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HAVI GONDOLAT 
 
Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) 

Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köz-
napok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban 
írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, mi-
lyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad öröm-
mel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély 
és varázsos rendhagyás. 

(Márai Sándor) 

Kellemes, meghitt karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben 

gazdag, boldog új évet kíván minden 
kedves Olvasójának és Hirdetőjének a 
Dorozsmai Napló Baráti Kör Vezetősége 

és az újság Szerkesztősége! 

Ádventi bizalom – tevékeny várakozás 
Kiskundorozsma plébánosa, az idén pappá való felszentelésének 50. évfordulóját ünneplő Mádi György 

újságunk megalakulása óta működik aktívan közre vallási témájú írások megjelentetésében. 
A Dorozsmai Napló rendszeresen megjelenő, az Egyházközséggel együtt kiadott melléklete, 

a Katolikus Hírhozó immár sok éve tájékoztatja az olvasókat Dorozsma hitéletéről. Mádi atya ezen 
cikke a Napló 1992. decemberi számában jelent meg, egy harmonikus együttműködés egyik első írásaként. 

Jelzésértékű tény számomra, 
hogy éppen Ádvent napjaiban ölt 
testet újra az igény, hogy Szeged 
III. kerületének egy része Kiskun-
dorozsmáról szóljon, dorozsmai-
aknak, dorozsmai szócsövön ke-
resztül. 

Ádvent nem a felmérések, 
számadások, igazságtétel idősza-
ka elsősorban, hanem a vágyaink-
ban, szándékainkban, szavaink-
ban, tetteinkben elvégzett tisztá-
zások, újrakezdések ideje, az épí-
tésnek az ideje. 

Az építést a romeltakarítás 
előzi meg és kíséri jó ideig. Főleg 
a saját magam által produkált 
emberi, erkölcsi „veszélyes hulla-
dék” hátráltatja a felemelkedést. 
De bárkitől, bármiről származik 
is, a lábam előtt lévőt nekem kell 
felvenni és bizonyos értelemben 
sajátomként kell odavinni Hozzá, 
Aki „Elveszi a világ bűneit”. Csu-
pán Ő tudja eltüntetni úgy, hogy 
többé nem fertőz, rombol, csúfít. 
Úgy tűnik, a magunk legjobb igye-
kezete is kevés ahhoz, hogy a 
szakadékból kiemeljük világun-
kat. S ha az irigység, féltékenység, 
sérelmekre való minduntalan em-
lékezés és emlékeztetés koloncá-
tól megszabadított minket Jézus 
Krisztus, akkor kezdje el mind-
egyikünk a jövőnk megálmodását, 
tervezését, építését. Nagyon gyor-
san! És ne félj első fecskeként 
felröppenni! Ha nem ácsorogsz 
önmagadnál, nem maradsz magá-

nyos farkas, nemsokára találsz 
társakat, akiket hasonló erők 
mozdítanak. Mert ezt csak együtt 
lehet és érdemes csinálni. És csak 
így jelentkezik belátható időn be-
lül az eredmény is. 

Úgy tűnik, nemcsak mi készü-
lődünk, próbálkozunk, hanem Más-
valaki is készülődik, kezdeményez. 
Időnként az események elénk jön-
nek, szárnyukra vesznek. Olyasmi 
történik körülöttünk, bennünk, 
amit nem mi hoztunk létre. Talál-
kozunk Valakivel, aki a szívünk-
ben hordozott terveket egy-
kettőre megvalósítja. Eljön az El-
jövendő. Őt csak az ismeri fel, aki 
várja. Aki Őt várva nem hagyott 
fel önemésztő próbálkozásaival. 
Épp ezzel jelezve, hogy hittel, 
reménnyel, szeretettel várja. 

Azt kívánom, Találjanak, talál-
junk egymásra az „egyedül is, el-
sőnek is, elöl indulók” (Váci M.) És 
találjunk el Hozzá, Aki sokkal 
előbb számon tartott, segített 
bennünket, mint ahogy azt gon-
doltuk. Ha Őt kihagynánk az em-
beriséget boldogító terveinkből, 
saját életünkből, csupán torzó-
ként félbemaradt Bábeli torony 
kerülne ki erőfeszítéseinkből. Ezt 
nemrég megtapasztalhattuk. Pe-
dig Ő építi a házat, hazát mara-
dandó sziklaalapra, és álmában is 
ad annak, aki szeret. (vö. Mt. 7, 
24–27. és 127. zsoltár) 

 
MÁDI GYÖRGY 

Öreg templom 
Kincse Dorozsma népének 
Ég felé száll oltáráról 
Hálaadó ének. 
Idős pap állt most ide 
Tedeumos szívvel, 
Hetvennégy év sok gondjával 
S öröm-emlékével. 
 

Itt hol Keresztelő János 
Védszentje e népnek, 
Aranymisét mond az ősz pap, 
Szavai remegnek. 
Ó Szent János könyörögj érettünk 
Száll kérő imája. 
S a kedves Szent, áldást osztán, 
Mosolyog le rája. 
 

Öreg pásztor, látod, látod, 
Milyen jó az Isten! 
Amint kérted: kész volt reá, 
Hogy ide segítsen. 

Látom, roskadsz, hajad fehér, 
Évtizedek szálltak, 
De még mindig hű pásztora 
Vagy ennek a nyájnak! 
 

Viseld tovább éveidnek 
Súlyos gond-batyuját, 
Míg elküldi egy nap az úr 
Végső behívóját! 
Mert kit úgy tisztelsz, kéz a kézben 
Akkor Máriával, 
Folytathasd az aranymisét 
Örök glóriával!!! 
 

Templomunkban mindnyájan 
Együtt imádkozunk 
Köszönetben és kérésben 
Most mind összeforrunk 
Öreg templom aranymise! 
Te Deum Laudámus! 
Öreg pásztor, sóhajtsd, kiáltsd: 
Gyarló ember, Istent imádd! 

Biacsi József káplán az alábbi verssel köszöntötte Mádi Györgyöt 
aranymiséje alkalmából: 
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 →→→→  Tóth József 
Január 18-án 17 órakor a Bölcs utcai Családse-
gítő Házban; január 25-én 17 órakor a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. 
 
 →→→→  Fábián József 
Január 13-án 17 órakor az Önkormányzati 
Kirendeltségen, 17.30-kor a Jerney János Álta-
lános Iskolában. Mobil: 06 30/535–0056. 

Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható. 
 

 →→→→  A telefontanú ingyenes hívószáma: 
  

06 80/555-111 (névtelenül is tehet bejelentést) 
 →→→→  Szolgálati időben hívható KMB számok: 
 Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
 Gyenes Béla: 06 20/209-5311, 
 Zámbó Gábor: 06 20/209-5332 
 Varga Pál: 06 20/209–5312 
  

 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálati nyitva tartása: 
 
– Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
– Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� A fiókkönyvtár nyitva tartása: 
 
– Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00 
– Kedd: 8.00–12.00 
– Szerda:  12.00–19.00 
– Csütörtök:  13.00–18.00 
– Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00 

2010. januári lapszámunk szerkesztőségi 
ülésének időpontja 2010. január 11., hétfő. 

Beszámolt a polgármester 
Mintegy 60-70 jelenlévő előtt 

került sor november 26-án este 
17 órakor dr. Botka László, Sze-
ged polgármesterének beszá-
molójára a Petőfi Sándor Műve-
lődési Házban, dorozsmai kép-
viselők társaságában. Szeged 
többi városrészéhez hasonlóan 
nálunk is Szeged fejlődési üte-
mének, a tervezett, a megvaló-
sult, valamint folyamatban lévő 
beruházásainak bemutatása volt 
napirenden. 

 
A közel kétórás beszámolót 

rövid filmvetítés előzte meg, diag-
ramok és látványtervek felvonul-
tatásával szemléltették az MSZP 
polgármesteri ciklusában eddig 
tapasztalható eredményeket. Lát-
hatók voltak az előző városveze-
tés és a mai között eddig eltelt 
időszak pályázati, iskola felújítási, 
közterület és panel rekonstrukci-
ós erőfeszítései. Fábián József 
önkormányzati képviselő úr beve-
zetője után polgármester úr tag-
lalta részletesen a látottakat. Kö-
szöntőjében méltatta Kiskundo-
rozsma lakosságának a város gya-
rapodására tett javaslatait. Majd 
nagy számok, összegek kezdtek 
repkedni a levegőben: Szeged 
költségvetéséből, 62 milliárd 626 
millió Ft-ból 35 milliárd működési 
kiadásra, 27,5 milliárd fejlesztési 
kiadásra lett fordítva. Polgármes-
ter úr takarékosnak minősítette a 
város költségvetési gazdálkodá-
sát. Ecsetelte a fejlődés nagyságát: 
1998-ban 6 milliárd, 2002-ben 
9,2 milliárd, 2006-ban 30,3 milli-
árd, míg 2009-ben 69,7 milliárd 
Forint beruházási forrás állt ren-
delkezésre. Néhányan várták, el-
hangzik-e, vajon mennyi ebből a 
város által felvett hitelek összege, 
valamint annak fedezete, visszaté-
rítése mikéntje, de ez nem került 
szóba. A város első embere össze-
hasonlító adatokkal kápráztatta el 
a jelenlévőket: míg Miskolc 81,6 
milliárd, Győr 31,3 milliárd, Deb-
recen 68,7 milliárd, ezzel szem-
ben Szeged 165,2 milliárd Forint 
uniós pályázati pénzt nyert el az 
utóbbi 3 év folyamán. 

