kozása február 2-án hétfın est 7 órakor lesz 
a plébánia ebédlıjében. Ekkor egyeztetjük a 
további találkozások idıpontját. 

Pápai üzenet 
„Új technológiák, új kapcsolatok. 

Mozdítsuk elı a tisztelet, a párbeszéd 
és a barátság kultúráját” – ez a címe a 
Szentatya üzenetének, amelyet a Tö-
megtájékoztatási eszközök 43. világ-
napjára írt. 

 
A Szalézi Szent Ferenc liturgikus ün-

nepére, január 24-re keltezett dokumen-
tumban a Szentatya megállapítja: az új 
digitális technikák alapvetı változásokat 
hoztak az emberi kapcsolatokban. Ezek a 
változások különösen szembetőnıek a 
fiatalok esetében, akik az új technikákkal 
szoros kapcsolatban növekednek, és otthon 
érzik magukat a digitális világban. A pápa 
idén elsısorban a digitális nemzedékhez 
intézi üzenetét, a fiatalokkal szeretné 
megosztani gondolatait az új technológiák-
hoz kapcsolódó óriási lehetıségekrıl, ame-
lyek, ha jól használják ıket, elısegítik az 
emberi szolidaritást. 

 
Ezek az új technológiák valódi ajándé-

kot jelentenek az emberiség számára. Elı-
nyeiket állítsák minden ember és közösség 
szolgálatába, különös tekintettel a legki-
szolgáltatottabbakra. A pápa arra buzdítja 
a média szakembereket, hogy mozdítsák 
elı a tisztelet, a párbeszéd és a barátság 
kultúráját. Határozottan nemet mond az 
olyan jelenségekre, amelyek a győlöletet 
és az intoleranciát táplálják, lealacsonyít-
ják az emberi szexualitás szépségét, ki-
zsákmányolják a gyengéket és védtelene-
ket. Súlyos kárt okozna az emberiség jövı-
jének, ha az új kommunikációs eszközök-
höz nem juthatnának hozzá azok, akik 
már egyébként is hátrányos gazdasági és 
szociális helyzetbe kerültek. 

 
Üzenetében a pápa helyet szentel 

azoknak, akik munka vagy szórakozás 
céljából nap mint nap rákapcsolódnak a 
világhálóra. A kapcsolatteremtés vágya, 
ösztöne pozitív jelenség, azt tükrözi, hogy 
részt kívánunk venni Isten egyesítı szere-
tetében, amely az egész emberiséget egyet-
len családban kívánja összegyőjteni. 

 
A mobiltelefonok, a számítógépek, az 

egész világot behálózó internet megterem-
tette annak a lehetıségét, hogy a világ 

legtávolabbi és legelszigeteltebb részére is 
azonnal küldhessünk hangot és képet. Ez 
természetesen elképzelhetetlen lett volna 
az elızı nemzedékek számára. Az új kul-
túra elınyei között a pápa a következıket 
emelte ki: a családtagok óriási távolságok 
ellenére is kapcsolatban maradhatnak 
egymással, a diákok, kutatók könnyebben 
hozzáférhetnek a tudományos dokumentu-
mokhoz, forrásokhoz. Csapatmunkát vé-
gezhetnek akkor is, ha különbözı helyeken 
dolgoznak. 

 
Nem hiányoznak azonban a veszélyek 

sem. Vannak, akik pusztán fogyasztókat 
keresnek egy végtelen lehetıségeket felkí-
náló piacon, ahol az újdonság egyenlı a 
szépséggel, ahol a szubjektív tapasztalat 
lép az igazság helyébe. A pápa óva inti a 
fiatalokat, attól, hogy leszőkítsék a barát-
ság fogalmát a digitális kapcsolatokra. 
Szomorú lenne, ha az on-line barátságokat 
részesítenék elınyben a család, a munka- 
és iskolatársak kárára. Ha elvakultan 
keresik a virtuális kapcsolatteremtést, az 
azzal az eredménnyel jár, hogy elszigete-
lıdnek a valós társadalmi élettıl. 

 
A pápa a katolikus fiatalokhoz intézett 

felhívásában a következıket állapítja meg: 
a világháló egy végtelen digitális földrész, 
amelyen fıleg nekik kell tanúságot tenni-
ük az evangéliumról. Az ısegyházban az 
apostolok és tanítványaik a görög-római 
világba vitték el Jézus evangéliumának jó 
hírét. Az evangelizálás akkor is igényelte, 
hogy alaposan ismerjék a pogány népek 
kultúráját és szokásait ahhoz, hogy meg-
érintsék értelmüket és szívüket. Krisztus 
üzenetének hirdetése az új technológiák 
világában ma is feltételezi azok mély isme-
retét, megfelelı használatát. 

Az újságírók védı-
szentjének ünnepe 

Kiss-Rigó László, a Püspöki Konferencia 
médiáért felelıs püspöke szentmisét mutat 
be január 24-én este 6 órakor az újságíró-
szakma képviselıinek részvételével a buda-
pesti Egyetemi templomban Szalézi Szent 
Ferenc, az újságírók égi pártfogójának ünne-
pe alkalmából, és átadja a védıszentrıl elne-
vezett idei sajtóösztöndíjakat.  

Szalézi Szent Ferencet (1567–1622) XI. 
Piusz pápa 1923-ban jelölte ki az újságírók 
védıszentjének. A savoyai születéső genfi 
püspököt 1665-ben avatták szentté, 1877-
ben pedig egyházdoktorrá nyilvánították. 
Legismertebb mőve a Filotea (A jámborság 
útja). Írásai elütnek kora irodalmi mővei-
tıl. Kerülte a dagályosságot és a mester-
kéltséget, egyszerően, közérthetıen fogal-
mazott. Gondolatait úgy tudta szavakba 
önteni, hogy azok a lélek mélyére hatoltak. 
A legelvontabb kérdéseket is kedvesen és 
vonzóan tárgyalta, hozta emberközelbe. 
Stílusát a francia akadémia is mintaszerő-
nek ítélte. Legfıbb elve az volt, hogy „több 
legyet lehet fogni egy kanál mézzel, mint 
egy akó ecettel”. (Forrás: Magyar Kurír) 
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Együttállás 
A decemberi égen, a heves hidegfron-

