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HAVI GONDOLAT
Halál, terítsd rám köntösöd, hisz fázom, / Gonosz szélvész s vihar dúl bennem és süvölt, / A vágy-sakálsereg az 

égre fölüvölt / S bus esten meztelen bőrig megázom.              JÓZSEF ATTILA

In memoriam † Mádi György (1935–2014)
Mélyen belehasított lelkünkbe a pünkösdvasárnap este érkezett szomorú hír, miszerint Mádi György ka-
nonok, plébános atya június 8-án pünkösdvasárnapján, életének 79. és papságának 55. évében elhunyt.

2011. júliusi számunkban írtuk, hogy Kiskundorozs-
máról nyugdíjba vonul, és részletesen ismertettük papi 
életútját és Dorozsmai lelkipásztori, plébánosi munkás-
ságát. 2014-ben az algyői plébániáról, ahol segédlelkész-
ként működött, szólította el a betegség. Az Alsóvárosi 
Egyházi Idősek Otthonában élte utolsó napjait, ahol papi 
rangjához méltón, szeretettel ápolták. Híveiként Dorozs-
máról többször meglátogattuk, és mindig szívélyesen 
fogadott bennünket.

2014. június 19-én a Szegedi Dómban, 13 órakor 
vette kezdetét a búcsúztató szentmise, ahol az egyház-
megye papjai közül 47-en voltak jelen. Gyulay Endre nyu-
galmazott püspök és Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök 
Atya búcsúztatta el. A Szegedi Dóm zsúfolásig megtelt, 
kb. 450–500 ember vett részt a temetési szentmisén és 
a sírba helyezési szertartáson. Kondé Lajos atya, a Dóm 
plébánosa ismertette életútját, papi állomásait: közép-
iskoláit a Kecskeméti Piaristáknál végezte, a teológiai ta-
nulmányait 1954–1959-ig pedig Budapesten. Titokban 
szentelték pappá. Papi állomásai közül legjelentősebb 
az a 28 év, amely során Kiskundorozsmán volt plébános.

Kiskundorozsmán 2007-ben ünnepelte 25 éves plé-
bánosi működését. 2008-ban ünnepelte születésének 75. 

évfordulóját és 2009-ben ünnepelte egyházközségünk 
50. éves papi jubileumát, aranymiséjét. Időközben az 
egyházmegye kanonoki rangját megszerezte, tagja volt 
az egyházmegyei bíróságnak és a Budapesti Vinkulum 
lelki közösségnek.

A búcsúztató szentmisén, ahogy Dorozsmán 50 éves 
papi jubileumán is kérte, Sík Sándor Te Deum c. versének 
Kodály Zoltán által megzenésített változatát énekelte el 
a Hozsanna kórusa a Szegedi Dóm énekkarával közösen.

A püspök Atya búcsúbeszédében Mádi Atyát „arany-
atyának” nevezte: így kommunikáltak, ez volt a megszó-
lítás. „Hűséges az Isten” – ez volt az atya elsőmisés gon-
dolata, amelyet a képeslapra annakidején nyomtattak. 
Élete végéig ez a gondolat kísérte lelki életét, papi mun-
kásságát. Nagy lelkesedéssel, elkötelezettséggel építette 
a lélek templomát, az egyházat. Számos egyházon belüli 
tisztséget töltött be, mindenki szerette és tisztelte.

A szívélyes búcsúztatók után Dr. Kiss-Rigó László 
püspök atya által megszentelve, megáldva a testét ma-
gába foglaló korsót, lelkét Isten irgalmába ajánlva örök 
nyugalomba a Dóm altemploma kriptájában helyezték 
el.

SZERKESZTŐSÉG

† Mádi György: Hűség egy életen át
„Olykor hiányzott a klasszikus család az életemből”

Az alábbiakban közreadjuk egy olvasónk interjúját, 
amelyet még 2010-ben készített Mádi atyával.

Mádi György, Gyuri bácsi, Kiskundorozsma 
plébánosa egy kedves és humoros jelenség, 
ebben kiskorom óta biztos voltam. Beszélgeté-
sünk során őszinteségéről is számot tett, ami-
kor a cölibátus megszűnésének lehetőségéről, 
példaképeiről és életéről kérdeztem.

– Nem bánta meg sosem, hogy ezt a pályát választotta?
– Hála Istennek, nem. Pedig voltak zökkenők. ’54-től 

’59-ig tanultam Pesten, ott éltem meg a forradalmat is. 
Nagyon nagy élmény volt. Mi nem vettünk részt benne, 
de a szemináriumunk a jogi kar mellett volt, a jogászok 
pedig részesei voltak a forradalomban. Mikor jött a meg-
torlás, őket is vadászták, ezért az iskolatársaink áthívták 
őket az udvarunkon, adtak nekik papi reverendát, hogy 
úgy nézzenek ki, mint a kispapok.

– Egyértelmű volt, hogy pap lesz, vagy váratlan for-
dulatként jött a döntés?

– Nem volt váratlan. Édesapám pici korunkban meg-
halt. Amíg élt, a templom közelében sokat segített, én is 

ott nőttem fel, és valahogy ráhangolódtam erre. Persze, 
ez még csak gyerekes gondolat volt. Kamasz koromban 
rádióműszerész akartam lenni, meg tudom is én, még 
micsoda. Érettségi idején jött a döntés, nemcsak azért, 
mert érdekelt a teológia, hanem tényleg pap szerettem 
volna lenni. Ebbe belejátszottak az előzmények, de vala-
hogy az Isten így terelgetett engem.

– Érte valamilyen hátrány a Kádár-korszakban a fog-
lalkozása miatt?

– Amiatt nem. Édesapám csendőr volt és az állami 
gimnáziumba azért nem vettek fel, mert kizsákmányoló 
származású voltam. Pedig apukám már sokkal korábban 
meghalt, és nem volt cseppet sem olyan típusú ember. 
Ezért kerültem a piaristákhoz Kecskemétre, és végül örül-
tem neki, hogy ott érettségiztem.

– Rengeteg helyen járt már a püspöki kihelyezések 
által. Visszavágyik-e az ország más területeire?

– Fiatal papként a püspök bácsi elküldött különféle 
helyekre, különféle plébánosok mellé, hogy gyakoroljak 
és tanuljak tőlük. Olyan vágyam nincs már, hogy máshol 
legyek pap, mert a nyugdíj felé kacsintgatok, de Móric-
gát volt az első szerelmem. Ez egy kis tanyavilág, Szank, 
Bugac és Jászszentlászló között. Aranyos hely volt na-
gyon, nyílt emberek laktak ott.

– Nem hiányzott az életéből a klasszikus értelemben 
vett család és a gyerekek?

– Dehogyisnem. Előfordult időnként, főleg fiatalabb 
koromban. Van ennek egy nagy kárpótlása, hogy nekem 
nem három gyerekem van, hanem százhúsz, vagy nem 
tudom mennyi. Az elmúlt tizenvalahány évben részt 
vettem a Házas hétvége programsorozaton, péntektől 
vasárnapig vannak együtt egy helyen a házaspárok, egy 
pap meg egy másik házaspár, aki ezt vezeti.

(FOLYTATÁS A 2. OLDALON)
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Hűség egy életen át
(FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL)

Fölteszik a házasság minden részleté-
nek a kérdését, és ez olyan bensőséges 
közösségre hangolja őket, hogy tudjanak 
beszélni egymásról, méghozzá az érzelme-
ikről is. Beszélünk eleget a politikáról, de 
arról, hogy mi van bennünk, arról ritkáb-
ban. Ilyen barátaim nekem is vannak, és na-
gyon sokat segítenek abban, hogy én igaz 
és hűséges pap legyek.

– Számos alkalommal, hivatásából 
adódóan részt vesz olyan szomorú esemé-
nyen is, mint a temetés. Hogyan kezeli ezt 
a mindennapokban?

– Nem csak a szomorúságot látom 
ebben, ami van bőven, pláne hogyha gyer-
mek vagy fiatal, vagy házastárs hunyt el. 
Nekem pont az a feladatom, hogy meg-
erősítsek, vigasztaljak és fölemeljem az 
embereket. Nem a magam ügyességével, 
hanem Urunknak az üzenetével, ezért 
olvasok mindig a Teremtés Könyvéből. Min-
den szertartáson szeretek arról szólni, hogy 
nem csak ennyi az élet, nem lehet, hogy 
egyszer csak vége legyen. Urunk a föltá-
madásával megmutatta, hogy halál után 
is vár ránk kibontakozás. Persze, hogy van 
elbúcsúzás és szomorúság, de van benne 
egy bátorító örömhír, hogy az élet sokkal 
nagyobb, ha önként ragaszkodunk Isten-
hez.

– Ön mit gondol, mi vár ránk az elmú-
lást követően?

Hivatalosan úgy tanítja az egyház, 
hogy mennyei atyánk, Istenünk előtt szá-
mot kell adni életünkről. A sikereinkért és 
jó tetteinkért maximálisan megjutalmaz 
bennünket, a hibáinkat pedig meg kell 
szenvednünk a tisztulás helyén. Hogy ez 
hogy történik, azt nem tudom. Minden 
rossz tett után van az emberben lelkiisme-
ret-furdalás, annak is vannak rossz követ-
kezményei, így tudom elképzelni. Ez olyan, 
mint egy kórházi ápolás, az sem kellemes, 
de meg akarok gyógyulni és ezért válla-
lom. Ilyen a tisztulás szenvedése is, utána 
tudja az ember, hogy az örök boldogság 
vár rá.

– Ön szerint magányosak leszünk ott?
– Tuti, hogy nem. Éppen ez a szép 

benne. Jézus, amikor eljött közénk, meg-
hirdette az Isten országát, nagy népének 
közösségét. Mi az összekötőereje? A sze-
retet. Ha az jelen van, akkor nincs olyan, 
hogy kivetettség vagy magány.

– Mit gondol más vallásokról?
– Az emberi gyarlóság miatt más és 

más módon sejti meg az ember Istent. Függ a 
kultúrától, amiben él, a múltjától és sok 
minden mástól. Jézus előtt ez nagyon 
tartalmas és változatos volt, például a 
buddhizmus vagy a hinduizmus kibon-
takozásával. Ekkor jött egy kis nép, a zsi-
dóság, akikre úgy tekintünk, mint Isten 
kiválasztott népe, és aki megmutatja az 
igaz Istent a világnak. A véleményem az, 
hogy az ember örül annak, amiben közö-
sek vagyunk. Én nem ítélek meg másokat, 

nem az én dolgom, igyekszünk kitartani 
egy baráti közeledés mellett. Ennek a szép 
megemlékező formája a januári Egység 
imahét is.