Kitért a 43. autópálya építési 
nehézségeire, a prognosztizált ké-

sést kötbér érvényesítésével kí-
vánja a kívánt határidő medrébe 
visszaszorítani. Majd meglátjuk. A 
beszámolónak kis, előre hozott 
kortesbeszéd-ízét érezték a jelen-
lévők a polgármesteri intelem 
kapcsán, mely szerint „nem vehető 
komolyan az, aki 4-5 dolgot is 
egyszerre akar megvalósítani. A 
tapasztalat az, hogy erre úgysem 
képes, ezeket az ígéreteket az em-
berek nem vehetik komolyan. Sze-
rintem egy dolgot kell kitűzni, azt 
meg kell valósítani, aztán jöhet az 
újabb cél.” Szeged tömegközleke-
dését is szóba hozta, a nagy beru-
házások befejezését 2012-re ígér-

te, amelyeknek összesen, terve-
zetten 29,5 milliárd Ft költség-
vonzata lesz. Ebben az új villamos 
pályák, csomópontok, járműbe-
szerzések, telephelybővítések fog-
laltatnak benne. Folytatódik a vá-
rosrész fejlesztési program, de ez 
a bemutató szerint ezután Mak-
kosháza, Rókus, Északi városrész 
és a tarjáni Víztorony tér korsze-
rűsítésére vonatkozik már. Szó 
esett a megújuló Belvárosról, a 
Reök-palota előtti tér, a Kölcsey 
és a Gutenberg utcák díszburkola-
ti rekonstrukciójáról, melyre 3,3 
milliárd Ft-ot, az újszegedi él-
ményfürdő beruházásaira 80% ön-

kormányzati tulajdoni rész fenn-
tartása mellett közel 7 milliárdot 
fordít a város. A közbiztonság 
javítására 35 millió Ft jutott ez 
évben. Dorozsmán rendőrőrs nem 
létesül, de az Önkormányzat saját 
tulajdonú házat vásárol Dorozs-
mán és ígéri állandó rendőri je-
lenlét fenntartását. Megemlítette 
a foglalkoztatást, kiemelte a se-
gély helyett közhasznú munka-
végzés biztosítását több önkor-
mányzati tulajdonú létesítmény-
ben és a programhoz csatlakozó 
vállalkozásoknál. Nem segélyező, 
hanem munkabéres ellentételezés 
mellett. Ezután beszédében végre 

Dorozsmára „érkezett”. 
Tájékoztatta a jelenlévő-
ket azokról a megvaló-
sulásokról, melyek sze-
rinte „e mostani város-
vezetés hiányában nem 
jöttek volna létre”. Ez 
alatt a Dísztér kiépítése, 
a Tas utcai óvoda, a 
Bölcs utcai bölcsőde fű-
téskorszerűsítése, a Dísz-
kút létrejötte, a Nagyba-
ni piac bővítése, az Or-
czy István Általános Is-
kola világítás korszerű-
sítése, a Szélmalom fel-
újítása, a Domaszéki út 
megépítése, a körforga-
lom korszerűsítése és a 
belvízvédelmi rendszer 
kialakítása volt érthető. 
Ezután az előre beadott, 
valamint a spontán kér-
dések és azokra adott 
válaszok ideje követke-

zett. A lakosok közül felvetették a 
házalás megtiltását, a Liget felújí-
tásának igényét, továbbá azt, hogy 
miért nem Sziksósfürdőn valósult 
meg az Újszegedre kiépített well-
ness-fürdő. Javasolták az Üzletház 
előtt a Dísztér folytatásaként par-
kolók kiépítését, sürgették Subasa 
terjeszkedési-átminősítési prob-
lémája megoldását, Öreghegy köz-
világítási, úthálózati nehézségei 
megoldását. Felpanaszolták a 35-
ös busz megszűnését, a peremré-
szek útfelújításának elmaradását, 
rákérdeztek a piactéren korábban 
tervezett bevásárló centrum, illet-
ve üzletközpont helyzetére. Mint 

országgyűlési képviselőnek is cí-
mezve, bírálták a felsőoktatás mér-
téktelen nagyságban kibocsátó, 
majd a frissdiplomások elhelyez-
kedését meg nem oldó politikáját, 
mely során a végzősöknek mun-
kahelyfedezetet nem biztosítanak. 
A felszólalások néha nem voltak 
mentesek az éles bírálatoktól, sőt 
a személyeskedő, kötözködő, part-
talan vitához vezető, sőt néha 
alaptalan vádaskodásoktól sem. 
Mindezek ellenére polgármester 
úr „jól állta a sarat”, de néhány 
lényegi kérdésre inkább általános-
ságokat említve válaszolt, érez-
hetően nem készült Dorozsma 
efféle „mindennapos” gondjaiból. 
A fennmaradó válaszok megadá-
sára a jelenlévő képviselőkhöz 
fordulást javasolta. Abban igaza 
volt, hogy néhány beruházásnál, 
mint például a buszkérdésben, a 
dorozsmaiak többségi véleményét 
vették alapul (?), nem érti, hogy 
akkor most egyesek miért ágál-
nak. Hasonlóan, de burkoltan érez-
tette válaszában – a leszakadáson 
gondolkodóknak címezve – azt a 
véleményét, mely szerint Dorozs-
ma képtelen lenne megfelelő ön-
fenntartási fedezet hiányában az 
önálló létre. Azonban többen sé-
relmezték a végén, hogy az általuk 
feltett kérdések többsége válasz 
nélkül maradt, illetve a még kér-
dezni kívánókba a gyors elbúcsú-
zással beleszorították mondandó-
jukat. Sokak olyan érzéssel távoz-
tak, hogy polgármester úr teljesí-
tette penzumát, „kipipálta” város-
tájékoztatási programjának ép-
pen Kiskundorozsmára eső ré-
szét.  

Voltaképpen nagyszerű telje-
sítmény volt másfél órát egyfoly-
tában beszélni az eredményekről, 
de igazából szóról-szóra azok 
hangoztak el, melyek a már min-
ket megelőző városrészek fóru-
main is előadásra kerültek. Így 
elmondható, hogy a nálunk letu-
dott soros beszámolónak csak tö-
redék szegmense volt Dorozsma-
specifikus. De hát nem is Dorozs-
ma helyzete volt e fórum tárgya, 
hanem Szegedé. 
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Az Úr szolgálatában 
A lexikon szerint: Aranymise az ünnepélyes mise, melyet a pap felszenteltetésének 50. évfordulóján mond. 

Zsúfolásig megtelt a Dorozs-
mai templom november 29-én, 
plébánosunk pappá szentelésé-
nek 50. évfordulója tiszteletére. 
Tavaly is ünnepelték a dorozsmai 
hívők, itteni szolgálatának 25. 
évfordulója alkalmából. De ez az 
ünnep mégis más. Ennek nagy 
rangja van. Méltósága van. Meg-
tisztelése ez általa a templomnak, 
a hívőknek, Dorozsmának, de az 

Úr őt, Mádi György plébános atyát 
is megtisztelte ezzel az ünneppel, 
hogy neki ajándékozta ezt a kort, 
ezt a vitalitást, ezt a felelősségtel-
jes szolgálatot. Mert szüksége volt 
rá. A szűkebb családja , barátai és 
a hívők serege elé a szomszédos 
települések plébánosai és pap 
barátai felvezetésével ballagott az 
oltárig, az elmúlt 50 év megannyi 
miséje, prédikációja, papi intelme 
és áldásai színhelyére. Mádi György 
atya ez alkalomból egyetlen aján-
dékot kért: Sík Sándor Te Deum 
című versét, melynek szövegére  
Kodály Zoltán énekkari művet 
komponált.  A dorozsmai templom 
Hozsanna énekkara énekelte Var-
jasi Gyula vezényletével. Majd 
Mórahalom polgármestere, Nóg-
rádi Zoltán köszöntésében méltat-
ta Mádi atya munkásságát, saját, 
polgármesteri életére is, de az 
emberekre is pozitív hatással, pél-
damutatással bíró tevékenységét. 
A hívek között más országos hon-
atyák, elöljárók is feltűntek, majd 
az egyházi közösségek, helyi szer-
vezetek képviselői és magánem-
berek is köszöntötték az atyát e 
nagy nap alkalmából. Szép, példa-
beszédekkel egybeszőtt prédiká-
ciójában Dr. Balogh József teoló-
gia tanár, móravárosi plébános 
méltatta e nap jelentőségét, amely 
történetesen  Ádvent első vasár-
napjára esett.  

„Hűséges az Isten” – idézte 
Mádi atya az egykori, újmisés 
képére rótt igét – „ezt tartom ma 
is szemem előtt, minden dönté-
semnél. És így is van. Isten hűsé-
ges hozzám, én is hűséggel tarto-

zom iránta. Ezt mással nem lehet 
viszonozni.” 