tok utáni estéken, szokatlan fényességgel 
ragyognak a csillagok. Szokatlan – mert a 
levegı- és fényszennyezéssel lassan elér-
jük, hogy alig láthassuk ıket. Meglepıdve 
tapasztaltam tehát, hogy az alkonyodó 
égbolton kitartóan fényeskedik két csillag 
is. Amint azt sejteni lehet, az egyik a Vé-
nusz, az Esthajnalcsillag – nevével ellen-
tétben csak bolygó, méghozzá legközelebbi 
szomszédunk. De most hőséges kísérıje is 
akadt: a Jupiter. Laikus lévén, csillagá-
szoktól tudtam meg azt is, hogy ez év de-
cember 1-jén, a koraesti órákban egy vi-
szonylag ritka és igen látványos együttál-
lás volt megfigyelhetı: a Hold annyira 
„közel került” a Vénuszhoz, hogy el is fedte 
egy rövid idıre, míg a Jupiter „a közelben 
idızött”. 

Effajta bolygófedés néhány évente elı-
fordulhat, de hogy napnyugta után, szabad 
szemmel is megfigyelhetıen történjék, az 
jóval ritkább. Mai álláspont szerint a bet-
lehemi csillag megjelenése is egy különle-
ges bolygóegyüttállásnak volt köszönhetı: 
a Jupiter (uralkodó) és a Szaturnusz (a 
zsidók „csillaga”) találkozott a Halakban, 
amit a Megváltó csillagképének tekinte-
nek. 

Sajnos, mostanában ritkán nézünk fel. 
Jóval alacsonyabb szinteken kutako-
dunk… Pedig, ha bı kétezer évvel ezelıtt a 
három napkeleti bölcs nem figyel az égre, 
sohasem indulnak el, és nem találkoznak 
Jézussal. Nos, nekünk nem kell ekkora 
fáradsággal járó utat megtennünk. Csu-
pán egy kis mozdulatot kéne tennünk a 
fejünkkel, és megcsodálni az égi látványt. 
(…) 

BÁNFALVI BELLA 
 
(Forrás: Krisztus fénye, IX./4., 2008) 

Szent Pál – a liturgia apostola 
Nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy ilyen 

címmel tüntessük ki a nemzetek apostolát. 
A mai ünnep alkalmával azonban – Szent 
Pál megtérésérıl megemlékezve – megkí-
séreljük a címben foglalt állítást életének 
és tevékenységének néhány epizódjával 
igazolni. 

Amikor megérkezik egy-egy városba, a 
választott nép istentiszteletének helyére, a 
zsinagógába megy, hogy ott a feltámadt 
Krisztusról beszéljen. Ez mindig egyfajta 
elıkészületként szolgál azok számára, 
akiknek megnyílik a lelke az igazság befo-
gadására. Ezután – bár csak a tényt említi 
apostoli útjainak krónikása, Szent Lukács 
– következik a keresztség szentségének 
kiszolgáltatása. 

A keresztség szentségének jelentıségét 
azonban világosan megmagyarázza. In-
kább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus 
Krisztust – írja a római híveknek (13,14). 
A pogány misztériumvallások beavatási 
szertartásaiból veszi a képet, hogy érzékel-
tesse a keresztény újjászületését a régibıl. 
Amíg a pogányoknál egy külsıséges hozzá-
tartozást jelentett, Pál más helyeken 
(például Ef 4,24; 6,14; Kol 3,12) a belsı 
átalakulásra, az erények gyakorlására 
vonatkoztatja a hasonlatot. 

Igehirdetés elız meg más nagyon fon-
tos eseményeket, így a kenyértörést is. 
Troászban az éjszakai órákban az Eucha-
risztia megünneplésére készíti elı hallga-
tóit. A hosszú beszéd alatt egy fiatalember 
az emeleti ablakból leesett, és holtan szed-
ték össze. Pál lement hozzá, ráborult és 
átölelte, mondván: ne aggódjatok, a lelke 
még benne van. A fiatalembert élve vezet-
te az emeleti terembe, és megtörte a ke-
nyeret, vagyis folytatta az Eucharisztia 
ünneplését. 

A korinthusi híveknek írt elsı levelé-

ben elmondja, hogy mit tett Urunk, Jézus 
azon az éjszakán, amikor elárulták. Kezé-
be vette a kenyeret, és részletesen elmond-
ta a mise legfontosabb elemét, az átváltoz-
tatás cselekményét. Ez látszik a pontos 
megfogalmazásból, amit a szinoptikus 
evangélisták is leírnak – a liturgia végzé-
sének módja. Így ünnepelték a szentmisét. 
E liturgikus cselekményre utalva tanításá-
val még közelebb viszi olvasóihoz a leg-
szentebb cselekményt, mondván: amikor e 
kenyérbıl esztek, és e kehelybıl isztok, az 
Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. 

A bőnbocsánat kérdésérıl is kifejti 
álláspontját. A súlyos vétekért kizárt bő-
nösnek, ha megtért, „ti inkább bocsássatok 
meg neki, és vigasztaljátok meg, nehogy 
nagy szomorúságában kétségbe es-
sék” (2Kor 2,7). Nem részletes útmutatást 
ad, hanem a megoldás lehetıségét taná-
csolja a korinthusi egyház elöljáróinak. 

Még egy nagyon szép liturgikus gya-
korlatról érdemes megemlékeznünk. Pál 
apostol leveleiben szerepelnek az úgyneve-
zett Krisztus-himnuszok az efezusi, a 
kolosszei és filippi hívekhez írt levelekben. 
A helyzetükbıl következtethetı, hogy ezek 
az apostoli egyház liturgiájában szerepel-
tek, mivel imádásukat fejezték ki Urunk-
nak. 

Az apostoli egyház a Krisztussal való 
találkozás reményében élt. Biztos, hogy 
liturgikus eredető felkiáltás volt: „Marana 
tha! Urunk, jöjj el” – ami a korinthusi le-
vél végén olvasható. Pál pedig lelkesedésé-
ben olvasóitól ezzel köszön el. 