– Hogyan vélekedik a jelenlegi pápá-
ról (akkor még XVI. Benedek – a szerk.)?

– Nem találkoztam vele még szemé-
lyesen. Az előző kedves pápának volt a 
közvetlen munkatársa sok-sok éven ke-
resztül. Felnézek rá, tisztelettel gondolok 
rá, annyi mindenben irányt mutat az egy-
háznak.

– Felrebbentek olyan hírek, hogy meg-
szüntetnék a papi cölibátust. Mit tud erről?

– Beszélnek valóban róla. Elvileg nem 
lehetetlen ez, mert például az első egy-két-
száz évben ez nem volt kötelező, talán még 
a püspökök sem voltak nőtlenek. A he-
tedik századtól vált általánossá, és mint-
hogy ezek óriási nagy értékek, ezért nem 
hiszem, hogy mostanában megszűntet-
nék. A katolikusok közt is van olyan foko-
zat, ahol lehet nős az atya. Keresztel, hit 
oktat, esket és plébániát vezethet, tehát 
a legfontosabb dolgokat elvégezheti, csak 
éppen nem tarthat misét és nem gyón-
tathat.

– Máshogy kell-e szólni a fiatalokhoz 
a szentmisén, mint az idősebbekhez?

– Nyilvánvaló, hogy érdekesebben, 
színesebben, az ő oldott szempontjukból 
ragadjuk meg a kérdéseket, ez sokat je-
lent. Egy-egy példaképet, nem sokat, de 
felvillantani. De nem vagyok igazi ifjúsági 
lelkipásztor.

– Önnek van példaképe?
– Volt néhány. Váltogattam őket. Fi-

atal koromban, a papságban Domonkos 
László segített, őt akkor példaképemnek 
tekintettem. Már meghalt, de egyébként 
el is szakadtunk egymástól.

– Amikor nem a templom körül tevé-
kenykedik, mit szeret csinálni szabadidejében?

– A technika világa érdekel. Az inter-
net is foglalkoztat, úgy, mint egy óvodás 
embert. A szövegszerkesztő nagy segítség, 
meg az interneten is van néhány olyan 
levelező lista, amelyen tartjuk a kapcso-
latot a többi egyházfival. Sokat segítenek 
a barátaim, feldobnak olyan híreket, amit 
érdemes elolvasni. Van egy két olyan 
szakember barátom is, akihez ha kell, átme-
hetek tanulni.

– Hogyan összegezné az eddigi életét, 
tevékenységét?

– Hűség és az Isten. Ez a szentírásban 
rengetegszer előforduló kifejezés. Amikor 
pappá szenteltek ezt a jelmondatot vá-
lasztottam mottóként. Olyan sok min-
denben segített az Úristen. Édesanyám 
mellettem volt egészen 93 éves koráig, 
aki tényleg olyan áldott munkatárs volt 
és anya, aki mindenben segítette a papi 
munkámat és sose tolakodóan. Nagyon 
tiszteltem emiatt. Várom a nyugdíjat, 
de nem akarnak elengedni. Nehéz, mert 
nem szeretném, hogy itt lássák, amint az 
ember lassan leépül.

KÓMÁR RÉKA
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Könyvtári Sztriha Kálmán-emlékkiállítás

Június 20-án, pénteken fél öttől kezdődött 
a fiókkönyvtárban a Sztriha Kálmán-emlékkiállí-
tás, amelyet Dr. Kovács József püspökségi álta-
lános helynök nyitott meg. Beszédében ismer-
tette Sztriha Kálmán élete és papi lelkipásztori 
működésének állomásait és Dorozsma életében 
tett jelentősebb közösségszervező és karitatív, 
valamint munkahelyteremtő és -szervező tevé-
kenységeit.

Sztriha Kálmán Dorozsma szülötte, 1883. január 3-án 
született és 1964. augusztus 3-án hunyt el, Dorozsmán 
lett eltemetve. Pap, lelkipásztor, kanonok plébános, 50 
évig volt Dorozsma lelkipásztora, plébánosa 1918–1959 
között. Ez eddig az egyik leghosszabb egy helyben való 
működés.

Lelkipásztori munkája mellett kivette részét a köz-
ség közéletéből, képviselőként is működött. Munkássága 
idején felújíttatta templom főoltárát, szentélyét, orgoná-
ját, villamosította a templomot. Az Ő idejében épült fel 

a zsombói templom is. Létrehozta a szegény házat és a 
textilgyár elődjét néhány szövőszék beállításával alapoz-
ta meg.

Ami leginkább híressé tette, az a község képviselő-
testülete által 1925-ben történő megbízatása a község 
újratelepítésének 200. évfordulója alkalmából a helység 
történetét tartalmazó könyv megírása kapcsán. Alapos 
munkájával a könyv megírását 1937-ben fejezte be, el-
ső kiadása abban az évben jelent meg. E helytörténeti 
ritkaságot egyetemi tankönyvként is használják. 1990-
ben a Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet hasonmás 
kiadványként újra kiadta, jelenleg is megvásárolható. 
A könyv egy példányával Gordos Ferdinánd plébános 
úr Dr. Kovács József helynök urat megajándékozta. A 
Dorozsmai Napló képviseletében átadtuk még a Felpétzi 
Győry Jenő: Dorozsma régi életéről című és a Kiskundo-
rozsma halottai a második világháborúban című köny-
vek egy-egy példányait azokkal a Dorozsmai Naplóban 
megjelent újságcikkekkel, amelyek a 2011-es ünnepélyes 
szentmiséről adnak hírt, amely során Dr. Kovács József 
felavatta a stációkat.

A kiállítás július 31-ig a Somogyi-könyvtár dorozs-
mai fiókkönyvtárában megtekinthető.

Ezen az estén került sor a Dorozsmai füzetek 13. 
részének a bemutatójára is, amely a Történelmi morzsák 
Sztriha Kálmán életéből címet viseli. A füzet szerzőjével, 
Maróti Lászlóval Veres Antal lokálpatrióta beszélgetett, 
de a jelen lévő, többnyire idős emberek is bekapcsolód-
tak személyes élményeiket elmondva a beszélgetésbe. A 
füzet bemutatója jó hangulatban és a jelenlévők érdeklő 
aktivitásával került lebonyolításra. Dorozsma ismét gaz-
dagabb lett egy helytörténeti és kulturális kiadvánnyal, 
köszönet érte Hajdú Géza művelődési ház igazgatónak 
és a kötet szerzőjének!

TÍMÁR L.

Templombúcsú és úrnapi körmenet Dorozsmán
Székesegyház méretű templomunkat Keresztelő Szt. 

János tiszteletére szentelték. Mivel a főoltár központi képén 
Keresztelő Szent János látható, ahogy Jézust a Jordán vizé-
ben megkereszteli, a templomunk búcsúnapja a naptári 
születésnaphoz közelebbi vasárnapon került megtartás-
ra. Habár június 19-én van az Úrnapja, amikor Krisztus 
titokzatos testét, az oltáriszentséget ünnepli az egyház, 
mindkét ünnep június 22-én egy napon került templo-
munkban megünneplésre.

Az ünnepi szentmisét Gyulay Endre nyugalmazott 
püspök atya végezte. Szentbeszédében az ószövetségi 
gyökerektől indulva a választott nép életét bemutatva 
jutott el az oltáriszentség lényegéhez és annak az örök 
élethez való kapcsolatához.

Az ünnepi szentmise keretében járultak az oltárhoz 

a kerek esztendős jubiláló házaspárok, összesen 35-en. A 
püspök atya mindenkivel személyes hangvételű rövid 

beszélgetést folytatott és útravalót mondott áldása kísé-
retében. Többen már 40, ill. 50 évet meghaladó jubileu-
mukat ünnepelték. Kedves színfoltja volt az áldás szer-
tartásának, amikor a gyermekek vagy unokák találkoztak 
a püspök atyával.

A szentmise végén elindult a körmenet, a jelképesen a 
Föld négy égtája felé felállított úrnapi oltároknál, sátraknál 
pedig megállt, ahol Gordos Ferdinánd plébános evan-
géliumi részleteket olvasott fel, majd az oltáriszentséggel 
áldást osztott. A körmenet során az útra a gyermekek 
rózsaszirmokat szórtak régi szokás szerint. A körmenet 
végén a templomban a Te Deum és himnuszok elének-
lése után a plébános atya az oltáriszentséggel a híveket 
megáldotta.

Az ünnepséget a templomkertben a Baba-Mama 
Klub anyukáinak közreműködésével szeretetvendégelés 
követte, ahol édes kalácsot és ásványvizet fogyaszthat-
tak a résztvevők kellemes társalgás közepette.

T. L.

20. évforduló!
2011. augusztus 1-től új lelkipásztort kapott a Kiskundorozsmai egyházközség Gor-

dos Ferdinánd atya személyében, akit 1994. június18-án szenteltek pappá. Ezen évforduló 
alkalmából szeretettel és tisztelettel köszöntjük Kiskundorozsmán! Teremtőnk adjon neki 
körünkben sok boldog hasznos évet, jó egészséget, és eredményes lelkipásztori munkát!

A kiskundorozsmai hívők, és a képviselőtestület nevében:
BÉNYI MIHÁLY (világi elnök)
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PROGRAMAJÁNLÓ

Júliusi programok a 
művelődési házban

KIDS KLUB ANGOL NYELVI TÁBOR 
Óvodásoknak és iskolásoknak június 30-tól július 4-

ig Raffai Erika táborvezetővel. 
Díja: 18.000 Ft + étkezés 5.000 Ft

RETRO DISCO 
Július 5. szombat 19-02 óráig
DJ.: Reiner Péter
Csak 18 éven felülieknek! Zártkörű rendezvény.
Belépő: 500 Ft

DANCS MIKLÓS HOLOKAUSZT EMLÉKKIÁLLÍTÁ-
SÁNAK MEGNYITÓJA

Július 16-án  szerdán 18 órakor 

VÁSÁROK
Július 4. péntek 9–11,30
Július 9. szerda 9–16-ig
Július 15 kedd 9–12-ig
július 18 péntek 9–15-ig
július 24 csütörtök  9–13-ig
július 30. szerda 9–11-ig

A Szegedért Emlékérem 
legújabb tulajdonosa

Előző számunkban már röpke hírt adtunk arról, 
hogy településünk neves festőművésze, Simon 
Ferenc lett a birtokosa ennek a kitüntetésnek. 
Otthonában, diófa hűs árnyékában tudakolom, 
milyen hatással volt rá, személyére, érzéseire 
az érem átadása.