– Mi indította erre a pályára? 
– Külső szempontok is han-

golják az embert, de van ebben 
valami titok, ami késztet: erre 
kell, hogy menjek. Az embereknek 
akartam segíteni, méghozzá olyan 
területen, ami a legfontosabb. 
Hiszem, hogy ez már nem az én 
döntésem volt, hanem az Úré. Ez 

hivatás és hívás egyben. Édes-
apám halála után lekerültünk 
Kelebiára, ahol anyám segített a 
templomi munkában, ahol én is 
sokat segédkeztem, ministráltam. 
Ez volt az első öntudatlan hatás. 
Azután Kiskunfélegyházára köl-
töztünk, ott tovább érlelődött 
bennem az érzés. Kőszegen foly-
tattam missziós papnövendék-
ként a rendek feloszlatásáig, 1950 
júniusáig. Majd a Kecskeméti Pia-
rista Gimnáziumba jártam, bár ott 
már érdekelt a rádiószerelés, ka-
cérkodtam ennek a szakmának a 
gondolatával, sőt egy piarista ta-
náromnak is ez volt a szenvedé-
lye, mégis érettségi előtt a Váci 
Püspök atyánál a teológiára je-
lentkeztem. Ezután a Budapesti 
Központi Szemináriumba küldtek, 
ott folytattam teológiai tanulmá-
nyaimat. 1956 Budapesten ért, ez 
kispapi életemnek fontos állomá-
sa, ott értek különböző pozitív 
benyomások, megerősítések. Meg-
tapasztaltam társaim segítőkész-
ségét, akik a szomszéd épületben, 
a Jogi Egyetemen a joghallgató 
fiúknak papi ruhát, reverendát 
adtak, hogy az őket kereső oro-
szok elől a szeminárium kapuján 
át elmenekülhessenek. Majd a 
rendszer rá próbált szorítani min-
ket arra, hogy írjunk alá egy nyi-
latkozatot, a fenntartás nélküli 
engedelmességről, mely szerint el 
kellett volna menni az ún. „béke-
gyűlésekre”, amelyeken az egyhá-
zi embereket hangolták az akkori 
politika támogatására. A legtöb-
ben ezt nem voltunk hajlandók 
aláírni, emiatt elküldtek bennün-

ket a szemináriumból.  Mivel ak-
kor már négy és fél évet jártam, 
lehetőség volt rá, és alkalom adó-
dott, hogy püspöki engedéllyel 
1959-ben Pesten pappá szentelje-
nek. Mégpedig éppen abban a 
templomban, melyben kisgyer-
mekként megkereszteltek. Bár 
papként nem helyezhetett el püs-
pököm, mert állami engedély nél-
kül szenteltek pappá bennünket, 
így sekrestyésként kellett dolgoz-
nom Újszászon. Persze azért szin-
te minden papi munkát is végez-
tem ott plébánosom jóvoltából. 

– Mit gondol, van küldetése 
ebben az elszentségtelenedett vi-
lágban? 

– Életünket sok gazdasági és 
erkölcsi probléma nehezíti. Bene-
dek pápa szerint ennek legmé-
lyebb oka a bűn. A mai ember 
előtt feltáruló számtalan lehető-
ség bűvöletében sok ember azt 
hiszi, hogy el van ő már Isten nél-
kül, mivel saját maga is elég nagy 
ahhoz, hogy minden téren boldo-
guljon. A teremtett világnak nem-
csak eszközi értéke van. Úgymint: 
a szó értéke az igazság, a tettek 
értéke a jó, a harmónia értéke a 
szép. Ezt nem az ember találta ki 

magának, Mindez a Teremtő aján-
déka. Ha ezeket jól használjuk, 
mindegyike közelebb visz Isten-
hez, és egyúttal a másik emberhez 
is! Talán az a küldetésem, hogy 
ehhez segítsem hozzá valameny-
nyire az embereket. Keressük azt, 
ami összeköt és ne azt, ami elvá-
laszt! (XXIII. János pápa.) 

 Értek pályám során olyan kül-
ső hatások is, melyek próbáltak 
megingatni a papi szolgálathoz 
való hűségemben. Ilyenkor átér-
tékeltem a dolgok fontosságát. A 
személyes találkozás Urunkkal az 
imádságban, a szentmisében, a 
prédikációkban, a hitoktatásban, 
valamint barátaim, a hívek hűsé-
ge, őszinte véleménye segített ab-
ban, hogy a valamikor meghozott 
döntését az ember újra és újra 
felvállalja. Ha az ember a hivatá-
sát hűségesen folytatja, az átsegíti 
a bizonytalanságokon. Mint az 
aranymisén, paptársam prédiká-
ciójában elhangzott: bizony, Isten 
rabjai vagyunk. De e rabságot ön-
ként választottam, mert azt tar-
tom, és hiszem, ez vezet el az igazi 
szabadsághoz! 

 
TÓTH GYÖRGY 

A Szentmise előtt a Hozsanna énekkar Zeng a harang, hívó szóval 
e szép ünnep reggelén... kezdetű éneket énekelte. A főbejáraton vo-
nultak be a körmeneti kereszttel Biacsi József káplán, a ministránsok, 
hittanosok, akik kezükben adventi koszorút hoztak, és a paptestvé-
rek, akik nyolcan együtt miséztek. Ez alatt a kórus és a templom 
leánykara énekelte Hassler Ünnepre jöttünk c. művét, melyet Varjasi 
Gyula vezényelt. Bevezetőjében Bényi Mihály világi elnök köszöntöt-
te a szentmise résztvevőit, Mádi Györgyöt 50. éves papi jubileumi 
miséje alkalmából, majd átadta a szót Bíró Mártinak, aki Sík Sándor 
Te Deum című versét mondta el. Nógrádi Zoltán országgyűlési képvi-
selő, Mórahalom polgármestere személyes hangvételű, az emberi 
kapcsolatokat méltató, szívélyes hangvételű köszöntőt mondott. 

Ezt követően a plébánia élő közösségeinek köszöntése követke-
zett az alábbi sorrendben: az Egyháztanács és a plébánia dolgozói 
nevében Bényi Mihály és Gyuris Mihályné; a Hozsanna kórus nevében 
Pócsai György kántor és karnagy, aki 20 éve szolgál Dorozsmán; a 
Rózsafüzér társulatok és a 150 éve alapított Fatimai imacsoport 
képviseletében Werbőczi Jánosné, Ferencsik Tiborné és Boros Margit; 
a Katolikus Kör képviseletében Varga István és Nagymihály István; a 
Karitász csoport nevében Tapodi Endréné; a Mária Légiótól Kószóné 
Mária, Szabóné Ocskó Zsuzsanna; a Baba-Mama Klubtól Tahiné Tün-
de; az Ifjúsági Énekkar nevében Huszár Máté; a ministránsok, hitta-
nosok, cserkészek képviseletében Mihálffyné Edit és Atlasz Márk; az 
Oltárdíszítők nevében Ifj. Ferencsikné Annamária; az Egyházközség 
hívei nevében Farkas Dezsőné Irénke mondott köszönő szavakat. Ezt 
követően a hittanosok által hozott adventi koszorúk kerültek megáldásra. 

Mádi György Atya aranymiséjének bemutatását hét paptársával 
együtt végezte. Szentbeszédet mondott dr. Balogh József teológia 
tanár, móravárosi plébános. 

A Szentmisében közreműködött a templomi Hozsanna Kórusa és 
Leánykórusa. Elhangzott Cesar Franck: A-dúr miséje, Kodály Zoltán 
Sík Sándor Te Deuma, Hassler és Viadana ünnepi motettája. Szólót 
énekelt: Mártáné Géczy Klotild (szoprán), Varjasi Gyula (tenor), Gyu-
ris János (tenor) és Kiss Zoltán (basszus). Hangszeren közreműkö-
dött: Atlasz Henrik (fuvola). Orgonált Kuzma Levente orgonaművész 
tanár. Vezényelt: Varjasi Gyula és Pócsai György. 

Az aranymisés áldás után a miséről távozók emlékképet kaptak és 
agapé (szeretetvendégség) várta a templom előtt a híveket, tea, süte-
mény megvendégelésben részesült a szentmise minden résztvevője. 
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Kultúrigazgatónk első évéről 
Úgy is írhatnám: a Petőfi 

Sándor Művelődési Ház régi–új 
igazgatója vall egyéves kineve-
zése kapcsán. Nyáron múlt egy 
éve, amikor Hajdú Gézát újra 
láthattuk tevékenykedni kultúr-
igazgatóként. A kinevezése óta 
eltelt időről, az elvégzett mun-
káról és jövőbeli céljairól fag-
gattam őt. 

 
– Bő egy éve beszélgettünk 

Önnel utoljára. Felmerül a kérdés: 
hogyan érezte magát Dorozsmán 
az elmúlt időszakban? 

– Nagyon jól! Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy mindenki úgy 
gondolta, a Bartók Művelődési 
Ház bezárása egyben az én leépü-
lésem is – azáltal, hogy Dorozsmá-

ra kerülök. Úgy érzem, néhányan 
(kellemesen) csalódtak bennem. 
Itt sokkal több az effektív népmű-
velői munka. 25 éven át meg volt 
kötve a kezem, állandóan egyez-
tetnem kellett. Az igényeket és 
lehetőségeket akartam meghalla-
ni, ami a dorozsmai emberek cél-
ja. Minden olyan kezdeményezést 
felkaroltam, amely nem volt ál-
lamellenes vagy erkölcstelen. Pró-
bálkoztunk kick-boxszal, de az 
már be volt járatva az egyik isko-
lánál. A balett sem jött be nagyon, 
viszont a hastánc igen: már máso-
dik éve megy és működik. A hang-
fürdő is népszerű. Amit az elődöm 
csinált, nem vetettem el, mert az 
érték, csinálja bárki, érték marad. 

– Folytatja-e azokat a progra-

mokat, amelyeket 25 évvel ezelőtt 
itt hagyott? 

– 25 év alatt a világ nagyot 
fordult. Két dolog azonban meg-
maradt: a hímző kör, amelyet ju-
bileumi kiállítással fejeltünk meg, 
és a Nyugdíjas Klub, amit még 
Turcsányinéval közösen alapítot-
tunk. Eleinte ebbe a klubba csak 
férfiak és kártyások jártak, ezt 
nem láttuk jónak. Így Pannika né-
ni volt az, akivel ezt átbeszéltük, 
és Jakus Pálnéval szerveztük to-
vább. A művelődési házból senkit 
nem zárhattam ki, így a társaság 
két részre osztódott. A Vöröske-
resztes Klub élén Pannika néni 
maradt, Jakusné vitte a nyugdíjas 
klubbot. 