A liturgia szavaival köszönjük Szent 
Pál közvetítı tevékenységét a mennyei 
Atya kegyelmi ajándékaiért. 

VERBÉNYI ISTVÁN 
 
(Forrás: Új Ember, LXV./4, 2009. 1. 25.) 

Szociális körkép DorozsmánSzociális körkép DorozsmánSzociális körkép DorozsmánSzociális körkép Dorozsmán    
Január elsı hetében hidegebbre fordult 

az idıjárás, amely sajnos emberéleteket is 
követelt. A sajtóból egyre több fagyhalálos 
és kihőléses eset jutott tudomásunkra. 
Elsısorban hajléktalanok és egyedül élık 
voltak a hideg áldozatai. Az állami és ön-
kormányzati családsegítı szolgálatok – 
karitatív és civil szervezetekkel együttmő-
ködve – azonnal elkezdték a rászorulók 
megsegítését. 

Itt, Dorozsmán az önkormányzati kép-
viselık és a Családsegítı Ház a Polgárır-
ség által mőködtetett hírháló felhasználá-
sával és a postai dolgozók segítségével 
kezdte el a veszélyeztetett célszemélyek 
felkutatását. Örömmel állapították meg, 
hogy Dorozsmán ez idı szerint hajléktalan 
személy nem tartózkodik. A korábbi évek-
ben itt élt 5-6 hajléktalan személy vagy 
elhagyta Dorozsmát, vagy albérletbe illet-
ve szociális otthonba költözött. Ebbıl adó-
dóan az egyedül élı idısek, mozgásukban 
korlátozottak és fogyatékkal élık megsegí-
tésére összpontosítottak az illetékesek. 

Ebbe a körbe mintegy 9 személy tarto-
zik. A Posta külterületi kézbesítıjének 
jelzése alapján a subasai üdülıövezetben 
egy egyedül élı idıs bácsi szorult segítség-
re, aki Fábián József képviselı úrnak kö-
szönhetıen tőzifát kapott és rendszeres 

napi melegebéd-ellátásban is részesül. Az 
idıs emberekkel való törıdést a Családse-
gítı Ház által mőködtetett ebédkihordó 
szolgálat dolgozói látják el. Nehezebb a 
helyzet azon magányosan és fogyatékkal 
élı személyek esetében, akik valamilyen 
oknál fogva nem tudnak önmagukról fele-
lısen gondoskodni (nincs nyugdíjuk, nem 
kérnek szociális segélyt, betegségüket 
orvossal nem kezeltetik, belátási képessé-
gük korlátozott). Nem kérnek segítséget, 
vagy a felkínált segítséggel nem élnek. 
Dorozsmán ismereteink szerint 4-5 ilyen 
személy van, méltatlan körülmények kö-
zött élnek. Róluk a rokonok, szomszédok 
jelzései alapján lehet életkörülményeikrıl 
tájékozódni, indokolt esetben a családsegí-
tı és a háziorvos segítségét kérni. 

Összegezve az eddig történteket, a 
jelzırendszer jól mőködik, az önkormány-
zati képviselık, a Családsegítı Ház és a 
háziorvosok tudomással rendelkeznek a 
célszemélyek állapotáról, akikrıl a környe-
zetükben élık jelzése alapján tudják meg-
tenni a szükséges lépéseket. A szociális 
háló viszont akkor mőködik a legjobban, 
ha az emberek szolidaritására is lehet 
számítani. Figyeljünk a környezetünkben 
élı, segítségre szoruló emberekre! 

TÍMÁR L. 

Templomtetı-felújítás 

A templomtetı felújításának ügye elı-
rehaladt. A szerzıdés a püspöki hatóság és 
a kivitelezı között létrejött. Ennek alapján 
a kivitelezés 2009. áprilisától augusztusig 
terjedı idıszakban fog megvalósulni. A 
felújítás finanszírozása érdekében tájékoz-
tatjuk Dorozsma lakosságát, hogy annak 
költsége a hívek adományából és a püspök 
úr által felajánlott kölcsönbıl valósulhat 
meg. Ennek érdekében kérjük az egyház-
község híveit, hogy a 2009. évre esedékes 
egyházi hozzájárulás összegét, lehetıség 
szerint, az elsı félévben fizesse be. Egyben 
kérjük Dorozsma lakosságát, hogy aki 
teheti, támogassa ügyünket. 

Elektronikus plébánia 

A dorozsmai plébánia megújult honlap-
ja az interneten:  

www.dorozsmaiplebania.hu 
Olvasható rajta a heti miserend és idı-

szerő hírek, valamint alapvetı információk 
a plébániai életrıl. Szeretné a továbbiakban 
ezt bıvíteni, színesebbé tenni. Az ezzel kap-
csolatos visszajelzéseket és építı kritikát 
szívesen fogadjuk. 
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Sztárcsapatok és focistái testközelbenSztárcsapatok és focistái testközelbenSztárcsapatok és focistái testközelbenSztárcsapatok és focistái testközelben    
Edzéstanulmány 

Az elmúlt év végén, amikor a me-
gyei labdarúgás vezérkara igyekezett 
földbe döngölni a kiskundorozsmai 
labdarúgó csapatot és a kiváló sport-
ember Ottlik Sándor edzıt, megkeres-
tem Gábor Antal edzıt, játékvezetıt. 
Biztosra vettem, hogy ı lesz az edzı, 
hisz több játékos a csapatban az ı 
keze alatt lett ismert, tehetséges focis-
ta, és a csapat anyagi helyzetét ismer-
ve ez a megoldás lett volna az ésszerő. 