– Tartok tőle, hogy a dorozsmaiak mostanában nem 
nézik jó szemmel, hogy „már a csapból is Simon Ferenc 
folyik” – élcelődik a művész –. Ezek szerint felfedeztek 
engem idehaza is, valakiknek eszébe jutott, hogy végtére 
is szegedi vagyok…

Soha nem ágaskodtam semmiféle díjért, elisme-
résért – bár jólesik, ha jó szívvel, dicsérően megnézik a 
munkámat, de hogy ezt valamivel is ellentételezzék, 
nem kívántam. Bár szeretem megmutatni a dolgaimat, 
már csak a megmérettetés miatt is, erre jó alkalmak a 
kiállítások, igaz, nem törekszem arra sem, hogy ezek túl 
gyakoriak legyenek. Éppen megemlíthetem, hogy évek 
óta ígérik, a DÉMÁSZ székházban kiállíthatok – nívós 
helynek tartom –, de ez idáig valahogy mégsem akart 
ez a lehetőség létrejönni.

– Ne szerénykedj, bizonyára nem ez az első elismerésed. 
Milyen díjakat mondhatsz idáig magadénak?

– Pedig szerénytelenséggel fognak vádolni, a kérdésedre 
a válasz: a Muray-emlékérem, melyet maga a (szerintem) 
legnagyobb magyar természetfestő alapított és adott át 
nekem elsőként. Azután a Vadászati Kulturális Egyesület 
évente kiadott „Aranyecset” díja, majd a „Gemenc-plakett”, 
amely egy helyi tájjellegű csoportosulás által kiadott díj, 
ezt a festők szavazata alapján ítélik oda az általuk leg-
megfelelőbbnek. Megjegyzem, ez az eddig számomra 
legbecsesebbnek tartott szakmai elismerésem. Folytatva 
a sort: a „Hubertus-aranykereszt”, melyet szintén a Vadá-
szati Kulturális Egyesület által, „az ember, természetábrá-
zolás és vadászetika” terjesztéséért ítélik meg. Tavaly kap-
tam meg a Balogh Péter Művészeti Nagydíjat. E díjakat 
szinte azért, mert az e körben mozgó emberek ismernek 
erről a tevékenységemről.

Most pedig ezt az érmet, amelyet szintén nagy 
megtiszteltetésnek tartok, hiszen fel lehet mérni az én 
ismertségemet azon is, kik hívtak fel gratulálni az átadás 
után. Az sem fordult meg a fejemben, hogy engem 
egyáltalán számon tartanak, hogy egyáltalán létezek, 

meglepetésként ért ez az örömteli esemény. Az indok-
lásban az alföldi táj festészetében mutatott erényeimet 
taglalták. Az átadás utáni beszélgetés során jött szóba 
az én munkásságom, melyben legalább annyi (ha nem 
több) szeretet van a szakmám – az asztalosság – iránt, 
mint amennyi a festészetemben. Ha körülnézek a Szé-
chenyi téren, egyik oldalon látom a Városházát, melyben 
a polgármesteri szószék, a másik oldalon a bíróság, ahol 
megannyi bírói pulpitus megtervezése, kifaragása őrzi a 
kezem munkáját.

Ha visszatekintek a pályámra, az jut eszembe, hogy 
telis-tele van olyan tevékenységgel, amit az ember nem 
azért csinált, hogy kapjon érte bármit, hanem, hogy lét-
rejöjjön valami, ami maradandó.

TÓTH GYÖRGY

AZ ANDI TÁNCOK NAGY SIKERE AZ AGÓRÁBAN
2014. június 12-én igen szép programnak adott helyet 

az Agóra. A Vesmás Andrea által vezetett Anditáncok 
tánciskola évzáró műsorát láthatta a közönség. Az évről 
évre fejlődő csoportok több, mint egy órás produkció-
val rukkoltak elő. A legkisebbektől (3-4 évesek) a felnőt-
tekig mindenki fellépett. Volt ebben népi gyermekjáték, 
koreografált modern tánc, néptánc és sok más szemet 
gyönyörködtető tánc is. Dorozsma ismét kitett magáért. 
Nemcsak a gyerekek szép produkciójáért, hanem mert a 
tavaly ősszel alakult felnőtt csoport is jól szerepelt, akik 
moldvai táncokat és Dunántúli verbunkot, karikázót és 
ugrós táncokat mutattak be. Dorozsma a népi kultúrá-
ban nagy hagyományokkal rendelkezik. Jelenleg ez az 
egyetlen forma, amely működik Dorozsmán.

Köszönet érte!
Aki szeretne csatlakozni bármelyik csoporthoz, azo-

kat szeptembertől nagy szeretettel várják!

MÓRA FERENC VETÉLKEDŐ
Móra Ferenc születésének 135., halálának 80. évfordu-

lóján októberig tartó rendezvénysorozattal emlékezik 
jeles igazgatójára a Somogyi-könyvtár.

Az évforduló jegyében került megrendezésre a 
Somogyi-könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtárának Móra 
Ferenc vetélkedője a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 
Könyvtárosunk, Farkas Lászlóné Éva színes és gazdag 
feladatsort állított össze Móra életéről és gyermekeknek 
szóló műveiből. A vetélkedő résztvevői a Jernei János Ál-
talános Iskola harmadik és negyedik osztályos – lelkes és 
fegyelmezett – tanulói voltak. Köszönhetően felkészítő 
tanáraiknak, Bakai Editnek, Dobó Imrénének és Czékusné 
Démus Gabriellának, a lelkes négy fős csapatok nyolc 
mesét és 2 gyermekregényt átölelő feladatsort oldottak 
meg sikeresen. Ügyességüket és felkészültségüket bizo-
nyítja, hogy minimális pontkülönbségekkel alakult ki a 
végső rangsor.

Gratulálunk valamennyiüknek és természetesen a 
győzteseknek!

Az első helyezett csapat tagjai Szép Katalin, Török 
Csenge, Vass Marcell és Veszelovszky Ádám voltak.

A rendezvény Mihálffy Béla és Kosik Dénes képvise-
lők támogatásával valósult meg.

SZT. MARTIN DOROZSMÁN
A Sztriha Kálmán Alapítvány és a Petőfi Sándor Mű-

velődési Ház szervezésében templomunk búcsúja előtti 
napon, este 7 órakor nagysikerű, ingyenes Szt. Martin-
koncert vette kezdetét a templomban.

A padsorok teljesen megteltek, kb. 450–500 ember 
vehetett részt a koncerten. A művész úr szaxofonon 
és pánsípon adott elő világhírű műveket a templom 
szentélyében, a szembemiséző oltár előtt és egy zenemű 
esetében a szószékről adta elő zeneszámait. A műértő 
közönség lelkes tapssal honorálta a nem mindennapi 
produkciót. Köszönet a szervezőknek a jó ötletért és 
sikeres lebonyolításért.

Az ingyenes alapítványi esten a nagylelkű adakozók-
tól közel százezer Forint gyűlt össze az alapítvány javára.

T. L.
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„Iskolába jár a gyerek, mégis hülye marad”

Egy anyuka panaszkodik: állami középfokú oktatási 
intézménybe jár a fia Szegeden, és hadilábon áll a mate-
matikával. Az órákon nem érti, amit a tanár magyaráz, 
kérdezni nem lehet, újra meg nem mondja el, mert ha-
ladni kell a tananyaggal. Egy megoldás jöhet szóba: a ta-
nár vállal korrepetálást. A gyerek korrepetálásra jár tehát, 
ahol a tanár valahogyan érthetően tudja elmagyarázni 
a dolgokat, mert a nebuló végre jó jegyeket kap a matek-
dolgozataira. A korrepetálás tehát jó mindkét félnek. Főleg 
a tanárnak.

*

Nemzetközi felmérésekből és a mai trendekből 
olvasható ki az a tendencia, amely szerint inkább a ke-
vesebb magolás (tehát kevesebb lexikai 
tudás) és több kreatív problémamegoldás 
az, amelyeket elvárt készségekként a cégek a munkaerő-
piacon részt vevő álláskeresők elé támasztanak. Úgy 
tűnik azonban, mi itthon teljes erővel a másik irányba 
mozgunk: ennek eredményeként a megszerzett tudás a 
mindennapi életben kevéssé hasznosítható, nem elég-
séges a szolgáltatói szektorban és a modern gyáripar-
ban végzendő munkához sem. Sőt: felmérések szerint 
Magyarországon kiugróan nagy az eltérés a diplomás 
és a nem-diplomás munkavállalók jövedelme között.

 Mindez arra enged következtetni, hogy az 
alapfokú oktatásban elsajátítandó tudás-
anyagot a diákok csak a felsőoktatásban 
szerzik meg. Köztudott, hogy hazánkban nagy a 
továbbtanulás iránti érdeklődés, az egyetemeken rendre 
nagy létszámmal indulnak az egyes szakok. Talán azért, 
mert a fiatalok az alapképzésben elszenvedett tudáshiányt 
csak itt tudják kompenzálni. 

Hogy a magyar általános iskolák szín-
vonala csapnivaló, nem csupán a szülők, 
a tanárok és maguk a szenvedő gyerekek 
tudják, de a lesújtó adatokat közlő PISA-
felmérések is igazolják. Azzal, hogy a szakisko-
lákban is például megnövelik a testnevelésórák számát, 
miközben kevesebb idő jut a matematikára vagy a ma-
gyarra, egyáltalán nem tesz jót a gyerekekkel a későbbi 
munkaerő-piaci esélyeik szempontjából. Egyenesen tragi-
kus például, hogy mennyire magas a funkcionális anal-
fabetizmus a gyerekek között, arról már nem is beszélve, 
hogy mennyire keveset konyítanak a természettudomá-
nyokhoz.

*

Általános iskola, az 1. osztályosok szüleinek első szülői 
értekezletén az osztályfőnök rögtön osztotta az észt: felhívta 
a szülők figyelmét, hogy az ő dolguk a tantervben szerep-
lő anyag leadása, de azzal nem foglalkoznak majd, hogy 
a gyerek érti vagy nem érti azt, amit elmondanak. Kerek 
perec kijelentette, hogy aki lemarad, ahhoz a szülők fogad-
janak magántanárt.

*

A mai magyar iskolák helyzetét kitűnően jellemzi a 
„látens diszfunkció” kifejezés. Mindez azt jelenti, hogy az 
iskolák nem töltik be úgy funkciójukat, ahogyan azt kel-
lene. Sem személyi, sem tárgyi feltételek nincsenek meg 
ahhoz, hogy hatásos, színvonalas, a gyerekek érdeklődé-
sét felkeltő és ösztönző szocializációs közeget, egyfajta 

„második otthont” jelentsen az iskola. Emellett kirívó 
a „szelektivitás”, tehát a mély minőségbeli eltérés a kö-
zépfokú intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák) 
között. A szövegértés vizsgálata során azt látjuk, hogy 
a 10. évfolyamon a 8- és 6-osztályos gimnáziumba járó 
diákok 10 százaléka jobb teljesítményt nyújtanak, mint 
az átlag, miközben a szakiskolások 13 százalékkal el-
maradnak. Még megdöbbentőbb, hogy a szakiskolások 
teljesítménye még a hatodikos átlagteljesítményt sem éri el. 
A színvonaltalan iskolák diákjainak muszáj rendre külön-
órákat venniük az iskolán kívül, ha azt szeretnék, hogy az 
egyetemi felvételijük sikeres legyen.