– A munkatársai sok terhet 
levesznek a válláról? 

– A kollégákból megmarad-
tak a régiek: Zsuzsi, Edina, Józsi, 
Marika. Gyúró Andreát kétszáz 
napra kaptuk meg, mindannyian 
értéket termelnek. Nincs vita a 
munkát illetően – véleménykü-
lönbség lehet, de meg tudjuk be-
szélni felnőtt emberek módjára. A 
jövő évi terveket még idén meg-
beszéljük, és tartjuk magunkat 
hozzá. Természetesen, mint igaz-
gató, én vagyok az egyszemélyi 
felelős a végrehajtásért. Munka-
módszerem az, ha valaki kap egy 
önálló feladatot, abba nem szólok 
bele. A feladat mikéntjét ők oldják 
meg önállóan. Nincs záróra szá-
munkra. Nekünk az a dolgunk, 
amíg itt vendég van, azt kiszolgál-
juk. Ha elküldjük, legközelebb 
nem fog idejönni. A munkaidő ad-
dig tart, amíg be nem zárom a há-
zat. Természetesen a túlmunkát 
honorálom, lecsúszhatja a követ-
kező napok egyikén. 

– Szigorú embernek tartja-e 
magát? 

– Sokáig nem szólok, ha rend-
ellenességet tapasztalok a munka-
végzés terén, azonban van, ami-
kor feltétlenül meg kell szólalnom 
munkavégzés ügyben. 

– Hogyan tovább egy év után? 
– Rendkívül sikeresnek érzem 

az idei augusztus 20-i ünnepsé-
günket. A kőbárányos kút méltó 
helyre került. A pénzt én szerez-
tem meg rá, Barta András szob-
rász művésszel együtt vittük vé-
gig a tervet, az elképzeléstől a 
kivitelezésig. 

A kiscsoportokat, civil szerve-
ződéseket – klubok, hímző kör, 
hastánc, néptánc, hip-hop tánc-
kör, angol nyelvtanfolyam, kisegy-
házak stb. – mindenképp szeret-
ném megtartani. 

Augusztus 20-ra hozattam az 
udvarra egy hordozható kemen-
cét, amely Szilágyi Árpád tulajdo-
na. Működőképes a kemence, tu-
dunk benne kenyeret sütni. A két 
képviselőt megnyerve szeretném, 
ha itt maradhatna ez a kemence, 

jól mutatna az udvaron. Jövőre 
teszek el némi összeget, elindítta-
tom e kemence megépítését. A két 
képviselő ígéretet tett arra, hogy a 
féltetőt megépíttetik hozzá. Jövő 
év augusztus 20-ra talán kész is 
lehet. Bárki használhatná. Csutká-
val, rőzsével, kukoricaszárral fűt-
hető. 

Nagy újdonság a Dorozsmai 
Színházi Esték programsorozata. 
Száz fölött a nézettségi szám. 
Színészek jönnek és boldogan 
csinálják. Igény van rá. 

– Kiket engednek be a műve-
lődési házba? 

– Mindenkit, aki nincs letilt-
va, mint például a Magyar Gárda. 
A választások során a kampány 
idejére is, pl. a Jobbik kíván itt 
kampányolni, amelyet megtehet, 
hiszen bejegyzett párt az EP-ben. 
Ha a bérleti díjat kifizeti, semmi 
akadálya a bérlésünknek. A pár-
toknak semmiféle kedvezményt 
nem adunk. A kisebb csoportokat 
nem rakom át miattuk máshova, 
ha már előbb lefoglalták a termet. 
Egyház is működik a termeink-
ben, de a lefoglalt termüket min-
den esetben elkapják. 

– Milyen kapcsolatban van a 
helyi és a kisebb egyházakkal? 

– Jó a kapcsolat a helyi régi 
és új papokkal. Az új káplánnal is 
kialakult egy nagyon jó kapcsolat, 
családi napokat szerveztünk, ame-
lyek rendkívül jól sikerültek az új 
káplán vezetésével. Jól szervezett 
összejövetel volt. Ugyanilyen jó a 
kapcsolatom a kisegyházzal és a 
vezetőjével. 

– A romakérdés megoldódik? 
– Ha találok olyan helyet, 

ahol lehetne velük foglalkozni és 
őket foglalkoztatni, segíteni a fel-
zárkóztatásukat, mindenképpen 
állok elébe. A családsegítővel szok-
tunk dolgozni a romatémában. 
Fórumokon is beszélünk róla. A 
közmunkában résztvevőkkel na-
ponta találkozunk – ha látok nyi-
tást, igényt, hogy szórakoztatásuk 
elindulhasson, állok elébe. Szíve-
sen támogatom ebbéli igényüket. 

– Hobbijába, a kőzetek és kü-
lönleges kövek gyűjtésébe egész 
Dorozsma bepillanthatott a Do-
rozsmai Napok folyamán rende-
zett kőzetkiállítása során. Család-
járól is szólna néhány szót? 

– Családos, nős ember va-
gyok. Feleségem 46 éves, két csa-
ládom van. Szegeden élek, Kecs-
kés-telepen. A fiaim 12 és 13 éve-
sek. A nagyobb rendezvényeimre 
ők el szoktak jönni. 

– Igazgató úr, köszönöm a tá-
jékoztatást a jelenlegi és jól bevált 
munkamódszeréről, valamint pozi-
tív eredményeiről. Gratulálok az itt 
eltöltött egy évhez és sikereihez. 
Munkájához továbbra is sok sikert, 
kitartást és egészséget kívánok! 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Ilyet sem láttunk még: először áll betlehemes jászol a művelődési ház 
udvarán. 

Nagyszüleink gyermekkora 
Az utolsó pillanatban va-

gyunk, hogy megmentsünk valami 
keveset őseink szellemi és tárgyi 
hagyatékából. E gondolat vezérle-
tével kérem a Dorozsma múltját 
megismerni, megismertetni vágyó 
lakosokat, hogy amennyiben ren-
delkeznek még olyan régi, a múlt 
század elején készült családi, vagy 
csoportokat ábrázoló fotókkal, 
melyről információik, adataik van-
nak, és úgy gondolják, hogy azok 
publikusak, keressenek meg. 

A fotók egy majdan megjelenő 

kötethez kellenek, mellyel szem-
léltetni szeretnénk Dorozsma utób-
bi közel száz évét. 

A fotókat természetesen csak 
addig kérjük, míg digitalizáljuk, és 
rögtön visszaadjuk a tulajdonosnak. 

A fotó és adatközlők Vass 
Józsefet keressék, címe: 6791 
Szeged–Kiskundorozsma, Balabás 
u. 61. Tel.: 30/913–7887, e-mail: 
vassjoska@t-online.hu, vagy a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Házban, 
munkaidőben a ház munkatársait. 

VASS JÓZSEF 
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A Petőfi Sándor Művelődési Ház programajánlója 
Decemberi programok 

 
+ Karácsonyi készülődés a 

Nők Klubjával 
Időpontja: dec. 11-én, pénte-

ken délután 5 órakor 
 
+ Mindenki karácsonya 
Időpontja: december 18-án, 3 

órától 
Délután 3 órától kézműves-

foglalkozás: karácsonyi ajándékok 
és mézeskalács-készítés Szerezlai 
Évával, Zsemlye Ágnessel 

Délután 4 órától ünnepi mű-
sor, közreműködnek: néptánc, a 
Jerney János Általános Iskola ta-
nulói, Bindics Bence, Székivirág 
Népdalkör 

Műsorvezető: Peric Annabella 
Kísérő program: csuhébaba 

kiállítás, a Benedek Elek rajzpá-
lyázat alkotásai 

A nyugdíjas klubok sütemény-
nyel, teával és forralt borral vár-
ják a kedves vendégeket! 

Szeretettel várunk mindenkit! 
Támogatók: Fábián József, Tóth 

József, Nógrádi Zoltán, Mihálffy 
Béla, Alkony Nyugdíjas klub, Vö-
röskeresztes Klub, Székivirág Nép-
dalkör és Citerazenekar, Miksi 
Bau Kft., Újvári Mihály. 