 
– Tóni, mit szólsz a fegyelmi bünteté-

sekhez? 
– Megvan a magánvéleményem, de az 

nem publikus. 
– Ki lesz az új edzı? 
– Nem én. Megkerestek, megegyez-

tünk. Gusztos úr lett a befutó. Azt kérem, 
ne boncolgassuk ezt az edzı kérdést, in-
kább elmondom, hol jártam a nyáron, hisz 
nem csak a mérkızéseket nézem, legalább 
annyira érdekel egy színvonalas edzés is, 
amit neves edzık vezényelnek. A nyáron 
Ausztriában az osztrák–magyar határ 
közelében számos híres focicsapat edzıtá-
borozott. Különösen az Arsenal és a Real 
Madrid edzései érdekeltek. Stegersbach 
városában edzett a Schalke 04 az osztrák 
3. ligában játszó csapat pályáján. Ilyen 
pályáról a magyar élvonalbeli klubok csak 
álmodhatnak: négy kiváló füves és egy 
mőfüves pálya. A centerpálya gyepszınye-
ge maga a csoda. A lelátón kb. 300 kék 
mezes, akik tapssal jutalmazták Kurányi, 
Asamoah vagy Farfan bravúros megoldá-
sait. Az edzést precizitás és fegyelem jelle-
mezte, fıleg labdás gyakorlatokkal. Utána 
autogramosztás, közös fotó a rajongókkal, 
szóval igazi profik. Következı edzıtábor a 
Bad-Waltersdorf, ahol az Arsenal tartja 
edzéseit már évek óta. Két remek füves 
pálya 5 csillagos szálló várja itt az angol 
sztárokat, termálfürdıvel, golfpályával, 
teniszpályával, de lehet itt lovagolni, síel-
ni, túrázni a hegyekben. A mi Sziksósfür-
dınkkel is lehetne valami ilyesmit kezde-
ni. Az Arsenal játékosai repülıvel jöttek, 
de utánuk jött a saját buszuk, hogy itt 
fuvarozza ıket az edzésekre. A délelıtti 
edzés fél 11-kor kezdıdött. A busz megér-
kezése után mókás volt látni a csapat 
edzıjét, Arsen Wengert, amint biciklivel 
beteker a klubházba. A négy pályaedzı 
közben az edzéstervnek megfelelıen elıké-
szítette a pályát. Helyükre kerültek a hor-
dozható kapuk és az embernagyságú le-
szúrható bábuk. Wenger rövid eligazítást 
tartott, majd a kapusok félrevonultak a 
kapusedzıkkel. A csapat két csoportra 
oszlott: a pályaedzıkkel és zömében labdá-
val végezték a bemelegítést. A leszúrt bá-
buk között eszméletes gyorsasággal végez-
ték az egyérintıs koordinációs gyakorlato-
kat. A kétkapus játéknál a védık alkal-
mazzák a vonalas védekezést, a labda-
kihozatali együttmőködést a középpályá-
sokkal, akik az átlós mozgást, letámadást, 
szőkítést, összmőködést az ékkel gyakorol-
ják, miközben tudatosan játsszák a ke-
resztmozgásos visszalépést a labdákért, 
mindezt főszerezve trükkökkel, amiért a 
publikum tapsolt. Ebben élen járt 
Adebayor és Van Persie. 

Edzés alatt nincs duma, vita, nevetgé-
lés, csak koncentrálás a feladatra. A tech-

nikai háttér is elmés szerkezetbıl áll. A 
pálya talajába leszúrtak érzékelıket, ame-
lyek a játékosok gyorsulását mérik, az 
eredményeket komputer rögzíti. Emellett 
emberileg, pszichésen, fizikálisan és játék-
tudásban kell megfelelni, mert ha valame-
lyik hiányzik, akkor az illetı menthetetle-
nül kihullik. A játékosok érzik a feléjük 
áradó szeretetet a szurkolóktól, és rendkí-
vül közvetlenek, szinte mindenkinek ad-
nak autogramot, állnak a kamera elé kö-
zös fotózásra. Négy edzést néztem végig 
jegyzetelve. Több szakmai újdonságot sike-
rült ellesni testközelbıl. Hasznos tapaszta-
latokat feljegyezve utaztam a Real Madrid 
szálláshelyére Irdningbe. A faluban 2650 
fı lakik. Hegyektıl övezve 1300 méterre a 
tengerszint felett a Grimming-hegység 
nyáron is hófedte csúcsai között tartja 
edzéseit a királyi csapat, amely a világon a 
leghíresebb és leggazdagabb klub, a leg-
több BL trófeát győjtötte be, és itt játszott 
a mi Öcsink is, Puskás Ferenc. A Real 

2002 óta itt edzıtáborozik minden év júni-
usában a Hotel Schlos Pichlarnban. A szál-
ló magasan a hegyoldalba épült, a hımér-
séklet 23-25 fok. Ilyenkorra idızítik az Old 
Timer autók felvonulását. Szóval vonzzák a 
turistákat. Az edzésre a belépı 1 euró, de ez 
becsült kasszaként mőködött. Az edzések 
jókora csúszással kezdıdtek. Úgy tőnt, 
mintha csak a ráhangolásra koncentrálná-
nak. Az edzésrıl több nagyágyú is hiányzott, 
de itt volt Van Neestelroy, Raul, Baptista, 
Robben és Cannavaro, ık szinte megközelít-
hetetlenek voltak. Közös fotózáshoz autog-
ramhoz utálattal jöttek oda… Nekem azért 
a szíven csücske az Arsenal és Henry! 

– Köszönöm, Tóni, én úgy átéltem ezt a 
beszámolót, mintha melletted ültem volna 
a lelátókon. Bízom benne, hogy tanulmá-
nyaidat, jegyzeteidet itt Kiskundorozsmán 
is hasznosítani tudják a focisták. 

(A fényképeket a gabortoni.blogspot. 
com-on lehet megnézni.) 

MILITÁR MIKLÓS 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
A KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

KURATÓRIUMA meghívja Önt

a 2009. február 14-én 18 órakor a Dorozsmai 
Sportcsarnokban kezdıdı JÓTÉKONYSÁGI  BÁLJÁRA.

18.30 Nyitótánc
19.00 Megnyitó
19.10 Svédasztalos vacsora
21.00 Sztárvendég: PATAKY ATTILA elıadómővész mősora

A zenét a Party Time Band szolgáltatja.