Az életbe való kilépés során nem mindenki indul 
egyenlő eséllyel. A képzettség kérdése egyre jobban 
pénzkérdéssé válik: aki szakmát akar tanulni, mégpedig 
jól meg akarja tanulni, fizetnie kell, és egyre többet. A 
szegényebb diákok tehát olyan oktatást kapnak, amely 
sokkal kevésbé fejleszti a kreativitásukat. Az „ingyenesen” 
elsajátítható tudás egyre szegényesebb, egyre kevésbé 
használható a mindennapokban. A tudásalapú társada-
lomban a tudásnak értéke van, amelyet ugyanúgy meg kell 
vásárolni, mint egy háztartási eszközt. Legfőképpen 
a számolási készség, a matematikai és 
az informatikai tudásanyag, valamint a 
természettudományok megértése nél-
külözhetetlen manapság a társadalomban való tel-
jes értékű részvételhez és a modern gazdaságban való 
versenyképességéhez.

*

Szülő mondja: az új tanévben a reáltantárgyak óraszá-
mát leszűkítették heti egyre, de a testnevelést, azt minden napra 
betették. Majd lassan új tantárgyakkal bővül a repertoár, 
a hittan mellé lesz alattvalóságtan és bólogatástudomány 
is.

*

Feltehetnénk a kérdést, hogy kinek az érdeke az, 
hogy a széles körű tudás, a kreatív gondolkodásra való 
képesség készségének az elsorvasztása ilyen nagymér-
tékű, kirívó és egyre súlyosbodó maradjon? Ki jár jól 
azzal, ha az állampolgárok a rosszul meg-
értett, amúgy is felesleges tudáshalmaz 
alatt roskadozva nem látják a társadalom 
és az állam problémáit, nem fogják fel 
aktuális kulturális / gazdasági / politi-
kai helyzetüket, közömbössé válnak a 
közügyekkel és a hatalom társadalmi 
kontrollja iránt érzett elkötelezettséggel 
szemben? Ki az, aki hasznot húz a tájékozatlanság-
ból és az ostobaságból?

A válasz megtalálásához nem árt tudni, hogy amint 
az fentebb olvasható volt, a mostani oktatásirányítás 
az egységesítést, a központosítást támogatja, sőt, kénysze-
ríti ki. Nyilvánvaló módon az „egyentankönyvek” és az 
egységes pedagógiai módszerek iskolája aligha fogják fej-
leszteni az önálló, eredeti gondolkodás képességét. Ha a 
pedagógusnak megtiltják, hogy kreatív legyen, ho-
gyan váljék azzá a diák? Különösen visszatetsző továbbá, 
hogy az új kerettantervekben minimálisra csökkentették 
a szakiskolák kompetenciafejlesztésre használható közis-
mereti óráinak számát. Összefoglalva: kormányzati 
szinten söprik szőnyeg alá a gondolko-
dásra nevelés hiányának, a kreativitás 
fejlesztésének gyengeségének és az is-
kolarendszer szociális alapú szétszaka-
dásának súlyos problémáját; ezáltal a megol-
dásra sem születhettek hatékony intézkedések, és sajnos 
nem is várhatók.

SOMOGYI GÁBOR

FORRÁSTANULMÁNY:
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/hungary-pisa.

htm

Közbiztonsági tájékoztató
Tájékoztatjuk Dorozsma lakosságát, hogy közbiztonsá-

gunk helyzetén átmenetileg érezhetően javított az a tény, 
hogy június elején egy sorozatbetörés tetteseit sikerült a 
rendőri-polgárőri közös éjszakai szolgálat során tetten 
érni. A gyanúsítottak ellen folyik a vizsgálat, a nyomok, 
bizonyítékok gyűjtése, értékelése. Az éjszakai gyűjtögető 
életet folytató méhecskék kaptárba kerülhetnek! A betörök 
éjszakai elfogásában érdekelt rendőr és polgárőr elisme-
résben, tárgyjutalomban részesültek. Ezúton is köszön-
jük munkájukat a lakosság nevében is.

Folytatódott a sziksóstói buszmegállókban és Öreg-
hegyhez közeli buszmegállóban lezárt kerékpárok lopása. 
Eddig az elmúlt 2 hónapban 3 esetről kapott a Dorozsmai 
Napló és a polgárőrség bejelentést. Rászoruló károsultak 
részére a nagylelkű, jószívű adakozóink révén sikerült 3 
db használt kerékpárt költségünkre felújítva, kárpótlás-
ként ajándékba adni.

Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy használaton kívüli 

kerékpárjaikat ajánlják fel a jövőbeni károsultak kárpót-
lása érdekében. Sok embernek jelentős anyagi gondot 
jelent egy-egy elveszett kerékpár pótlása. Ezzel a szolida-
ritással is szolgálhatjuk társadalmi terheink csökkentését.

Folyamatosan napirenden van a házaló árusok, trükkös 
tolvajok, közművek, közhivatalok képviselőinek magukat 
kiadó csalók, tolvajok házalása. Ne engedjük be őket laká-
sunkba! Írjuk fel a gépkocsijuk rendszámát, amely jármű 
rendszerint egy sarokkal távolabb parkol a házalóktól.

Lakossági összefogással, a SZEM kiterjesztésével, a 
bűnügyi információk rendőrség és polgárőrség részére 
való átadásával, feljelentések megtételével törekedjünk a 
bűnesetek felfedésére ill. megelőzésére! Bűnesetekkel 
kapcsolatos észlelést AZONNAL jelentsük be a rend-
őrség 107-es ügyeleti számára és utána értesítsék a pol-
gárőrséget, hogy megelőző jelleggel közre tudjuk adni a 
tipikus eseteket mások okulására!

POLGÁRŐRSÉG

Brutális hatása van
Az utóbbi időben rendkívül veszélyes anyagok jelen-

tek meg – hangzott el egy szegedi konferencián.
Az új drog fillérekért kapható! A tabletta egyre jobban 

terjed a fiatalok között idehaza. A szer gyakran öntudat-
lanná teszi használóit és komoly üldözési mániát okoz. 
Az alfa-PVT az amfetaminokhoz hasonló hatású anyag, 
amelyet tablettában árulnak. A dílerek 1000-1500 forin-
tért adják adagját, ára miatt egyre népszerűbb a fiatalok 
körében. Hatása azonban kiszámíthatatlan.

Tisztelt pedagógusok, szülők! Amikor a gyermek ma-
gatartása eltér a megszokottól, ideges, ingerlékeny, vagy 
levert, közönyös, térbeli és időbeli tájékozódása zavart, 
indokolatlanul fáradt, gyorsan kimerül, alvászavarai vannak, 
szűkebbek vagy tágabbak a pupillái mint általában, száj-
szárazság, orrfolyás, étvágytalanság, erős fogyás jelentke-
zik nála, színes tabletták, ismeretlen eredetű gyógyszerek, 
porok, féltve őrzött, kézzel sodort cigaretta, zöld, száraz 
növényi törmelék kerül elő a zsebéből, használati tárgyai 
közül, akkor gyanakodjanak! 
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Kiskundorozsmáért…
– Kiskundorozsmáért Emlékéremben részesült Bényi 

Mihály idén május elsején. Ennek apropóján kérlek, mesélj 
egy kicsit önmagadról!

– Szőregen születtem 1948-ban. 1969-ben nősültem 
és kerültem Kiskundorozsmára. Építésznek taníttattak szü-
leim. Technikusként Szegeden, építőmérnökként Pécsett 
szereztem képesítést. Katolikus nevelést kaptam, és ez az 
orientáltság a mai napig ösztönöz az életem minden 
napján. Házasságkötésem óta veszek részt a Kiskundo-
rozsmai Egyházközség munkájában, 2009-től megvá-
lasztott világi elnökként. Két fiam van, kiktől 3 unokát 
kaptunk!

– Milyen közösségi célokat sikerült, illetve nem sikerült 
megvalósítani eddigi közösségi munkáddal?

– Az Adél köz végében lakom. Még a 80-as években 
sikerült először összefognom az utcát, és saját tervezés-
sel és közös kivitelezéssel megvalósítani a gázvezeték-há-
lózat megépítését. Ide csatlakozhatott a Barátság utcai 
lakótelepi rész is. Sok magánházat, átalakítást, bővítést 
terveztem meg. Közöttük a Katolikus Közösségi épü-
letet. Kivitelezőként vállalkozásokat vezettem. Munkáim 
nagy része Szeged belterületére esett. Ipari csarnokokat, 
családi házakat, társasházakat, középület felújítást kivite-
leztünk, és vezettem le. Csak Szegeden 130 lakást építet-
tünk. Mindig szerettem volna valamit tenni Kiskundo-
rozsmáért, a városrész fejlesztéséért! Amikor Szegedhez 
kerültünk, sok jó, de rossz döntések is születtek! Még a 
’70-es és ’80-as években létezett egy fejlesztési elképzelés 
a Kiskundorozsma központjának, lakóövezetek, üdülő-
részek, ipari részek, sport, kulturális létesítményekre, de 
ez mára ellaposodott! Sikerült felkarolni a ligeti kápolnát, 
amin és környékén jelentős változások-fejlesztések tör-
téntek. Újjáépülhetett a stáció, és úgy gondolom, hogy 
jó döntés volt a ligetet folyamatosan bevonni a városrész 
életébe. Ehhez sokat segített a püspökség beleegyezése, 
a lakosság segítsége, és a két önkormányzati képviselő. 
Folyamatosan megújult a templombelső, a szentély, a 
padfűtés, festés, ablakcserék, térvilágítás, templomtető 
felújításra került stb. Rossz döntésnek tartom, hogy a 
megszüntetett villamos vonal helyén nem épült meg 
a trolibusz hálózat. Kissé aggódom, hogy nem sikerült 

pályázati pénzt, hozzájárulást szerezni a megtervezett 
akadálymentesített templomi feljáró megépítéséhez. A 
templomszintre a feljutás (vészhelyzetben) a buszmeg-
állóktól korlátozott lett. De erre is van megoldás! Még 
veled együtt képzeltük el egy katolikus szociális otthon 
építését a ligetbe. Ennek részemről kicsi a valószínűsége, 
egészségügyi problémáim és életkorom miatt… A gond-
viselésnek tartom, hogy † Mádi atya nyugdíjazása után 
egy energikus fiatal lelkipásztort kaptunk, és a művelő-
dési ház vezetése is jó kézbe került!