 
+ Színházi előadás 
Műsorváltozás! 
A Mandula Színház előadásá-

ban 
Istenek itala (komédia) 
Időpontja: december 19-én, 

szombaton 18 órától 
 
+ Vásár 
Dec. 4-én, 9-én, 15-én 9-12 

óráig 
 

Januári programok 
 
Gyenes Kálmán: Erdély „Szép 

föld…” című könyvének – kiállí-
tással egybekötött – bemutatója 

Közreműködik: a Dorozsmai 

Versmondók Baráti Köre 
Beszélgetőtárs: Hajdú Géza 
Időpontja: január 15-én, pén-

teken délután 5 órakor 
 
+ Színházi előadás 
Az algyői Móra Ferenc Nép-

színház előadásában 
Ugo Betti: Bűntény a Kecske-

szigeten (dráma) 
Időpontja: jan. 23-án, szomba-

ton este 6 órakor 
 
2010-es színházi évad a Pe-

tőfi Sándor Művelődési Házban: 
 
2010. január 23. (szombat) 

18 óra 
Ugo Betti: Bűntény a Kecske-

szigeten (dráma) 
Móra Ferenc Népszínház 
 
2010. március 20. (szombat) 

18 óra 
Rejtő Jenő: Egy görbe éjszaka 
(3 felvonásos bohózat) 

Kelemen László Amatőr Szín-
játszó Társulat 

     
2010. február 20. (szombat) 

18 óra 
Guy Foissy: Két szerető szív, 
Házassági hirdetés 
(egyfelvonásos vígjátékok) 
Délikert Népszínház 
 
2010. április 17. (szombat) 

18 óra 
Békési János: Minden csak ko-

média 
(komédia) 
Károlyi Színpad 
 
2010. május 22. (szombat) 

18 óra 
Somogyi Ottó: Bor-bála-korcs-

mája 
(komédia) 
Deszki Deszkaszínház 
 
Bérlet: 2000 Ft. 
Belépőjegy: 500 Ft 

Újra Röfi 
2008-ban, amikor az új hús-

üzletét megnyitotta Illés Károly, 
a Röfi–Ker Kft. vezetője, készí-
tettünk egy bemutatkozó inter-
jút vele. Ott beszélt a szegedi Ág 
utcai, valamit a Juhász Gyula 
utcai húsboltjairól, és elmondta 
a Dorozsmai út 189. sz. alatti 
üzlet megnyitásának a történe-
tét is. Beszámolt még az üze-
meltetés titkairól, beosztottjai-
ról, szólt néhány szót családjá-
ról is. Most, másfél évvel ké-
sőbb ismét felkerestük, hogy 
megtudjuk, mi változott másfél 
év alatt? 

– Most már a vevőim is igazol-
ják, hogy igenis szükség volt erre 
a boltra. A forgalom alakulásából 
az látszik, hogy megszerették ezt 
a városrész központjában álló 
húsboltot. Persze, ez köszönhető 
az eladóknak és a választéknak is. 
Nem mellékes azonban a Röfi név 
sem. Főleg Dorozsmaiak a vevő-
im, ők ismernek engem és a vál-
lalkozásomat is. Sokan bejártak 
Szegedre húsért, míg meg nem 
nyitottam ezt a boltot is. Itt hely-
ben megkapják a választékos, 
igényes húsmennyiséget. A tavalyi 
árukról nyilatkoztam, amely azóta 
libával, kacsával, csirkével és 
pulykával is bővült. A beígért 
mangalica húst is terveztem for-
galmazni, azonban az előállítók 
olyan irreális áron adnák, hogy 
nem tudnám tovább értékesíteni. 
De nem mondtam le róla, várom 
azt az előállítót, aki elfogadható 
árat kér. 

– A régi vállalkozásaiddal, 
amelyeket előző interjúnkban em-
lítettél, mi a helyzet? 

– A húsboltjaim továbbra is 
megvannak még Szegeden is, de 
szívem csücske a dorozsmai ma-
radt. Az éttermet hét év után elad-
tuk, mivel az energiámat a húsbol-
tokra fordítottam. Nem fér már 
bele az étterem üzemeltetése is. A 
húsboltok forgalmán ez pozitívan 
jelentkezett. 

– Hányan dolgoznak jelenleg 
neked? 

– A létszám a konyhai lét-
számmal csökkent, de a boltok 
alkalmazottai létszáma nőtt. Ti-
zennyolc alkalmazottam volt, most 
tizennégyen dolgoznak az üzlete-
imben, plusz a családom, aki ve-
lem dolgozik. A fiam még mindig 
ott van velem, a lányom közben 
anya lett, kis unokám született és 
természetesen neveli a gyerme-
ket. 

– Mit vársz a következő évek-
től? 

– A válságosnak tűnő gazdasá-
gi állapot nálam is érződik, de 
nem csökkenteni kell a létszámot, 
hanem bővíteni. Ezt kevés vállal-
kozó tudja elmondani magáról. 
Ezt a létszámot mindenképpen 
tartani szeretném. Ám ehhez for-
galom kell. Ezt az üzletet bővíteni 
nem áll módomban, de a hal 
(élőhal) árusítása nagyon foglal-
koztat. Ennek a létrejötte szakha-
tósági engedélyhez kötött. Nagy 
szükség lenne egy élőhal boltra. 
Esetleg kívánság szerint, filézve, 
konyhakészen is. 

– Kit említenél meg szívesen, 
aki régebb óta nálad dolgozik? 

– Koczó Józsefné Margitka 
szinte kislányként került hozzám 
dolgozni, ő a benti boltokat koor-

dinálja, megbízható, jó, szorgal-
mas munkaerő. Az is a dolga, hogy 
a papírmunkát rendben tartsa, az 
ottani dolgozókat beossza, figyelje 
munkájukat. A másik régebbi dol-
gozóm, Molnár Rozika, itt van a 
dorozsmai boltban. A vevők na-
gyon szeretik, nagyon önálló, 
ügyes munkaerő. 

– Hogy telnek napjaid az 
üzletben? 

– Tevőlegesen: az egész bol-
tom koordinálásával, irányításá-
val, anyagbeszerzéssel, egyéb üz-
leti dolgokkal. Olykor, amikor Do-
rozsmán sokan vannak, én is beál-
lok a pult mögé, örömmel szolgá-
lom ki a dorozsmai embereket. 
Örömet okoz nekem, hogy a régi 
kedves ismerősökkel találkozha-
tok. Én erre születtem, ezt szeret-
tem mindig is csinálni. Ma már 
nem mindig van így, sok más dol-
gom van, de jó néha beállni a sor-
ba. 

– Van-e építési kedved? 
– Építési ambícióim nincse-

nek. Igaz, valamennyi üzletem 
bérlemény. Nem is akarom to-
vább bővíteni a vállalkozásomat. 
A multik nem befolyásolják a 
tevékenységemet, hiszen minő-
ségben megállom a helyem. A 
hangulatát sem tudják visszaadni 
annak, amit egy húsüzlet ad. 

– Úgy tudom, dorozsmai ren-
dezvényeket is szponzorálsz. 

– Igen, a Dorozsmai Napokat 
is támogattam, meg a közelmúlt-
ban megrendezett Családi napot 
is segítettem némi összeggel. A 
nagyobb rendezvényeket, az idő-
seket, nyugdíjas találkozókat, ha 
megkeresnek ilyenekkel, szívesen 
szponzorálok egy-egy alkalom-
mal. 

 
Illés Károly dolgozik tehát, és 

ebben öröme telik. Van munkahelye 
és jó néhány embernek is ad munkát 
vállalkozásában. Sikerélményekkel 
büszkélkedhet, amely látszik az áru 
minőségén is. Neki sikerült! 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Szoboravató 2010-ben? 
Portré Barna Jánosról 

Barna János a magyar délvi-
dék egyik jeles impresszionista 
szobrásza. Barátként sokat be-
széltünk különböző művészeti 
irányzatokról, alkotásokról. A 
napokban felhívtam telefonon 
és megkérdeztem, hogy jelen-
leg min dolgozik? A válaszában 
kedvesen meghívott a műhelyé-
be. Egy udvari szobában ren-
dezte be szobrász műhelyét, 
ahol igen körültekintően kel-
lett közlekedni, nehogy leso-
dorjak az állványokról félig el-
készült szobrokat. 

A szobában a káosz és a ren-
detlenség hasonlít az életrajzi fil-
mekben látott híres szobrászok 
műhelyeire. 

 
– János, mi az, ami téged a 

mintázás felé ösztönzött? 
– Egy belső kényszer. Simon 

Feri, aki kiváló festőművész, fara-
gott, és neki köszönhetően megta-
nultam én is faragni. Később, 
2005-ben, amikor anyaghoz jutot-
tam, akkor kezdtem el formázni. 

– Mi volt az első önálló alko-
tásod? 

– Pasztellimből elkészítettem 
a saját portrémat, amit Lapis And-
rással véleményeztettem. Azt 
mondta, aki egy ember fülét meg 
tudja faragni, az bármit meg tud 
formázni. 

– Látom, vannak figurális mű-
veid és portrék, ismert és kevésbé 
ismert emberekről. Ezeknek mi 
lesz a sorsa? 

– Sajnos anyagi problémák 
miatt nem tudom fémből kiöntet-
ni, csak egy-két portrét. Tóth 
Attila művészeti tanácsnok és Bán-
völgyi László restaurátor látta az 
elkészült szobrokat, ás támogatá-
sáról biztosított. 

– Tudomásomra jutott, hogy 
egy Petőfi Sándorról készült mell-
szobrot felajánlottál a művelődési 
háznak. 

– Igen, ezt a szobrot azért ké-

szíttetem, mert a művelődési ház 
új igazgatója, Hajdú Géza és mun-
katársai irányításával a művészet 
helyi képviselői megmutathatják 
magukat és műveiket, és én ezzel 
a gesztussal szeretném megkö-
szönni nekik a lehetőséget. Bízom 
benne, hogy az alapítvány, élén 
Mózes Zsuzsával, anyagilag támo-
gatja a szobor fémből való kiönté-
sét. 

– Pályázatokra küldtél-e képet? 
– Már éppen ezzel szerettem 

volna eldicsekedni, hogy nemrég 
pályázat útján vásárolt tőlem egy 
Mária portrét fémből, és egy négy 
alakból álló kompozíciót a nimfák 
és tündérek táncáról, egy ameri-
kai megrendelő. 

– A műveid az impresszionista 
irányzathoz vannak közelebb. 
Javíts ki, ha nem jól látom. 

– De, jól látod. Kedvencem 
Rodin mester, az ő szobrászatá-

ban a mozgalmasság, ami megfo-
gott. Most készítem Eckhard 
Strohm, az essemus egyház alapí-
tójának portréját, és a Szabin nők 
elrablása című szoborkompozíci-
ót. Nézd meg az eredeti képet, 
ahol két férfi és egy nő van, örök 
talány számomra, hogy miért a 
nőket említi többes számban. 