Belépıdíj: 5.500,-Ft/fı
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Dékány BalázsDékány BalázsDékány BalázsDékány Balázs    
(1939–2008) 

 
Balázs elment. 
December havá-
ban hallottuk a 
szomorú hírt. 69 
éves volt. 
1939. február 1-
jén született Kis-
kunmajsán. Csó-
lyospáloson élt, 
majd 1960-ban 
megnısült. Két 

gyermeke született, Balázs és Éva. A 
Szegedi Textilmővek Kiskundorozsmai 
Gyárába jött dolgozni 1965-ben. Végig-
járta az üzem valamennyi ágát, majd 
szorgalma és kitartása feljebb és feljebb 
juttatta. A gyár tőzoltó csapatában tőz-
oltóként, majd 1976-ban tizedesként 
vett részt. 1987-tıl a gyár bezárásáig, 
1991-ig rendész volt. Nagy tisztelet 
övezte személyét, az üzem valamennyi 
dolgozója szerette ıt. 

Kitüntetései is bizonyították szor-
galmát, becsületességét 1972-ben, és 
1980-ban Kiváló Dolgozó kitüntetésben 
részesült, majd 1989-ben Kiváló Mun-
káért kitüntetést kapott. 

Felesége halála után Éva lánya csa-
ládjában élt nagy megértésben. Mind az 
öt unokáját nagyon szerette. 

Hosszantartó betegsége az egyéb-
ként mindig kertészkedı Balázst lassí-
tani kényszerítette. Végül elgyöngült 
ereje nem tudta legyızni a kórt. 

Soha nem felejtünk, akik ismertük 
és tiszteltük ıt: a jó munkatársat, a 
családja a jó apát, apóst, nagypapát és a 
nıvére a testvérét. Nyugodj békében, 
Balázs. 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

Üzenet JucirólÜzenet JucirólÜzenet JucirólÜzenet Juciról    
Szeretnénk újból megköszönni a sok 

önzetlen segítséget, jó szót, aggódó figyel-
met. Köszönet mindenkinek: az Orczy, 
Makkosházi, Rókusi, Gedói, Madách isko-
lák tanárainak, szülıknek, gyermekeknek. 
Az Andi divat tulajdonosának, a Vadliba 
Vendéglınek, a Szélmalom Kábeltévé Zrt-
nek, Kosik Dénesnek és feleségének, Jut-
kának, és a névtelen támogatóknak. Szám-
talan segítséget, támogatást kaptunk és 
kapunk a mai napig tılük, általuk és má-
soktól is. Sokan nem ismerik családunkat, 
Júliát, mégis fontosnak tartották, hogy 
örömöt adjanak. Az elmúlt év megváltoz-
tatta a család minden tagját, de elsısorban 
Juciról kell írni.  Nemcsak testben, lélek-
ben is erısebbé vált. Még mindig ugyanaz 
a mosolygós kislány, nevetı szemekkel a 
képen. A sok kegyetlen hónap alatt megta-
nulta a türelmet önmagával szemben. 
Tudott és tud minden helyzetben nevetni. 
Rólunk, felnıttekrıl azt mondta: „Ti már 
nem vagytok olyan humorosak, mint a 
gyerekek, nem tudtok mindenen nevetni.” 
Igaza van, már nem tudunk nevetni a kín-
jainkon, butaságainkon, elesettségünkben. 
İ a rossz élményeket mélyen, legbelül 
eltemette. Nem érdekli a múlt, fontos szá-
mára a jelen és a gondolatai csak a jövıt 
keresik. Alig várja a szeptembert, amikor 
újból osztálytársaival együtt lehet, ugyan-
olyanná válva, mint a többiek. Betegsége 
során sok új barátot talált, az ország min-
den tájáról, akikkel sőrőn beszélget. E 
gyerekek között a legfontosabb kérdés: 
hogy vagy? Ezt nem illendıségbıl mond-
ják, hanem, mert számukra az egészség a 
legelsı minden elıtt. Az utolsó gondolat 
szóljon azokról, az orvosokról, nıvérekrıl, 
ápolókról, akik mindig mellette voltak, az 
erırıl, ami benne lakozik, és az EMBER-
FELETTIRİL, akirıl van, aki hisz, van, 
aki elutasítja, van, aki kételkedik, de mi 
tudjuk, hogy minden nap családunkkal és 
mindenkivel együtt van. Júlia még gyer-
mek, de felnıttként meg fogja érteni: az 
élet minden perce lehetıség és ajándék.  

Szeretettel mindenkinek: 
JUCI ÉS A DUDÁS CSALÁD 

OLVASÓI LEVELEK 

Nehéz idők I.Nehéz idők I.Nehéz idők I.Nehéz idők I.    
„Mikor az ember kivágja az utolsó fát, 
kifogja az utolsó halat, megmérgezi az 

utolsó folyó vizét, akkor majd rádöbben, 
hogy a pénzt nem lehet megenni.”  

(indián mondás) 
 
Értékválság, erkölcsválság, gázválság, 

stb. ugye ismerısen hangzanak. E szavak 
közös sajátossága, hogy a társadalomra 
kifejtett, valamilyen negatív hatást fejez-
nek ki. Az utóbbi idıben egy régen hallott 
fenyegetı fogalom járja be a világot. 

A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG, mely 
veszélyezteti munkánkat, családunk meg-
élhetését, szépen felépített életünket. 
Hosszan fejtegethetném véleményemet 
arról, hogyan és miért jutott a fogyasztás-
sal túlfőtött világunk idáig. Természete-
sen szólhatnék arról is, hogy hazánk az 
elmúlt 6 év rossz gazdaságpolitikája miatt 
került Európa leggyengébb és legsebezhe-
tıbb országai közé. Ennek eredményeként  
pedig, a magyar lakosság hatványozottab-
ban érzi majd a válság hatásait. 

A célom azonban nem a krízis okainak 
tisztázása, arra szeretném felhívni a fi-
gyelmet, mit tehetünk mi egymásért ilyen 
emberpróbáló idıben. 

A legfontosabb dolog, hogy fokozottab-
ban figyeljünk egymásra. Családtagjaink-
ra, barátainkra, a szomszédokra, munka-
társakra. Ebben a bizonytalan helyzetben 
a legkisebb segítség, sıt még a jó szó is 
aranyat ér. Egy munkahelyét elvesztı 
ember, a mi vigasztalásunk hatására talán 
nem veszíti el életkedvét. Másrészt viszont 
fontos, hogy nyitottak legyük, ne zárkóz-
zunk be. 