– Mit tartanál elsődlegesen megvalósítandónak?
– Mindenfajta tervezésbe, megvalósításba és a veze-

tésbe minél több okos fiatalt bevonni, mindenütt fiatalí-
tani! Mert ha az okosok nem vállalják a vezetést, a buták 
fogják vezetni őket!

TÍMÁR LAJOS

Tapody Zoltán, a mecénás
2014-ben a Kiskundorozsmai civil és társadal-

mi szervezetek, önkormányzati képviselők közös 
javaslata, szavazatai alapján a május elseji ünnep-
ségen Mecénás-díjban részesült Tapody Zoltán 
egyéni vállalkozó, a Stop cukrászda tulajdono-
sa – annak elismeréséül, hogy hosszú idő óta 
a dorozsmai és szegedi rendezvényeket cukrász 
készítményeivel támogatja.

– Kérem, meséljen életútja főbb állomásairól!
– Tősgyökeres dorozsmai vagyok, itt jártam isko-

lába, majd Szegeden a Radnóti Miklós Gimnáziumban 
érettségiztem. Ezt követően az Élelmiszeripari Főiskolán 
tanultam, ahol üzemmérnöki diplomát szereztem 1979-
ben. Ebben az évben egy nagy cukrászüzemben vezető 
helyettesként dolgoztam. Mikor lehetőség nyílt rá, kibé-
reltem a Dél-Tisza-menti ÁFÉSZ-tól a Tas utcai cukrász-
üzemet. Később béreltem, majd megvettem a jelenlegi 
üzletet, amit 9 évvel ezelőtt felújítottunk az uniós elő-
írásoknak megfelelően, és ahol 25 éve működünk STOP 
cukrászdaként.

– Milyen fejlesztéseket hajtott végre ez alatt az idő 
alatt?

– Jelenleg 15 főnek adok állandó munkát, és vannak 
nyári kisegítők is. Dolgozóim régóta kitartanak mellet-
tem, ezért ezúton is szeretném megköszönni szaktudá-
sukat és helytállásukat. Igyekszünk lépést tartani a kor 
követelményeivel, modern gépeken, jó minőségű nyers-
anyagokkal dolgozunk.

– Úgy tudom, terjeszkedik…
– Négy évvel ezelőtt Szegeden a Gutenberg utcában 

megnyitottuk az új üzletet, hogy a szegedi vendégek is 
könnyen eljussanak hozzánk. Az üzlet beváltotta a hoz-
zá fűzött reményeket. Az üzlet marketing felfogásába 
belefér a helyi és szegedi intézmények, civil szervezetek 
és sportkörök rendezvényeinek támogatása terméke-
inkkel. Rendszeresen kapunk köszönetet a megajándé-
kozottaktól.

*

Szívesen fogadtam Tapody úr invitálását üzlete meg-
tekintésére. Tapasztalataim, benyomásaim pozitívak. Mind 
az üzlet, mind az azt kiszolgáló üzemi és szociális he-
lyiségek jó színvonalról tanúskodnak. Mindenütt példás 
tisztaság, a berendezések, kemencék, hűtőszekrények, 

tárolók fényes nemesacélból vannak. Ez a korszerű, eu-
rópai színvonalú üzem dicséri alkotóját, aki felépítette, 
jó színvonalon tartja, működteti Kiskundorozsma, Sze-
ged és a környék lakosságának élete megédesítésére. A 
szomszédságban lakva naponta tapasztaljuk, hogy szű-
kebb pátriánkból, de Szeged és határainkon túlról érkező 
utazók is leparkolnak és jóízűen falatoznak, nyalakodnak 
az üzlet bőséges és finom választékából.

Köszönjük Tapody Zoltán cukrász vállalkozónak, 
hogy kitartó, szorgalmas munkával létrehozta ezt a vál-
lalkozást, és jó színvonalon tartva működteti. Tizenöt 
embernek tisztességes munkát ad. Finomságaival meg-
édesíti életünket, emlékezetessé teszi családi és társadal-
mi ünnepeinket, rendezvényeinket. Nem utolsó sorban 
határainkon túlra is elviszik a vendégek Dorozsma és a 
cukrászda jó hírnevét.

Ezúton is gratulálunk Tapody Zoltánnak a Stop cuk-
rászda működtetésében elért sikereihez és a Mecénás-
díj megbecsülő elismeréshez. További jó egészséget és 
sikerekben gazdag üzleti működést kívánunk!

TÍMÁR L.

Nyáreleji könyvhét 
Szegeden

A hagyományosan a Somogyi-könyvtár által 
szervezett kulturális rendezvénysorozat idén 20 hely-
színen 183 programmal várt minden érdeklődőt. Köz-
pontja a Dugonics tér volt, ahol 33 sátornál kínáltak 
könyvet, programot az érdeklődők számára egészen 
estig. Az idei könyvhéten Szeged díszvendége Bereményi 
Géza Kossuth- és Balázs Béla-díjas író, dalszöveg- és 
forgatókönyvíró volt, ám rajta kívül bemutatkozott 
számos szegedi kiadó és alkotó is.

Új én antik könyveket akciós áron, kedvezmé-
nyesen lehetett vásárolni a kiadói és könyvkereskedői 
standoknál, a könyvtár használt könyveit már száz 
Forintért el lehetett vinni. Számos író, köztük Grecsó 
Krisztián, Gerlóczy Márton, Babiczky Tibor, Háy György, 
Bátyi Zoltán, Temesi Ferenc, Oravecz Imre dedikált, de 
jelen volt továbbá Farkas Bertalan és Pilcz Roland.

A június 12-től kezdődő és 20-áig tartó fesztivá-
lon több mint 300 könyvújdonságot lehetett találni. A 
rendezvény sikeréhez a kellemes időjárás is hozzájárult.

SG
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Orvosaink, gyógyszerészeink Kiskundorozsmán

Haladni kell a korral!
Dr. Oláh Julianna házi gyermekorvos

Dr. Oláh Julianna a csecsemő- és gyermekgyógyászat, 
a fertőző betegségek és a radiológia szakorvosa 2003 óta 
gyógyít háziorvosként Kiskundorozsmán. Az 14. gyer-
mekorvosi körzetben lát el körzeti gyermekorvosi felada-
tokat, helyettese Dr. Vízi Ilona, akit – szükség esetén – a 
15. körzetben Ő helyettesít. A rendelőben szakasszisz-
tense Kovácsné Pacsa Tünde, valamint a körzet védőnői 
Rózsa Éva és Veres Éva védőnők segítik gyógyító mun-
kájában, de jó kapcsolatot tart a párhuzamos körzet vé-
dőnőivel is. Szegeden született, itt is járta általános- és 
középiskoláit, és a Szegedi Orvostudományi Egyetem Ál-
talános Orvosi Karán végzett. Édesapja – aki korán meg-
halt – üzemmérnök volt, édesanyja – bár kalaposmester 
végzettsége volt – soha nem dolgozott szakmájában. 
Szakvizsgája után 15 évig dolgozott a gyermekklinikán 
és a fertőző osztályon, utóbbi helyen már adjunktusként. 
Részt vett rendszeresen a kórház ügyeleti munkájában 
is, majd jó néhány évig Szeged város egészségügyi osz-
tályát is vezette, nem elszakadva a gyakorlati munkától. 
A radiológia a fertőző osztályon végzett munkája miatt 
kapcsolódott tevékenységéhez: az ott kialakított vizs-
gáló helyiség és berendezés lehetővé tette, hogy nem 
kellett a fertőző betegeket külön vizsgálatokra szállítani. 
A Szegeden élő doktornőt – unokatestvérei „jóvoltából” 

– sok kisgyerek veszi körül: az ő orvosi felügyeletük és a 
családi kapcsolatok elmélyítése nagyon fontos számára.

A kórházi és a tudományos életben is részt vett ez 
idő tájt: előadó volt több konferencián, de részt vett az 
orvostanhallgatók gyakorlati képzésében is. A végzett 
kollégáktól sok kellemes visszajelzést kapott oktató-
munkája eredményességéről.

Mint elmondta: a jó gyermekgyógyásznak szaktu-
dással, tapasztalattal és kiváló empatikus képességekkel 
kell rendelkeznie, hogy egy beszélni nem tudó csecsemő 
állapotát felmérje, diagnosztizálja és gyógyítsa, ehhez 
elengedhetetlen a kísérő pontos információja is. Fontos-
nak tartja – és erre mindig törekszik is –, hogy ismerje a 
kis beteg életkörülményeit, a körülötte élők betegségeit, 
a család egészségi állapotát.

Kiskundorozsmán már meglévő praxist vett át: be-
tegeinek túlnyomó többsége megmaradt, sőt sokan sze-
mélyesen jöttek el a kezdetekben megnézni az új doktor 
nénit. Az elköltözők többsége bejön hozzá elköszönni: a 
belátható távolságra költözők zöme visszajár hozzá.

A körzet krónikus betegeit gondozóba és szakvizsgá-
latokra utalja: állapotuk követése jól megoldott. A tüdő-
gyógyászati, gasztroenterológiai és a neurológiai betegek 
beutalására külön gondot fordít, hiszen a gyermek ked-
vezményes gyógyszerelésében a háziorvos nem dönthet. 
Ezekben az esetekben – kellő tájékoztatás mellett – a 
beteg–orvos együttműködés nagyrészt rendezett.

Jellemző betegségként említette az allergiát, amely 
sík vidéken igen gyakori, a pollen miatti szezonális légző-
szervi megbetegedéseket, illetve a – csecsemőket is érin-
tő – tehéntejfehérje allergiát. A nyári hónapokban sok 
a hasmenéses beteg: a kis gyermekek többnyire közös-
ségben kapják a vírust. A gyógyítás csak a közösségből 
való kiemeléssel, a szigorú diéta betartásával, súlyosabb 
esetben gyógyszerezéssel lehetséges. A gyermekeket 19 
éves korig látják el a gyermekorvosok. Azt javasolja: szü-
leikkel beszéljék meg a fiatalok, hogy melyik háziorvost 
válasszák a továbbiakban.