– A pasztellimből és méhvi-
aszból készült szobroknak mi lesz 
a sorsa? Mivel kiállítani csak fém-
ből lehetne, pedig ezek már megér-
demelnének egy kiállítást. Erről mi 
a véleményed? 

– Nagyon bízom benne, hogy 
lesz egy olyan támogatóm, aki 
segít fémbe önteni ezeket a szob-
rokat, és közösen értékesíthet-
nénk. 

– János te csak gyúrjál, for-
mázz, alkoss és a szobrod fémbe 
kerül. Rodin szelleme legyen veled! 

MILITÁR MIKLÓS 

Világverseny döntőjében az Orczy István Általános Iskola 
Az Orczy István Általános Iskola 

már 2006 szeptembere óta műkö-
dik együtt a Casole D’ Elsaban, Tos-
canaban lévő „Arnolfo Di Cambio” 
iskolával.  

Az Orczy iskolában olaszul ta-
nuló gyerekek a három év során le-
velezőtársakat találtak, akikkel együtt-
működtek a „SHARING OUR WORLD 
– CONDIVIDERE IL MONDO” című 
eTwinning projekten. A projekt ko-
ordinátorai: Laura Maffei és Kiss 
Mónika. 

Az eTwinning egy olyan prog-
ram, melyben az Európai Unió tag-
jai, tagjelölt országok építhetnek ki 
testvériskolai kapcsolatot, a partne-
rek pedig egy közös témát dolgoz-
nak fel IKT eszközökkel, azaz a 
modern technika (számítógép, vi-
deo, közösségi oldalak…) segítségé-
vel. 

A mi programunkban összeha-
sonlítottuk a magyar és olasz ha-
gyományainkat, beszámoltunk is-
kolánk mindennapjairól és ünnepei-
ről. Iskolánk immár 5 éve szervezi 

meg a Gianni Rodari Emlékver-
senyt, amely már országos rendez-
vénnyé nőtte ki magát. 

Ellátogatott hozzánk őexc. Pao-
lo Guido Spinelli Nagykövet Úr, 
Arnaldo Dante Marianacci, a buda-
pesti Olasz Kultúrintézet akkori 
Igazgatója. Sok segítséget kapunk 
dr. Pál Józseftől és a Szegedi Tudo-
mányegyetem Olasz Tanszékének 
munkatársaitól. 

 Megszerveztük az Olasz Kultú-
ra Hete rendezvényeit Szegeden 
2008 decemberében, ahová mint-
egy 60 olasz diák érkezett. A cso-
portot kísérő pedagógusok előadá-
sokat tartottak a szegedi Olasz Kul-
turális Központban az olasz művé-
szetről, az iskola művészeti és ter-
mészeti nevelési programjáról. A 
résztvevők olasz ételeket kóstolhat-
tak meg, megtekinthették partnere-
ink fő termékeit, kristályból készí-
tett alkotásait. A csoporttal érkezett 
Szegedre Siena tartomány oktatási 
vezetője is. Vendégeinket fogadták a 
szegedi Városházán. 

Terveink szerint a programokat 
Casole D’ Elsaban a Magyar Kultúra 
Hete rendezvényei követik majd.  

Projektünket az olasz testvéris-
kolánkkal beneveztük a Global Juni-
or Challenge elnevezésű világver-
senybe, ahová közel 600 nevezés 
érkezett a világ minden tájáról. A 
versenyen innovatív projektekkel 
lehetett indulni, ahol egyértelműen 
pozitív értékeket lehet felmutatni, a 
digitális eszközök használata mellett. 

A sok induló mellett nagy meg-
tiszteltetést jelent, hogy bejutottunk 
a verseny döntőjébe, amit Rómában 
rendeztek meg 2009. október 6-tól 
9-ig. Feladatunk az volt, hogy egy 
kiállítás keretében mutassuk be 
munkánkat a résztvevőknek, a zsűri 
tagjainak. A standon használhat-
tunk egy számítógépet is, amelyen 
prezentációkat mutathattunk a 
projektről. Iskolánkat, Szeged vá-
rosát sok érdeklődő megismerte, és 
több olyan látogató is járt nálunk, 
akik együtt szeretnének velünk 
működni. Így tovább bővülhet 12 

európai partnerintézményünk köre, 
akikkel Törökországtól Portugáliáig 
dolgozunk együtt Comenius projek-
teken. 

Az eseményen egy konferenciát 
is rendeztek a társadalmi megújulás 
témájában, ahová a világ leghíre-
sebb egyetemeiről érkeztek elő-
adók. 

A döntő eredményhirdetését a 
római Capitolium Julius Caesar 
termében tartották a város vezetői-
nek részvételével. A program kere-
tében felolvasták Giorgio Napoli-
tano, az olasz Köztársasági Elnök 
üzenetét. 

Megtisztelő volt az Európai 
Unió és Olaszország himnuszát hall-
gatni egy szegedi általános iskola 
képviseletében. 

Köszönjük mindenki munkáját, 
aki elősegítette projektünk sikerét. 

 
KISS MÓNIKA                                                                        

projektkoordinátor 
KÁDÁR MIHÁLYNÉ 

igazgató 
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Doberdó 
Jani bátyám szenvedett a 

szomszédos kocsma miatt. Ami-
kor beindult, még csak pötyögő-
sen, csendesen iddogált az a pár 
jóféle firma. Nem is akart beindul-
ni, „né csak!” – csodálkozott –, egy 
kocsma mégiscsak kocsma, már 
Petőfi is megírta „de a kocsma 
bezzeg hangos” oszt itt van ni! 
Emmeg oszt eevan itt békivel. 
Össze is barátkozott a kocsmáros-
sal „jó Peti fijam” –, szokta volt 
mondogatni, mert Peti fiam néha-
napján átküldött egy-egy hosszú 
lépést az öregnek, szóval jól meg-
voltak, na. Nem is ment sokáig ez 
az állapot, egyszer csak Peti fiam 
eltűnt, mint a kámfor, se szó, se 
beszéd, újak jöttek. Nagy színes 
cégért ragasztottak a tető alá, futó 
fény keringett körbe a táblán, már 
az volt kiírva: Szalon. Nagy teher-
autók jöttek, pakolták le a sok 
nagy üveges ketyerét, az öreg 
ámult-bámult, kérdezgette a hó-
rukkokat, emmeg mijafene? Zene-
gépek, játékgépek bátyó – nyögte 
oda az egyik kombinált szekrény 
méretű ember. Már másnap meg-
tudta, hogy működik. A próba-
üzemnél az ablakok szelíden csö-
römpöltek, este 10 is elmúlt, a 
zenebona nem maradt abba. Hir-
telen rengeteg autó kezdett a ház 
előtt parkolni, a kis virágágyást is 
letaposták. Jani bátyám átballa-
gott és megállt az ajtóban, de a 
hang, az a mély düb, düb, mintha 
a szívét vernék kalapáccsal – ütöt-
te meg. De nem is látta merre 
kellene beljebb, mert a töksötét-
ben csak színes fényvillámok 
vagdosták a levegőt, mint a kés-
penge, a plafonon meg egy tükrös 
gömb forgott, egy pillanatig nézte, 
már beleszédült. Hazabotorkált, 
álmatlanul hánykolódva forgott 
az ágyban hajnal háromig, a taka-
ró alá bújva ismételgette: egyen 
meg a fene benneteket! Reggelre 
kelvén aztán újabb meglepetés 
érte, ahogy a sarki boltocskába 
indult a fél liter tejet megvenni: a 
bitangok nem oda terítették a 
kapualja beugrója egyik sarkába a 
rókabőrt, a másikba nagy tócsát 
vizeltek valami állatok. Feltakarí-
totta. Másnap ugyanez megismét-
lődött, majd rendszeressé vált. 
Jani bá ekkor bement a Nagy Ház-
ba, ahol kis csitrik fogadták és 
egymás szavába vágva győzköd-
ték arról, milyen fontos a község-
nek az idegenforgalom, meg hogy 

ez már azelőtt is kocsma volt és ez 
az iskolához sincs közel, meg a 
törvény így és úgy, mire Jani bá 
dolgavégezetlen hazaballagott és 
ettől kezdve szavajárása lett az 
„egyen meg a fekete fene bennete-
ket”. Lakatost fogadott és a ház 
síkjába rácsot húzatott a kapu elé. 
Ne legyen kapubeugró. Nem lett, 
viszont a rácson ugyanúgy bevi-
zeltek, berókáztak, mint eddig. 
Még kitakarítani is nehezebb lett. 
Morfondírozott. Mit tehetne még? 
Tízezerért két nagy dézsás virágot 
vett, a kapu két oldalára, hátha azt 
nem. Hát pedig de. Erre már nem 
tudott mit lépni, kiírta az ablakba: 
a ház eladó. Pár hónapig kint volt, 
jöttek is néhányan, de mikor meg-
látták a szomszéd Szalon csilivili 
bejáratát, mindenki visszahőkölt. 
Már csak annak élt, hogy nap-
hosszat furmányozta, mit tehetne. 
De nem azért született ő Székely-
udvarhelyen, hogy ne ötlött volna 
ki valamit a csavaros eszével. Arra 
gondolt, meglátogatja az unoka-
öccsét a városban, aki egy dekorá-
ciós műhely vezetője volt. Másnap 
a járókelők meglepődve olvasgat-
ták a kapu mellett jobbról, balról 
a két táblát, melyeken ez állt: 
„Nyilvános WC. Használat 100 Ft”. 
A másikon szép címeres felirat 
szerint: Zaj- és Mérésügyi Hivatal 
…- i Kirendeltsége. 