Az ember társas lény, el kell fogad-
nunk minden felénk kinyújtott kezet. Most 
ne a széthúzásban, hanem az összetartás-
ban mutatkozzon meg emberi kapcsolata-
ink ereje. 

Az a lényeg tehát, hogy egymást segít-
ve, e nehéz idıknek ne áldozatai, hanem 
túlélıi legyünk! 

Tisztelettel, 
MIHALFFY BÉLA 

OLVASÓI LEVELEK 

Nehéz idők II.Nehéz idők II.Nehéz idők II.Nehéz idők II.    
Viszonylag friss hír, hogy az ország 

2009. évi költségvetése január 14-ére meg-
borult. Már nem tartható a tervezett 0,9%-
os gazdasági visszaesés sem. A dolog pi-
kantériája, hogy amikor a költségvetés 
vitájában az ellenzék mindezt felvetette, 
akkor a kormánypártiak kellı agresszivi-
tással hurrogták le a felszólalókat. Ezen 
rövid idıszak alatt Gyurcsány Ferenc el-
méje valószínőleg megvilágosodott, mert 
ma már 3%-os recesszióról szónokol. Lesz 
az 4% is, csak ki kell várni, ám ez csupán 
az én – nyilvánvalóan rosszindulatból fa-
kadó – magánvéleményem. Borúlátásomra 
egyetlen mentségem van, mégpedig az, 
hogy hozzáértı közgazdászok szerint a 
Veres János pénzügyminiszter által har-
madik nekifutásra, véres verejtékkel ösz-
szetákolt költségvetés már a papírra vetés 
pillanatában sem volt igaz. Aki így meg-
szavazta, lelke rajta. A 2009.évi büdzsé 
tehát élt két hetet. Béke poraira. 

Bármilyen meglepı, számomra ebben 
nincs semmi rendkívüli. Miért? Megpróbá-
lom elmagyarázni. 

Veres János – a miniszterelnökkel 
karöltve – végighazudta az elmúlt jópár 
évet. Trükkök százaival félrevezette és 
becsapta saját választóit, a köztársasági 
elnök urat, a fél országot és egész Európát 
is, hiszen köztudott, hogy az Európai Unió 
illetékes vezetıinek is hamis adatok töm-
kelegét juttatta el 2006-ban. Aztán álljon 
itt még egy – az ı mentalitására oly jel-
lemzı – példa. Derék pénzügyérünk egy 
korábbi vállalkozásánál – ahol egyébként ı 
volt a könyvelı – a pénzügyeket hő társa, 
csókos haverja, az állami megrendelések-
bıl fakadó színesfém üzletekben utazó 
Kabai Károly intézte, aki végzettségét 
tekintve kovács. Az a Kabai Károly, aki 
különbözı pénzügyi visszaélések miatt 
éppen jól megérdemelt börtönbüntetését 
tölti. 

Félreértés ne essék, ezt nem én talál-
tam ki, a zseniális miniszter – aki ugyebár 
saját vállalkozásában állítólag nem fért a 
pénzügyekhez – saját maga nyilatkozta 
pár éve a sajtó teljes nyilvánossága elıtt 
az Országgyőlés illetékes bizottságának 
ülésén. Veres János eddigi tevékenységét 
és megnyilvánulásait ismerve meglehetı-
sen merész elképzelés ugyan, de tételez-
zük fel, hogy akkor és ott véletlenül igazat 
mondott. Ebbıl nyilvánvalóan az követke-
zik, hogy egy börtöntöltelék adócsaló ko-
vács többet ért a pénzügyekhez, mint ı. 

HÁT EZÉRT! 
És mindezek alapján ezért kérdezem 

én nagy tisztelettel: 
Mit keres ez az ember a miniszteri 

bársonyszékben, és – ha már odalökte az 
arra illetékes – mit várunk még tıle? 

Szeged, 2009. január 17. 
 

KOSIK DÉNES 
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Minıségi orosz barna- és fekete- 

SZÉN AKCIÓ! 
3400 Ft/q-tól. 

Főtıérték: 4200 kcal/kg-tól; hamutartalom: 8% 
Csináljon olcsóbban, melegebbet ! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

Tel/fax: 62/637-731 

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás-szerelés — 
centírozás — futómő-beállítás — 

fékhatásmérés és –javítás — olajcsere 
— mőszaki vizsgára felkészítés, 

vizsgáztatás 
Folyamatos gumi akció! 10%—40%! 

 
Nyitva: H-P: 7.30—17.00, Sz.: 8.00—12.30 
Cím: Dorozsmai út 74. Tel.: 543-035 

Házhoz hívható EREDETISÉGVIZSGÁLAT 
Átírás ügyintézés, biztosításkötés kedvező díjakkal, 

GPS navigáció 

Pataki László                30/336-2324 

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KISKUNDOROZSMÁN 
  

► Földmérési munkák: 
○ telekmegosztások, telekhatár kitőzések, 

○ épületfeltüntetés, épület kitőzés, bontási tervek, 

○ szolgalmi jog bejegyzés, 

○ mővelési ág változás, 

○ minden más földmérési munka... 

► Egyéb szolgáltatások:  
○ igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelızı eljárásban 

○ ingatlan értékbecslés 

○ közvetítıi eljárás lefolytatása vitás felek között. 
 

► Elérhetıségünk: 
○ személyesen:  hívására személyesen felkeressük 

○ telefon:  30-218-8953 

○ fax:   62-424-404 

○ weboldal:  www.infogeobt.hu 

○ email:  infogeo@vnet.hu 

○ levélcím:  INFOGEO Földmérı Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a 

Karate-tanfolyam 
Minden kedden és csütörtökön 17-18-ig a Jerney János Álta-

lános Iskolában. Jelentkezni a helyszínen lehet az ingyenes pró-
baedzés után. 

Bıvebb információ Bodor Gábor edzınél: 20/502-1197. 

Újságunk lapszámainak 

elektronikus változata letölthető a  
 

www.kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo  
címről! 

OLVASÓI LEVELEK 

KöszönetKöszönetKöszönetKöszönet    
Szép helyen búcsúztattuk az óévet: a 

mővelıdési házban. Sok fiatal és idıs mu-
lathatott együtt, klubtagok és civil embe-
rek a szilveszteri vidámságon. Ez kellett 
már Dorozsmán! 