A szív és csontvelő átültetett betegeivel és szüleikkel, 
de a nagyobb műtéteken átesettekkel is – szinte – baráti 
kapcsolatot ápol. Nyomtatott „tetkót” kapnak kis bete-
gei, kedvelt a nyuszi-maci, de színező és képeskönyv is 

segíti a megszeppent csöppségekkel való kapcsolatépí-
tést A védőnők naprakész adatokkal szolgálnak az ott-
honi ellátásokról. A gyermeklétszám az országos átlag-
nak megfelelő: sajnos kevesebb gyermek születik, mert 
többek között fontos a munkahely megőrzése, megtar-
tása. Rendelési idejében – különösen tanítási, oktatási 
időszakban és hétfőnként – 50–60 beteg is megjelenik. 
Jó tudni: 18 év alatt a gyermeket szülőnek, vagy gondvi-
selőnek kell(ene) orvoshoz kísérni. Bár a nagyobbaknál 
már van némi engedmény, azért van szülő aki telefonál 
gyermeke megjelenéséről az orvosnak. Az iskolai órakez-
désről történő lemaradás miatti „betegségek” kezelése is 
tele van humánummal.

„Mondd meg az igazat és megbeszéljük!” – hangzik 
el sokszor a rendelőben.

Gyermekgyógyász kolléganőjével mindketten – ő 
az Orczyban – látják el az iskola-egészségügyi feladato-
kat – védőoltások, szűrővizsgálatok stb. –, mivel Kiskun-
dorozsmán nincs főállású iskolai védőnő ebben a mun-
kában is a területükön dolgozó védőnőkkel működnek 
együtt. A csecsemő-tanácsadáson – az egy éven aluli 
nem beteg gyermekeken kívül – előzetes bejelentke-
zés után szívesen látja a kismamákat, de a szülőket is. 
A rendelési idő után a kicsinyek betegellátása a városi 
központi ügyeleten történik a Szilágyi utcában: az ügye-
leti szolgálat ellátásában mindkét kiskundorozsmai gyer-
mekorvosunk beosztás szerint tevékenykedik. 

Néhány hasznos tanáccsal szolgál a doktornő a nyá-
ri hónapokra és a szünidőre is:

– Tartózkodni kell a túlzott édességfogyasztástól, a 
mosott gyümölcs mindig jobb!

– Óvakodni kell a túlzott napozástól: az UV-sugárzás 
bőrrákot okozhat: napvédő szer használata javasolt!

– Kicsi gyereket ne hagyjunk felügyelet nélkül, csecse-
mő esetében még nagyobb a felelősség.

– Óvakodjanak gyermekeink a kóbor állatoktól, ne 

incselkedjenek a pórázon tartott házi kedvencekkel. Ku-
tyaharapás, cicakarmolás esetén mielőbb orvoshoz kell 
fordulni!

– A darázscsípésnek allergiás tünetei is lehetnek: 
tartsunk otthon kalciumot, allergia elleni szereket csepp, 
vagy tabletta formájában. A szúnyogok ellen kenőccsel, 
folyadékkal védekezhetünk. A gyermekek szobáját véd-
jük szúnyoghálóval!

– Az enyhe tél miatt sok kullancs áttelelt, sok közülük 
fertőzött és súlyos betegséget okozhat. Otthon csipesz-
szel eltávolíthatók, majd a területet fertőtleníteni kell. 
Igény esetén – térítéses – védőoltással is lehet védekezni. 
Probléma esetén orvoshoz kell fordulni!

– A Tisza, a Maros, a bánya- és horgásztavak kijelölt 
helyein, csak szülői felügyelet mellet fürödjenek gyermeke-
ink Folyóba csak úszni tudók merészkedjenek, felhevült 
testtel soha ne ugorjunk vízbe! Strandokon, uszodában, 
fürdőkben a tusolás – fürdés előtt és után is – feltétle-
nül fontos. A strandolás előtti zuhanyozással és a fürdés 
utáni szappanos tusolással embertársaink és a magunk 
egészségét is védjük.

Lakásában néhány szép szobanövény díszíti a kör-
nyezetét, de – mint elmondta – kevés ideje van a gon-
dozásukra. Kevéske szabadidejében szeretne többet ol-
vasni, koncertre, színházba menni. Szívesen kirándul akár 
bakancsos túrázóként, akár szervezett kirándulás, város-
nézés résztvevőjeként. Rendszeres és szeretett programja 
a szakmáról megjelent cikkek, elemzések olvasása. Szíve-
sen vesz részt – az amúgy kötelező – továbbképzéseken, 
szemináriumokon, hogy „képben legyen” a szakma fejlő-
désével, a gyermekgyógyászat új vizsgálati módszereivel, 
hogy kis betegeit a legjobban kiszolgálhassa és gyógyítsa.

„Haladni kell a korral!” – szögezte le beszélgetésünk 
végén mosolyogva a doktornő.

SZENTES BÍRÓ FERENC
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A holokauszt dorozsmai áldozatai
Kiskundorozsma közössége fél évszázadig nem ismer-

te a második világháborúban elpusztult áldozatainak teljes 
névsorát, a harcokban hősi halált halt elhunytak számát. 
Ezért a Dorozsmai Napló 1994 körüli szerkesztősége el-
határozta, hogy megszervezi a kutatást, s eredményeit 
könyv alakban közreadja.

A Napló akkori történész-főszerkesztője tudta, hogy 
a szegedi hadtörténész-levéltáros, Kanyó Ferenc már elkezd-
te a szegedi áldozatok kutatását, ezért felkérte, kutatásai 
során a dorozsmai adatokat is gyűjtse össze. A szer-
kesztőség és a Napló baráti köre pedig az emlékek 
gyűjtéséhez látott, majd az áldozatok addig már ösz-
szegyűjtött neveit a Napló különszámában adta köz-
re, hogy az ittlakók ellenőrizzék, elhunyt szeretteikről 
találnak-e adatokat. Ennek nyomán csaknem ötvennel 
több áldozat került így a kötetbe, amit a Hispánia Kiadó 
és a Dorozsmai Napló Baráti Kör jelentetett meg, és 
amely könyvet a halottak emlékére celebrált ökume-
nikus istentisztelet után mutatták be Kiskundorozsma 
halottai a második világháborúban címmel (1996).

A kötetben 530 áldozat neve és életrajza szerepel. 
Közülük 465 volt katona, köztük 8 tiszt. Többségük ka-
tonai ütközetekben halt meg, 146 dorozsmai honvéd a 
Donnál. A Kárpátok harcaiban 74-en estek el, hadifog-
ságban 72-en, a magyarországi harcokban 38-an.

Ám a kutatás és a kötet példamutatóan nem tett 
különbséget az áldozatok között: tartalmazza a mun-
kaszolgálatban vagy a német haláltáborokban elhunyt 
dorozsmai zsidók adatait is.

Ezt, amikor a holokauszt évfordulójára emlékezünk 

,érdemes felidézni! A német megszállás (1944. március 
19.) után, áprilisban kezdődött meg a zsidóság gettósítá-
sa majd deportálása Dorozsmán is, ahol a háború idején 
a zsidó személyek száma 46 volt.

Június 10. után gyűjtőtábort állítottak fel Szegeden, 
a Cserzy Mihály utcai téglagyárban, ahol 8300 személyt 
zsúfoltak össze, a szegediek mellett a környező falvakból 
deportált zsidókat, köztük Dorozsmáról is.

Kiskundorozsmán 7 családot és 37 főt gettósítottak, 
az Árpád és az István utca között több épületben, majd 
a szegedi téglagyárba hajtották őket. Innen az első vonat 
június 25-én indult Auschwitzba, amelyet még két ha-
lálvonat követett.

Auschwitzban a 37 deportált dorozsmai személy 
közül 16 fő pusztult el, 21-en visszatértek, később kiván-
doroltak – többségük Izraelbe. A munkaszolgálatban 9-
en haltak meg, többségük a doni harcok során.

A dorozsmai zsidók háborús vesztesége Kanyó Ferenc 
adatai szerint 25 fő volt. A lexikonban 20 személyről tudott 
a szerző adatokat közölni. Megrázó, hogy az Auschwitz-
ban elpusztultak között ott találjuk Róth Józsefné Lővi 
Ilonát, aki két kiskorú gyermekével (Éva 2 éves, Miklós 4 
éves) ott pusztult el. A férj-édesapa pedig a munkaszol-
gálatban halt meg.

A legidősebb áldozat Strohmann Erzsébet, 82 éve-
sen halt meg Auschwitzban.

E könyv adatai alapján készült el a dorozsmai temp-
lomkertben felavatott emlékmű, ahol az összes áldozat 
neve szerepel, köztük a dorozsmai zsidó vallású magya-
roké is, szimbolizálva az együttélést és közös sorsot. Em-

lékezzünk mindannyiukra! A dorozsmai zsidó áldozatok 
neveit alább közöljük:

MUNKASZOLGÁLATBAN HALT MEG:
– Adler György
– Berényi Nándor
– Dániel Mihály
– Fodor Ferenc
– Geiger Imre
– Róth József
– Welvárth György
– Welvárth István

AUSCHWITZBAN HALTAK MEG:
– Halmos Lipót
– Halmos Lipótné Kiss Margit
– Paskesz Józsa
– Róth Miklós (4 éves)
– Róth Éva (2 éves)
– Róth Józsefné Lővi Ilona
– Rosenstraauch Scháje (József)
– Stern Matild
– Strohmann Erzsébet (82 éves)
– Somló Jenő

MÁS TÁBORBAN HALTAK MEG:
– Somlyó Jenőné Sonnenfeld Margit (Hillerslében)
– Klein Henrik (Baden-Belsenben).

AÁ

OLVASÓI LEVELEK

Válasz a 
kérdésre

A 2014. júniusi Dorozsmai Naplóban megjelent 
„Magas a fű” cikkre szeretnék reflektálni.

Általános érvényű szabály, hogy mindenkinek saját 
portája előtt kell rendben tartania a közterületet. Termé-
szetesen, ha valaki ezt a munkát nem bírja elvégezni és 
kéri, akkor biztosan segítenek az arra illetékesek. Jelen-
leg a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. dorozsmai 
divíziója a főútvonalak mellett kell, hogy levágja a füvet. 
Ebbe a Jerney utca beletartozik, míg a Hegedű utca nem. 
Úgy lehet fogalmazni, ahol a busz közlekedik, azokon a 
területeken kell levágni a füvet.

A cikkben az a kijelentés, hogy „ott kiürítik a tankokat 
és elvonulnak”, kifejezetten sértő megjegyzés. Ez ugyanis 
azt sugallja, mintha ellopnák a benzint a fűnyíró gépből 
és ezért nem vágják le a füvet. Ez valaha így működhe-
tett, de amióta új vezető került a dorozsmai divízió élére, 
azóta megváltoztak a viszonyok. A vezető sokkal jobban 
összefogja és irányítja az ott dolgozókat, akik közt szép 
számmal akadnak közcélú foglalkoztatottak is.