Már aznap este jól aludt. Hó-
napok óta először. Egész nap 
szolidan ment a vigaj a szomszéd-
ban. 10-kor még abból is levettek. 
Reggel fogta a szokott vödör vizet, 
nyírág seprűt, indult volna a kapu 
előtt takarítani, de meglepődve 
látta, nincs mit. Kezdte magát jól 
érezni, mert a következő hetek-
ben sem tapasztalt semmi kirívót, 
minden olyan lett, mint régen. A 
függöny mögül lesett szokás sze-
rint, mikor megjelent az a nagy 
teherautó, és a hórukk emberek 
elkezdték rá pakolni azokat a 
színes üveges gépeket. Csak a 
boltban lepődött meg igazán, 
mikor fél füllel figyelte, hogy Juli 
néni, a falusi hírmondó mondja a 
pénztárosnak: „Hallottad? Költö-
zik a Szalon, a piactér utcába és 
kínai bolt lesz a helyén.” Megpö-
dörte a bajszát és elégedett fél-
mosollyal nyugtázta a hírt. Ezt is 
helyre tettük, mint a taljánokat 
Doberdónál. 

 
TÓTH GYÖRGY 

A Polgárőrség 
közbiztonsági tájékoztatója 

NE ENGEDJÜK BE A HÁZALÓ-
KAT ÉS SEMMIT NE VEGYÜNK 
TŐLÜK! 

 
Rendszerint idős embereket 

keresnek meg. Becsali módon ol-
csón kínálják portékáikat, de a vé-
gén rendszerint becsapják, meg-
lopják ügyfeleiket. Céljuk az idős 
emberek egyhavi nyugdíjának is a 
megszerzése, ellopása. 

Előfordult ez román esőcsa-
torna-szerelőkkel, faárusokkal; és 
bárkivel megtörténhet. 

A másik jól bevált módszer, 
hogy azoknál a házaknál, ahol ki 
van írva, hogy, pl. tojás, burgonya, 
káposzta vagy bármi más eladó, 
jól öltözött vidékiek nagyobb 
mennyiséget vásárolnak, nem al-
kudoznak és a végén hamis hú-
szezressel fizetnek. Ezután sietve 
távoznak, rendszerint a vett árut 
is otthagyják azzal, hogy később 
visszajönnek érte. Dorozsmán négy 
ilyen konkrét esetről tudunk. 

Újabb módszer, hogy Ön nyert 
ajándékot adnak, de a végén ak-
kor adják oda, ha vesznek is tőlük 
valamit, itt jön a becsapás, vigyáz-
zunk erre is! 

Utóbbi esetekben Európai Uni-
ós ajándékot (burgonyát vittek 
zsákban), de a zsákot visszakér-
ték, ennek ürügyén a házba bebo-
csátást kértek. Ha már belül van-
nak, biztos a lopás esete. 

Megtörtént, hogy gépkocsival 
átutazó, bajba jutott embernek 
adták ki magukat és kölcsön kér-
tek, vagy dollárt cseréltek, váltot-
tak át forintra. Ez az ügylet is több 
mint 200 ezer forintos veszteség-
gel zárult. 

Fentieken okulva a Kiskundo-
rozsmán november 26-án meg-
tartott polgármesteri beszámolón 
javasoltuk Szegeden a házaló áru-
sítás önkormányzati rendeletben 
való megtiltását. 

Ahol a házban, lakásban na-
gyobb értéket tartanak, szereltes-
senek riasztó berendezést, mert 
előbb-utóbb a potenciális célsze-
mélyek betörés áldozataivá vál-
hatnak. 

A közelmúltban egy családi 
házat nappal raboltak ki Dorozs-
mán; csendben, észrevétlenül je-
lentős értékeket vittek el. 

Jegyezzük meg, hogy a riasztó 
berendezés mellett a legjobb őrző 
a SZEM: Szomszédok Egymásért 
Mozgalom. A szomszéd mindig 
kéznél van, figyel észrevétlenül is, 
akkor is, ha kell, akkor is, ha nem. 
Ő tudja, hogy rendszeresen ki jár 
oda és ki az idegen. Ha elutazunk, 
jelentsük be a szomszédnak, és 
kérjük meg, hogy írja fel a gyanú-
san viselkedők gépjárműveik rend-
számát. 

Minden sürgős intézkedést 
igénylő ügyben azonnal hívjuk a 
rendőrség 107-es segélyhívó szá-
mát. 

Kisebb súlyú ügyeket is utólag 
jelentsük be a dorozsmai KMB-
irodán a megadott mobil telefon-
számokra és a polgárőrségnek is. 

Feljelentést lehet tenni a do-
rozsmai KMB rendőreinek ügyfél-
fogadási időben minden csütörtö-
kön 15-17 óráig, vagy ettől eltérő 
időben is előzetes telefonos 
egyeztetés alapján. 

 
POLGÁRŐRSÉG 

A Polgárőrség karitatív felhívása 

Az OPSZ (Országos Polgárőr 
Szövetség) ajánlása alapján pol-
gárőrségünk a rászoruló, nehéz 
helyzetbe került családosok, idős 
emberek és hajléktalanok szociá-
lis segítése mellett tevékenysé-
günket kiterjesztettük karitatív 
célokra történő gyűjtési, továbbí-
tási és adományozó tevékenysé-
gekkel. 

Figyelemmel a karácsonyi sze-
retetünnepre való előkészületre, 
vállaljuk a rászorulók felkutatá-
sát, azok jelzésének fogadását, 
tartós élelmiszerek, ajándék-
tárgyak elfogadását, gyűjtését 
és rászorulókhoz való eljut-
tatását. Tevékeny-
ségünket a Kis-
kundorozsmai Csa-
ládsegítő Házzal, Vö-
röskeresztes és egy-
házközségi karitász 
szervezettel összehan-

golva, egyeztetve végezzük. 
Ennek keretében a Kiskundo-

rozsmai polgárőrség 06-30-621-
6254 számán lehet bejelenteni 
felajánlott adományokat és a se-
gítségre szorulókat. 

 
POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 

SZJA 1% 
 
A Kiskundorzsmai Önvédelmi Csoport (Polgárőrség) ezúton 

köszöni meg a támogatóknak a felajánlott SZJA 1 %-át. Az APEH által 
2009. év szeptemberében átutalt SZJA 1% összege: 64 258,- Forint. 
Ezen összeget a közbiztonság javítását szolgáló járőrözés működési 
költségeire, üzemanyagra használtuk fel. 

POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 
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NYITOTT TÁRSADALOM 

A Dorozsmai Napló megalakulásának története I. 
„Merj a magad értelmére tá-

maszkodni!”, írja Európa legtisztes-
ségesebb és a zsarnokságot, totalita-
rizmust leginkább elvető gondolko-
dója, Immanuel Kant. Már Hegel is a 
„civil társadalmat” olyan citoyen em-
berek közösségeként írta le, amely-
ben az önálló, szabad, saját akarattal 
rendelkező egyéneknek megadatik a 
lehetőség az érdekérvényesítésre és az önkibontakozásra. 

Egyetértünk Habermassal, aki úgy véli, a nyilvánosság, mint a poli-
tikai hatalomgyakorlás ellenőrző és megregulázó intézménye, a XX. 
századra jelentősen veszített erejéből és hatékonyságából, mert a 
„köz” érdeke sok „egyén” eltérő érdekeire töredezett szét. Azáltal, hogy 
a jóléti, kapitalista, fogyasztói társadalmakra jellemző kultúripar a 
felszínes és talmi értékvilággal kápráztatja el a fogyasztókat, elvonja a 
figyelmet a hatalom mechanizmusairól. Az érdektelenség mellett a 
hatalom önmaga legitimálására használja fel a közvéleményt, például a 
választások során. Habermas pesszimista víziójától már csak egy ugrás 
választ el bennünket a „civil kontroll”, az alulról szervező civil társa-
dalmi intézmények és szervezetek meglétének fontosságától. Ugyanis 
ha tényleg leamortizálódik a közvélemény, ha már nem képes megvé-
deni magát a hatalomtól való függéstől, a civilek önszerveződése akár 
termékeny módja lehet az államhatalom megregulázására történő 
kísérleteknek. 

Magyarországon a rendszerváltás címszó alatt futó hatalmi-
politikai átrendeződések után, egy demokratikus, alkotmányos köztár-
saság visszaállításával megnyílt a lehetősége a „civil kurázsi” kibonta-
kozásának. Az országos viszonyokat tekintve elmondható, hogy habár 
20 év állt rendelkezésre, nem jött létre az a nyílt, hathatós civil kont-
rollal rendelkező polgári társadalom, amely elégséges feltétele lett 
volna a nyilvánosság feladatának betöltésének. A magyar társadalom 
szendergő társadalom, amely mindezidáig nem tudott tömeges méret-
ben megszülni olyan civil szerveződéseket, amelyek elég nagy bázissal, 
tekintéllyel és becsülettel rendelkeztek volna feladatuk végrehajtásá-
hoz. A társadalom nem termelt még ki olyan generációt, amely magától 
értetődőnek, alapvetőnek tekintené, hogy minden fontos, őt érintő 
ügyekbe hathatósan bele tudjon szólni anélkül, hogy politikai vizekre 
evezne. Azokat a szerveződéseket, amelyek politikai célzattal, pártpoli-
tikai érdekekből jöttek létre, amelyek teljesen átpolitizált voltuknál 
fogva csupán az általa képviselt párt hatalmi befolyását kívánja növel-
ni, szóra sem érdemes méltatni – összegezve: a civil társadalom ha-
zánkban inaktív. Az előbbiekben felvázolt sematikus megállapítás 
azonban egy kis árnyalásra szorul. 