Köszönet Hajdú Géza igazgató úrnak 
és munkatársainak az igényesen megren-
dezett ünnepségért! 

 
Némethné és a Csermely család 

és még sokan mások 

Köszönet a támogatásért! 
Az Alkony Nyugdíjas Klub nevében tisztelettel köszönöm 

Fábián József és Tóth József önkormányzati képviselıknek azt 
az önzetlen támogatást, amit a nyugdíjas klubunknak és tagja-
inknak nyújtottak.  

Továbbá köszönjük a támogatást a Bölcs utcai óvodának, a 
Jerney János Általános Iskolának, a Székivirág Népdalkör és 
Citerazenekarnak, a Reál Csemege boltnak, a Stop Cukrászdá-
nak, a Dorozsmai Sütıüzemnek és a Szegána Kft.-nek. 

Támogatásukkal sikeresen zártuk az évet és még a szeretet 
ünnepén is lélekben ott voltak minden családnál. 

Remélem jövıre is hasonló szeretetben és támogatásban ré-
szesülünk! 

KOVÁCS FERENCNÉ klubvezetı 
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HÓDI PÉTER 

Szeged, Széksósi út 7. 
Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Gipszkarton csavarok, önmetszı csavarok, reizer csavarok, kötıelemek nagy választékban 
Tőzifa akác 2 600 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Szén: lengyel dió 5600 Ft/q, bükk 2450 Ft/q, nyár 2000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építıanyagok kiszállítása igény szerint! 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfı, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30, 

szombat: 10-11, 15-16. 
Telefon: 06 30/9723-016, 

314-662 (rendelési idıben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 

kivizsgálása, gyógykezelése, védıoltások, mőtétek, 
mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. Állat-

gyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 
Hívásra házhoz is megyek! 

STOPSTOPSTOPSTOP    
Autósiskola  

Szeged, Budapest krt. 4/A 
(35 és 35Y busz megállójánál) 

Akciós motorkerékpár– és személy-
gépkocsi-tanfolyamok indulnak 

folyamatosan. 
Ingyenes gyakorlási lehetıség 

motoros szimulátoron! 

Tel.: 62/470-720 
www.stopautosiskola.hu 

OKÉV: 06-0109-06 

 

Február 1-tıl 28-ig a multifokális 
lencsék bifokális lencsék árában! 

 
Minden fém ill. mőanyag 

keretbıl –10% 
Egyes keretekbıl –20 –50% 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Megújult a Bababazár, 
térjen be, hogy lásson 

csodát! 
 

Még több gyerekruhát, 
játékot, kiegészítıket 

kínálunk! 
 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási 
gépet, roncsautót, lemezt, akkumulátoro-

kat, villanymotorokat és egyéb feleslegessé 
vált fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalaní-
tását korrekt módon vállaljuk pincétől a 

padlásig rövid határidővel. 
 

Lemez 10 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 50 Ft/kg. 

 

Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen be 
idegent, így is védi érték– és vagyontárgyait. 

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

Kapható FelpétziKapható FelpétziKapható FelpétziKapható Felpétzi----kötetünkkötetünkkötetünkkötetünk    

Kapható kiadónknál Felpétzi Gyıry 
Jenı: Dorozsma régi életérıl címő kötete. 
Megrendelhetı e-mail címünkön 
(dn@szelmalomktv.hu), illetve megvásá-
rolható a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügy-
félszolgálatán nyitva tartási idıben 
(telefon: 62/463-444). A kötet ára: 600 
forint. 

ABLAKCSERE EGÉSZ ÉVBEN! 
 

Érdeklődjön nálunk!! 
Párkány és szúnyogháló akciók!!! 

 

– Mőanyag nyílászárók gyártása, 
beépítése. 
– Helyreállítással, párkánnyal. 
– Redıny és szúnyoghálóval. 
– Helyszíni felméréssel és tanácsadással. 
 

Tel: 30/533-0690 
E-mail: ablakszer@freemail.hu 

Ingyenes computeres 
szemvizsgálat (ha mi 
készítjük szemüvegét) 
SZTK vények felírása, 
beváltása 

Telefon: 
550-688/16 
20/919-2508 

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

A Vásártéri Húsbolt 2009-ben 
is elérhetı! 

Tel.: 30/488-0254 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 
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Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

Széksósi utca – Északi sor sarok 
�: 463-023; 06 20 9752 926 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfızde épületében 48-as u. 94.) 

 

 

0,5 l dobozos Prince sör 5% ........ 110,- 
0,33 l Karpackie 4% .................. 99,- 
0,33 l Coronita 4,6% ................ 420,- 
Martens Pils Pet 5% ................. 160,- 
1,5 l Aqua Vitae jeges tea .......... 90,- 

 

Nyitva tartás: H-P: 7-18, szombat: 7-17, 
vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F igye lem!  
GépjármőGépjármőGépjármőGépjármő----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjármőtechnikus 
 - mőszaki vizsgára való felkészítését autószerelı mester 
 - mőszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

   KOVÁCS HŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉS    

  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA––––SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hőtıgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hőtıkamrák – 
egyedi hőtıgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

Z S I T E XZ S I T E XZ S I T E XZ S I T E X    

Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és ----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.    
Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk. 

 

Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. 
(Bejárat a Vadliba utca felől) 

 

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 12-17 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176 

KÉZ– ÉS LÁBÁPOLÁS, 
MŐKÖRÖMÉPÍTÉS 
SPA Detox méregtelenítı 

kezelés 
 

BejelentkezésBejelentkezésBejelentkezésBejelentkezés: 
06 20/580-8517 

 

Gyuris Mariann 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása. 
Negyvennyolcas u. 51. 
62/462-236, 30/473-7667 

VADLIBA VENDÉGLİ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkbıl! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
Vasárnaponként svédasztalos 

ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesbıl és 5-féle 
fıételbıl falatozhat kedvére. 
Ticket Restaurant étkezési 

jegyet elfogadunk! 
 