Ha egy kicsit odafigyelünk környezetünkre, akkor 
azt látjuk, hogy folyamatosan épül-szépül Dorozsma. 
Néhány példát említek: a körforgalmak újra virágosítása, 
a forgalom elől elzárt területeken is virágosítás, a kan-
delábereken cserepes muskátlik, a Dísz téren új virágok, 
a virágládák kicserélve, a Dísz tér és az orvosi rendelő 
között új rózsák ültetve, a szélmalom környéke is 150 

rózsatővel szépült, új biciklitárolók kerültek kihelyezésre 
a fontosabb csomópontokra, és még lehetne sorolni.

Ezért úgy gondolom, inkább dicséret és köszönet 
illeti őket!

Még egy gondolat! Az én szomszédom is idős, ezért 
amikor a portám előtt az utcán vágom a füvet, akkor 5 
perccel tovább maradok és levágom a szomszéd előtt is. 
Nem kéri senki és nem várok köszönetet érte. Ugyanis 
én is kerülhetek ugyanilyen helyzetbe, és akkor nekem is 
jól esik majd, ha segítenek.

(Név és cím a szerkesztőségben)

A kiskertes 
övezetben és az 
üdülőterületeken 

is lesz 
szemétszállítás

Szeméttelepnek használja a lakosság bizonyos 
rétege a szelektív gyűjtőszigeteket, az üdülőterületeken 
is rendre hulladékkupacok jelennek meg. Ez utóbbi 
problémát „orvosolandó” a szemétszállítás bevezetése 
a kiskertekben. Időszerű lépés: aki a kiskertekben él, az 
is fizessen. A subasai kiskertekben a Domaszéki úton 
közlekedők teleszórják az út mentét műanyag flakonnal, 

műanyag zacskóval, sörös, cigis dobozzal és egyéb sze-
méttel. Sajnos az emberek fejében kellene egy kis rend-
rakás, pedig minimális ésszel is fel lehetne érni, hogy ha 
valamilyen csomagolásból kifogy a tartalma, azt ki kell 
dobni a szemetesbe, nem pedig csak úgy eldobni, ott 
hagyni magunk után, mint állat az ürülékét.

Vannak, akik a kiskertekben és üdülőterületeken 
élnek életvitelszerűen, mégsem igénylik a szolgáltatást, 
balkáni viszonyokat teremtve ezzel: egyesek az éj leple 
alatt csempészik ki a közterületre a háztartási hulladé-
kot. Sajnos előfordul, hogy élő állatot, spájznyi romlott 
befőttet, istállótrágyát, sittet tesznek a hulladéktárolóba. 
Egyes zöldterületeken átok ül, ami kihordott szemetet, 
lomot estig elvisz a cég, másnap újratermeli valaki.

A kiskertes övezetben és az üdülőterületeken is lesz 
szemétszállítás. Makrai László, a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője arról számolt be, 
hogy minden olyan ingatlant, ahol hulladéktermelés 
valószínűsíthető, vagyis a felépítmény több mint szer-
számtároló, így alkalmas ott tartózkodásra, szemétszál-
lítási díjfizetésre köteleznek. Itt kezdődnek a problémák. 
Rendkívül méltánytalan, igazságtalan és legfőképp min-
den alapot nélkülöző ez a hasraütés szintjén meghatáro-
zott felosztás. Nem is sikerült tényszerűen megállapítani, 
mert olyanoknak is küldtek ki számlát, akiknek csak szer-
számos bódé áll a telkükön, és már van szemétszállítási 
szerződésük. Ezt értik az állapotok helyes rendezése cím-
szó alatt?

(Név és cím a szerkesztőségben)

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy névtelenül érkezett olva-
sói leveleket nem áll módunkban leközölni. Fenntartjuk a 
jogot arra, hogy az olvasói leveleket szerkesztve, annak 
mondanivalójának tiszteletben tartásával jelentessük meg.
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Vidám családi nap a 

Széksósi Úti Óvodában
Május 9-én délután, gyönyörű időben, sok érdekes 

tevékenységgel és fellépő vendégekkel közösen töltöt-
tünk egy szép délutánt a családokkal. A kíváncsi gyer-
mekszemeket különböző érdekesebbnél érdekesebb 
figurák készítésével, anyagokkal hívogattuk a szüleikkel 
együtt az asztalok mellé. Az óvónők felügyelete és segítő 
keze által csiga-bigákat, pillangókat, katicákat, méheket, 
gyurmafigurákat, nyakláncokat, karkötőket készíthettek 
a gyermekek szüleikkel közösen.

Színes programok és sok, szülők készítette finomságo-
kat kóstolhattak kicsik és felnőttek egyaránt.

Nagyon örültek a gyermekek a sok szép játéknak, 
melyet tombolán nyerhettek.

A tombola bevételéből és a felajánlásokból óvodán-
kat szépítjük új szőnyegek vásárlásával.

A CLASSICON Kulturális Tánc és Sport Egyesület 
majorett bemutatója és a Csiga Duó zenés műsora 
táncba hívta az érdeklődőket. Az arcfestők dekoráltak, 

az ugrálóvárban sokat ugrálhattak, mozoghattak a gye-
rekek.

Köszönjük a segítséget, felajánlásokat óvodánk 
szülői közösségének. A tombolaajándékokért köszönet: 
Vadliba Vendéglőnek, Vadliba utcai vegyidiszkontnak, 
Bányai Cukrászdának, COCONUT zöldség-gyümölcs 
kereskedésnek.

Köszönjük Kosik Dénes önkormányzati képviselő-
nek a minden évben felajánlott 50 ezer Forintért, amely-
ből a tombolaajándékokat gazdagítottuk. A Csiga Duó 
fellépése szintén a képviselő úrnak köszönhetően való-
sult meg.

Ebben az évben az óvodaépület belső részén befe-
jeződik a nyílászáró cseréje. 900 ezer Forintot fordítha-
tott az óvoda erre a célra, amelyet szintén Kosik Dénes 
képviselőnek köszönhetünk.

SZÉKSÓSI ÚTI ÓVODA KÖZÖSSÉGE

INGYEN APRÓ

Szociális-karitatív 
felajánlások, 

igények
Jelenleg Kiskundorozsmán, a külterületen, 

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

Térségünkben a foglalkoztatottság az országos át-
laghoz viszonyítva mélyponton van, a kereset pedig a 
minimálbér szintjén, nagy a munkanélküliség és sok 
a különféle betegségben szenvedő ember. Az elmúlt év-
tizedben nem kellő átgondoltsággal felvett kölcsönöket 
a futamidő közben növelt banki kamatokkal sokan nem 
tudták törleszteni, ebből adódóan gyakori a családok 
szétesése, a válás, a kilakoltatás, a családi tragédiák. A 
bajbajutottakon a szociális segély, járulék sokszor még a 
legszükségesebbekre sem elég, ezért nagy segítség lehet 
számukra a lakossági segítség, felajánlás.

Kiskundorozsmán is működik Katolikus Karitász 
szervezet, a Polgárőrség és a Dorozsmai Napló is közre-
működik a segítségnyújtásban. A Katolikus Karitász a 
plébánián (Szent János tér 6.) működik. A Polgárőrség és 
a Dorozsmai Napló szociális és karitatív ügyeivel Tímár 
Lajos foglalkozik, akinek elérhetősége: 30/621–6254-es 
telefonszám.

Ezen rovatunkban tesszük közzé olvasóink azon fel-
ajánlásait, amelyek otthon feleslegessé vált tárgyak, esz-
közök (bútor, gáztűzhely, mosógép, centrifuga, kerékpár, 
ruhanemű, ágynemű) stb. ingyenes adományozására 
vonatkoznak. Itt közöljük azon igényeket is, amelyek kü-
lönböző szükségletekre vonatkoznak (elfogadnák, elcse-
rélnék stb.), nyilvántartjuk a felajánlásokat és igényeket, 
valamint kérés esetén összeszervezzük.

Felajánlásokat, igényeket kérjük a Dorozsmai Napló 
e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu), vagy a Polgárőr-
ség 30/621–6254-es számra Tímár Lajos részére eljuttat-
ni!

POLGÁRŐRSÉG, DOROZSMAI NAPLÓ

Ne adjunk rá esélyt!
Hazánk állampolgárai közül több százezren 

vállalnak munkát külföldön. A hozzátartozók is 
gyakran látogatják meg külföldön élő-dolgozó 
rokonaikat, hozzátartozóikat, ismerőseiket. De 
nagyon gyakran utaznak honfitársaink turiz-
mus céljából is külföldre, egzotikus országokba, 
keletre, sőt akár a tengeren túli országokba is.

A rendőrség és egyéb, bűnüldözéssel foglalkozó 
szervezetek statisztikái szerint, de már köztudottan is a 
kábítószer-csempészet világszerte óriási üzlet, mely 
folyamatos átalakuláson megy keresztül. A csomagokba 
préselt, több rejtekhelyet igénylő tömbök helyét egyre 
inkább felváltja a nagy mennyiségben is kis helyet elfoglaló, 
könnyen elrejthető drogok forgalmazása, mert óriási az 
iránta való érdeklődés, kereslet. Napjainkban legnépsze-
rűbbek az ún. dizájner drogok – pirulák, golyócskák, me-
lyekből viszonylag nagyobb mennyiség, akár több ezer 
darab is kicsi helyen elfér.

A csempészek, drogkereskedők igen sokszor gyanút-
lan, ártatlan személyeket szemelnek ki, környékeznek meg, 
hogy bizalmukba férkőzzenek akkor, amikor tudomást 
szereznek az ilyen célú utazásaikról. Összeismerkednek 
velük, s mintegy véletlenül – kihasználva jóindulatukat 

– kérik meg őket, nem vinnének-e ki – éppen azon a 
helyen, városban dolgozó, lakó – ismerőseiknek, roko-
naiknak egy kis csomagocskát, ami nekik semmibe nem 
kerül, mivel úgyis odamennek. Hiszen kocsijukban, vagy 
poggyászukban egy kis dobozka még bizonyára elfér…

Megadják a találkozás idejét, módját, hogy a „barát” 
a pályaudvaron, vagy egyéb megbeszélt helyen már vár-
ni fogja őket. „Csak egy kis hazai”, vagy „itthon felejtett 
fontos iratai” vannak benne – mondják, elaltatva a gya-
nút kiszemelt áldozatukban. De érvényes ez visszaúton 
is, amikor azt közlik, csak egy apróságot, ajándékot küld 
majd velük egy ember… Meglehet, hogy a kis csomag-
ban, vagy a hazahozatalra kint átadott táska bélésébe 
varrva kemény drogokat bíznak a kiszemelt „futárra”.