Vadliba Vendéglı 

62/460-337 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Bádogos és tetıfedı 
munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

SZIKI 
kerékpár– és 
kismotoralkatrész-bolt 
Dorozsma, Széksósi út 40. Tel.: 20/567-9889 

 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
– kerékpár alkatrészek 
– Simpson és Babetta felújításához 
alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és 
kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok 
 

Nyitva: H-P.: 7-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 

4444----et et et et fizet, fizet, fizet, fizet, 5555----öt kap!öt kap!öt kap!öt kap!    
    

Hirdessen Hirdessen Hirdessen Hirdessen Ön is aÖn is aÖn is aÖn is a    
Dorozsmai NaplóbanDorozsmai NaplóbanDorozsmai NaplóbanDorozsmai Naplóban!!!!    

    

HirdetésHirdetésHirdetésHirdetésfelvétel:felvétel:felvétel:felvétel:    
20/47020/47020/47020/470----6587658765876587    

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, 

ál-mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 
 

� 20/283-3800 

MŐHOLDAS 
ELİFIZETÉSI 

AKCIÓ! 
 

2800 Ft-tól akár 3 TV-re is 
Digitális és hagyományos antennák, kábeltévé 

SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 
Illés Tibor 

Tel.: 06-30/94-39-200, 06-20/387-0090 

Ü V E G E Z É S  
Lakossági üvegezés, egyedi tuskabinok, 
üvegajtók, üvegfalak gyártása, beépítése. 
Glass-Go 2000 Kft. Szeged, Kálvária tér 29. 

Tel: 70/32-161-32 
E-mail: glassgo2000.hu 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

Bartha László 
Motortekercselı és 

villanyszerelı mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 ATI–Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Tanfolyamok indulnak: 

moped, tehergépjármő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó és buszos vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 

könnyőgép—targonca—nehézgép 
autógáz-biztonsági—ADR 

szaktanfolyamok. 
Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 

való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 
számítógépen való gyakorlási lehetıség. 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 

 

 

Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

HP, Canon, Lexmark Epson utántöltı 
készletek és kompatibilis tintapatronok. 

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltı porok.  

 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panoráma üzletházban) 

 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.inkmate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! 

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belsı lépcsık 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
� 20 9493-408 

 Számítógépek, perifériák 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor- és karburátor-javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség-javítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Fék futómő-javítás 
→ Klímafertıtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

Szeged, Szél u. 55. Tel.: 442-221 
Mobil: 70/234-2113, 20/464-7948 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvezı áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,    
melléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésének    

valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős 
műszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőri    

tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.    

Tel.: 20/563Tel.: 20/563Tel.: 20/563Tel.: 20/563----3810381038103810    

Kımőves vállalkozó vállal belsı 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hıszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minıségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetıségünk: 06 30/342-9611 

ATI–Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
 

AJÁNDÉKOZZON 
UTALVÁNYT! 

 
Moped, motor, személygépkocsi jogosítvány 

megszerzéséhez vásároljon 
ajándékutalványt! 

5 000 forintos címletekben megvásárolható. 
 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

Felhívjuk vásárlóink 
figyelmét, hogy az üzlet 
februártól úgy helyre 

költözik. 
Új cím: Szent János tér 3. 

(ABC mögött, az ingatlanügynök mellett) 
A költözés miatt január 30-án és 31-
én az üzlet zárva. Az új helyünkön is 
szeretettel várjuk vásárlóinkat! 

 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Tel: 62/460-306 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és szellızı-

berendezés-szerelı és -javító mester. 

Gázkészülékek javítása! 
 

Vállalom: 
 

– fürdıszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, 
festéssel az átadásig; 

– klímák telepítése 
és forgalmazása; 

– csıtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 

K
  L
  Í
  M
  A
 S

 Z
 E
 R
 E
 L
 É
 S
 

* 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

1 palack esetén is! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 
 

Tel.: (62) 461-126 
Mobil: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Hirde tés fe l vé te l :  06 20 470-6587 ;  06  30 469-2694.  

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 3. 

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATLANKÖZVET ÍTŐ  

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat, üdülőket, zárt kerteket. 
Kiskundorozsma és Sziksósfürdő területén 1,5%-os 

közvetítői díj, amely teljes körű ügyintézést tartalmaz. 
 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-17, 
vagy egyénileg megbeszélt időpontban. 

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666----666666666666    

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 

körő ügyintézéssel, idıponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékrıl is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetıben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körő 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temetı 
bejáratánál lévı gondnokságon. 

Nyitva: Hétfıtıl péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal a 30/9455-643 ügyeletes 
gkv., illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
(Eszékiné Gyöngyi) 

 

Ezúton értesítjük vásárlóinkat, 
hogy elköltöztünk a 

Negyvennyolcas u. 6-8. alá! 
Alkalmi csokrok, fali és asztali díszek, 

cserepesvirágok. Koszorúk, sírcsokrok. 
(Dorozsmán ingyenes kiszállással!) 
Telefonos elırendelést felveszünk: 
06 20/369-1190, 06 20/231-3670 

Nyitva tartás: 
H-P: 8-16, Sz-V: 8-12. 

 
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOK    
 

Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
 

Nyitva tartás: hétfı: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 
Várjuk üzleteinkben! 

 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelı mellett) 
 

Báli felsık érkeztek! 
Téli csizmák –20% kedvezménnyel! 

AVON tanácsadás. 
Telefon: 06 30 254-1440 

Elromlott a konvektora? 

Veres Feri a doktora! 

Gázkészülék szerviz! 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, amit a férje megjavított! 

JAVÍTÁSI KUPON 1000 FT ÉRTÉKBEN 
Számítógépek teljes körű javítása, 

Internet-megosztás, parabolák, beltéri 
egységek, TV, magnó, rádió szakszerű, 

gyors, olcsó javítása, új készülékek 
forgalmazása a régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs 

kiszállási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes 
árajánlat! Ön kizárólag az elvégzett 

javításért fizet, amelyre garanciát vállalok! 
Szekeres Árpád e. v.       30/284-1228 

(0-24 h, hétvégén is!) 

MENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁNPJÁNPJÁNPJÁN    
 

LEVES – A, B, C ILL. FITTNESS HÁZIAS 
MENÜVEL, TÖBBFÉLE PIZZAVÁLASZTÉKKAL 

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 