A határátkelőhelyeken, vagy a repülőtereken végzett 
szúrópróba-szerű hatósági ellenőrzés alkalmával évről-év-
re több olyan eset fordul elő, amikor a mit sem sejtő jó-

akaró csomagját átvizsgálhatják. A keresőkutya jelzésére 
a tételes vizsgálat során kábítószer kerül elő a segítőkész 
és alaposan becsapott ember holmijai közül. 

Vigyázzunk! Egyes országok törvényei rendkívül 
szigorú szabadságvesztéssel büntetik a kábítószer csem-
pészetet, és vannak olyan ázsiai országok is, ahol ezt a 
cselekményt halálbüntetéssel sújtják! Hatóságaikat nem 
érdekli, hogy csalás áldozatai voltak-e, vagy szándékosan 
próbáltak kábítószert csempészni. A gátlástalan dílereknek 
sem számít áldozatuk sorsa, ha ez nem sikerült, majd 
akadnak helyettük mások…

Gondoljuk meg! Csak teljesen megbízható személyektől 
származó és ellenőrzött tartalmú küldemény továbbítá-
sát vállaljuk! Felületes ismeretség általi, vagy ismeretlen 
emberektől ne fogadjunk el ilyen megbízást, udvariasan 
hárítsuk el ezeket a felkéréseket!

Szent Martin Dorozsmán. Az egyik legszebb jelenet volt, amikor a szószékről „fújta el” az Ave Mariát. A hallgatóságnak 
annyira tetszett a műsor, hogy a végén felállva tapsolt.
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LILLA JÓGA–TORNA 
Kedd: 17.15 – 18.45
Péntek: 8.30 – 10.00
(bejelentkezés szükséges)

ÖNISMERETI TANFOLYAM INDUL
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE CÍMMEL.

Bővebben a honlapon, e-mailben vagy telefonon.
EGYÉNI TERÁPIA

Lelki, egészségi, párkapcsolati problémák 
gyötörnek és nem látod a kiutat? Úgy érzed, 

egyedül maradtál a problémáddal?
Elakadtál élethelyzetedben? Hívj, érdeklődj!

06 20 509–1792
viragoslilla@gmail.com

www.viragoslilla.5mp.eu

A Bányai Cukrászda és Pizzéria 
megkezdte

PIZZA ÉS SÜTEMÉNY HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÁT
Kiskundorozsma, Subasa és Sziksósfürdő területén.

Minden pizza mellé ajándékba 
palacsintát adunk!

Rendelésfelvétel a 62/461-023-as telefonszámon.

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 
fűtés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor 

fűtés.
Oil Service Team

Telefon: 06 30/9988-273

ÉRTESÍTJÜK KEDVES VEVŐINKET, HOGY ÚJRA MEGNYITOTTUK 
BORKIMÉRŐNKET!

Nyitva tartási idő: K–P: 14–18 óráig
Szo.: 8–12 óráig

Folyó borainkkal és üvegpalackos 
borainkkal várjuk Vásárlóinkat!

Cím: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 19.
Tel.: 461–343

PEK–SNACK Látványpékség
Kínálatunk: – frissen, helyben sütött péksütemények

– szendvicsek
– kávé, capuccinó, forró tea

Az utolsó órában (15-16-ig) 40%-kal csökkentjük árainkat!
Füstölt hústermékek Borotáról:

 – csemege vastagkolbász – bácskai-borotai pörc
 – disznósajt – füstölt tarja
 – májas – parasztkolbász

– lángoltkolbász, házi sajt: füstölt és natúr
Vadliba u. 2. (Dorozsmai út felől) Nyitva: H-P: 5.30-16.00, Szo.: 6.00-12.00

Aki ezt a hirdetést bemutatja, 20% kedvezményt kap mindenre!

Kovácsolt vas rácsok, kapuk, 
igény szerinti lakatosmunkák 

előzetes felmérés alapján.

+36 70/510 2513

Éltessük a tisztes ipart!
Hazai termék, hazai munkahely!

VICC
Megállítja a rendőr az autóst.

– Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirányú utca.
– Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán meg-

fordulok.
– Itt nem lehet megfordulni.
– Akkor tolatok majd.
– Tolatni sem szabad.
– Akkor itt hagyom a kocsit.
– Csakhogy itt tilos a parkolás.
– Rendben van, akkor beszéljük meg, mennyit ad a 

kocsimért...



XXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM   •   2014. JÚNIUS 30. 11

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: 4990 Ft

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4.900 Ft
Cement:  3.600 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Akác:  3.300 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.200 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron

Vödrös oltott mész  16 l: 2200 Ft, 10 l: 1850 Ft
50 l virágföld: 680 Ft Fa beltéri ajtó: 16.000 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10.000 Ft/db
Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29.219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43.600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23.050 Ft

A SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT HÉTFŐN, SZERDÁN, PÉNTEKEN 8–16 ÓRÁIG, 
KEDDEN 8–18 ÓRÁIG ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 8–20 ÓRÁIG SZEGED–KISKUNDOROZSMÁN A SZÉKSÓSI ÚT 12. SZÁM ALATT. 

TELEFONSZÁMUNK: 06–62–765–444. INTERNET-CÍMÜNK: HTTP://WWW.SZELMALOMKTV.HU

A SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT HÉTFŐN, SZERDÁN, PÉNTEKEN 8-16 ÓRÁIG, KEDDEN 8-18 ÓRÁIG 
ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 8-20 ÓRÁIG KISKUNDOROZSMÁN A SZÉKSÓSI ÚT 12. SZÁM ALATT. 

TELEFONSZÁMUNK: 06-62-463-444, 06-62-765-444. INTERNET-CÍMÜNK: HTTP://WWW.SZELMALOMKTV.HU 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

A Digi Sport 1 és Digi Sport 2 
a Szélmalom Kábeltévé Zrt. kínálatában! 
Rendelje meg Ön is DTV Extra digitális csomagunkat, és élvezze az alábbi hét csatorna 
műsorát digitális kép- és hangminőségben, akár mindössze 300 Forintért havonta*! 

 

 

 
*A TÁJÉKOZTATÁS NEM TELJES KÖRŰ! 

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT HÍVJA ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT A 62/765–444-ES TELEFONSZÁMON!  

most akár 
1190 Ft/hó 

Az ár 2 éves hűségnyilatkozat vállalása esetén érvényes! 
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 
zárcsere, vaskapu, rács hegesztés, eső- 

csatornázás, bádogozás, tetőjavítás, 
szúnyogháló, redőny, egyéb káresemény hely-

reállítása! Számla biztosító felé is!

Hívja Batát!
06 20 378 3033   ezermester11.5mp.eu

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 AndrÁS, PeTrOV TAmÁS, 
id. PeTrOV AndrÁS

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

TeL.: 62/461–170

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
PIROS férfi-női fodrászat

Várom minden kedves régi és új 
vendégeimet a Jerney utcán lévő új 

üzletemben 
(az ügyvédi irodával szemben).

Rácz Piroska
70/361-7910

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

regisztrált mérlegképes könyvelő
okleveles munkaügyi szervező
Telefon: 06/30-224-53-35 

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

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

06 20/567-9889

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.

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

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

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

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

HÁZITEJ A SÁRI-TANYÁRÓL!
160 FT/L

TEL.: 06 30/439-3522. 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS IS!

FAVÁGÁS ALPINTECHNIKÁVAL
Vállaljuk:

veszélyes fák kivágását
gallyazást
faápolást

LAJKÓ BENDEGÚZ
okleveles alpinista, erdész, arborista

Tel.: 70/6722-246

Zsombói összkomfortos kis téglaház 
3200 m2-es gyümölcsössel 2,5 hold 
(szántó)földdel elcserélhető vagy 

eladó. Tel.: 30/466-9170, 62/462-156

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

Hirdetésfelvétel:
06 20/470-6587
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Mardel Market

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 
OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK

SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

Üzleteink:
– Adél köz 1.

Nyitva tartás: H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174
– Szeged, Szatymazi u. 17.

– Juhász Gyula u. 36/A

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

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL:

Teljes körű temetkezési szolgáltatás 
Dorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 461-039; 06 30 565-8381; 06 30 565-8378
Nyitva: 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, hidegburkolás, 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

BEKE ÉPÜLETGÉPÉSZET
Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Konvektorok, kazánok javítása,
téli beüzemelése

Csőtörések javítása, elhárítása

Beke László
Széksósi út 72.                               06 20/9333-289

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

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!

KONTÉNER KFT.
Konténeres hulladékszállítás

Tel.: 06 20/33-79-102
Építési törmelékszállítás

Szemétszállítás
4-5-6-10m3 konténerek rendelhetők

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.
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035
Éjjel-nappali ügyelet: 

+36 30/9455-643

Dorozsmai eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

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

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

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

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

Enni kell! Röfi-Ker!
A minőségi húsok boltja! 

Bográcsozáshoz minőségi magyar marha-, birka-, sertéshús
Grillezéshez csevap, pljeskavica, mititei, tarja

Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/461-067
Üllés, Dorozsmai út 47. Telefon: 06 30/963-6882
Szeged, Juhász Gyula u. 3. Telefon: 62/426-437 

MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk! Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.30

461-067

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 STB.
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

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

Szeged, Törő u. 23. szám alatti 
ügyvédi irodám nyitva tartása 

a következö:

H, K, Sz, P: 16–20 óráig.

Telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943

E-mail: marotiedit@freemail.hu

Dr. Maróti Edit ügyvéd

AKCIÓ!
„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 

szemüvegkeretének árából!
Július 31-ig HOYA dioptriás és polarizált 

napszemüveglencsék 20% kedvezménnyel!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

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:
– LEO szivattyúk:
 LEO 90/46 szivattyú:     22 900,-
 LEO 180/42 szivattyú:     38 000,-
	 LEO	házi	vízmű	90/46	24cl:									35	990,-
–	növényvédőszerek
–	szerves	és	műtrágyák
–	virágcserepek,	-ládák,	-kaspók
–	festékek	és	festőszerszámok
–	zománcozott	edények
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!)

Rendelje nálunk a csirkéjét!
Purina Takarmánybolt Dorozsma, Adél köz 1.

NAPOSCSIBE KÍNÁLATUNK:
 Fehér (húshibrid, Starbro) Vörös (húshibrid, Rebro)
 Szürke (húshibrid, Master) Sárga (kéthasznú, Farm)

ELŐNEVELT CSIBE KÍNÁLATUNK:
 Fehér (húshibrid, Starbro) Vörös (húshibrid, Rebro)
 Szürke (húshibrid, Master) Sárga (kéthasznú, Farm)

Jércék (kéthasznú, Avicolor)
Kiszállítás igény szerint. 

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