A III. Magyar Köztársaság kikiáltásának évében helyi szinten szá-
mos társadalmi megmozdulás történt. Kiskundorozsmán ekkor vető-
dött fel néhány lakos fejében egy helyi kulturális-közéleti újság beindí-
tásának az ötlete, amelyhez a bátorságot és a szavak helyett a tettek 
mezejére való lépésnek a lehetőségét a megváltozott politikai színtér 
és hatalmi struktúra szolgáltatta. A szervezők egy olyan közéleti fóru-
mot kívántak megteremteni, amely remélhetőleg felkelti a lakosságot 
évtizedes közéleti szendergéséből. Az újság címének a Dorozsmai Nap-
lót választották, első száma 1990. március 14-én jelent meg. A címol-
dalon Petőfi versének részletét olvashatjuk: „Rabok legyünk vagy sza-
badok / Ez a kérdés, VÁLASSZATOK! /A magyarok istenére / Eskü-
szünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / NEM LESZÜNK!” 

A közéleti lap megjelentetésével Ács Géza egy rég dédelgetett álma 
valósult meg. „Soha nem bővelkedett Dorozsma olyan emberekben, 
akikben a lokálpatriotizmus még saját, egyéni érdekeiken is felülemel-
kedik, aki egész magánéletét háttérbe szorítja a közjó érdekében.” – 
írja Tóth György a Dorozsmai Napló 2007. évi májusi számában Ács 
Géza halálának 15. évfordulója alkalmából. A kéthetes megjelenésű 
újságot a Kézilabda Sportbarátok Köre Egyesület Kiskundorozsma 
adta ki, felelős kiadója dr. Matusovits Tamás, főszerkesztője Ács Géza 
volt. Felesége, Ácsné Fekete Ilona, Simon Ferenc festő és asztalos mes-
ter, Móra Mihályné, Vass József és még sok barát segítségével készült el 
az újság első száma. A Dorozsmai Napló fejlécét („logóját”) Simon Fe-
renc alkotta meg. Az oldalak tartalmát, bizonyára mindenféle mögöttes 
szándék vagy jelentés nélkül, gyászkeret fogta közre. A lap ekkor még 
nem volt ingyenes, üzletekben, kereskedőknél lehetett hozzájutni. 

Az első újságszámok példányszáma 100 db körül mozgott, emlék-
szik vissza Móra Mihályné. A helyi kereskedők boltjaiban lehetett hoz-
zájutni néhány forintért, de volt, hogy járták az utcákat, árulták szemé-
lyesen a Dorozsmai Naplót. Hirdetők ekkor még nem voltak. Igazi ba-

ráti kör szerveződött az újság köré, 
mindenki személyesen ismerte a má-
sikat. Rendszeres szerkesztőségi ülé-
sek, lapzárták ekkor még nem vol-
tak. Úgy véli, nem sokkal a rendszer-
váltás után hihetetlenül nagy szó 
volt, ha újság készül és jelenik meg. 
„Büszkék voltunk magunkra” – fejti 
ki –, „hogy részesei lehettünk egy 

újság megjelentetésének, hogy cikkeinket olvashattuk az oldalain.” 
A főszerkesztő vezércikkéből érdemes kiemelni az alábbi gondola-

tokat:  
„[E]gy olyan lap első számát tartja a kezében, amelyet a helybeli lakos-

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

A Dorozsmai Napló az írott sajtó segítségét ajánlja fel a dorozsmai 
önkormányzat megvalósításához, ugyanakkor segítséget is vár mindazok-
tól, akik érdeklődéssel fogadják az újság premierjét. Olyan kéthetente 
megjelenő lap bemutatkozását, amely semmilyen politikai pártot nem 
kíván szolgálni. Az olvasó az egyetlen, akinek szolgálatában áll, akinek 
véleményét figyelembe veszi, akinek tetszését szeretné elnyerni.” 
 

A közéleti politizálási szándék egyértelműen megmutatkozik az 
első számok tematikáján és a benne megjelentetett cikkek hangvéte-
lén, valamint azon, hogy javarészt szubjektív, véleményközlő műfajban 
írt a közéleti lap maroknyi gárdája. Számos cikk más sajtóorgánumból 
„átvett”, vagyis másodközlésű. A kezdetleges technikával tördelt olda-
lak fénymásolatokat, kézi írásokat, rajzokat, ábrákat tartalmaztak. Az 
újság nagy részét más nyomtatott médiumokból kifénymásolt cikkek, 
televízióban elhangzott interjúk írott változatai töltötték meg. Állami, 
önkormányzati támogatásban nem részesült a lap (a Kézilabda Sport-
barátok Köre Egyesület támogatásán kívül 1-2 hirdetőtől és az újság 
megvásárlóitól folyt be pénzösszeg). Írógéppel, fénymásolóval és pusz-
ta kézzel kellett a szerkesztőségnek felvenni a harcot a helyi szinten is 
megjelenő érdektelenség, politikai befolyás, apátia és a bizonytalan 
jövő miatti kilátástalanság ellen (az első, már számítógépen szerkesz-
tett szám csak 1992 decemberében fog megjelenni). Valóságos szelle-
mi harc volt ez, emlékeznek vissza a szerkesztőtársak. Még ha csak 
amatőr szinten is – a szerkesztők nem az alakiságra, az újságíró szak-
ma precizitására helyezték a hangsúlyt, hanem mindössze egy olyan 
újság oldalait kívánták tartalommal megtölteni, amely az aktuálpoliti-
kai ismertetéseken, vitákon keresztül tájékoztatást nyújt a lakosság-
nak a rendszerváltás után kialakult helyzetről és lehetőségekről. 

Az újság elindításának egyik legfontosabb, és egyáltalán nem bur-
kolt vagy titkos célja a település Szegedtől való függetlenedésének, egy 
önálló község létrehozásának az elősegítése volt. Dorozsma önállósá-
gának elérését jelölték ki az újság írói fő célként a lap hasábjain. 

 

„A Dorozsmai Napló hasábjai megteltek buzdító, csatlakozásra felhívó 
írásokkal, beszámolókkal a szegedi önkormányzati vezetőkkel való tárgya-
lások kimeneteléről és a képviselőkkel való lobbyzásokról szóló tájékozta-
tókkal.” 
 

Kiskundorozsma egészen 1972-ig nagyközségi ranggal bírt. 1973-
ban a térség közigazgatási „reformja” során beolvasztották Szegedbe a 
környező agglomeráció településeit, így Dorozsmát is, amelynek hiva-
talos neve ezután Szeged–Kiskundorozsma lett. A megszűnt önállóság 
és a diktatúra földig gyalulta a „dorozsmai tudatot”: 

 
„Ma már ki emlékszik arra, hogy hol állt Jerney János szülőháza; ki 

festette meg életnagyságú képét? A falu melyik szélén állt a másik szélma-
lom? Mi áll most a szegényház helyén? Hogy hívták a külterületeket? (…) Ki 
látott filmet a Turul-moziban? Ki alapította a Kunsági Szövőüzemet? 

(…) Lemondtunk a moziról, kultúrotthonról, hogy a többivel ne konkurál-
junk. (…) Nem Szegednek teszek ezzel szemrehányást, hanem annak a Nagy-
papának, amelyik a 25–30 éves szegedi jegyesség miatt visszafogta e terület 
fejlesztését. Természetesen a szorgos falusi munkáskezek kellettek. (…) 

[A] feszültségek… feloldhatók! Hogyan? – úgy hogy a tizenkétezres 
településnek a 40 év alatt visszafogott beruházások pótlására ne kelljen 
még másik 40 évet várni.” 
 

Csak egy részlet a számos, hasonló gondolatokkal teli és heves 
hangvételű vezércikkekből: 

 

„Legyen sok önállóan gondolkodó, lakóhelyét szerető állampolgára 
[Dorozsmának], ki kész tenni szülőfalujáért, újraszervezi a megszűnt közössége-
ket, él azzal a lehetőséggel, hogy aktív részese lehet Dorozsma megújhodásának! 

Emberek! Vetkőzzétek le kishitűségeteket, szeressétek közösen szű-
kebb hazánkat, Dorozsmát!” 

A Dorozsmai Napló története nem szól másról, 
minthogy képesek vagyunk-e a saját lábunkra állni, 
és civil szerveződésként betölteni azt a funkciót, 

amelyet egy nyílt, szabad, demokratikus társadalom 
az állampolgáraitól megkíván: a személyes és 

társadalmi autonómia igénylését. 
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Géczi József politológus és parlamenti képviselő a Dorozsmai Nap-
lónak 1992-ben adott nyilatkozatában arra a szerkesztői kérdésre, 
miszerint mikorra várható, hogy a dorozsmai emberek gondolkodás-
módja szűkebb pátriájával szemben megváltozzon, a helyi sajtó meg-
létének és a helyi civil szerveződések és klubok alapításának szükségét 
hangsúlyozta ki: 

 

„[L]egyen Dorozsmán gazdakör, legyen ipartestület, értelmiségi klub, 
akár polgári, akár vallási alapon… legyen az ifjúságnak minél több szerve-
ződési lehetősége. (…) 

Egyik első lépése lenne ennek a »dorozsmai tudatnak« a visszaállítása, 
a helyi hagyományok megismertetése a dorozsmai iskolákban. Nagyon 
fontos hagyományteremtő tényező, hogy Dorozsma főterének legyen önál-
ló arculata és ne ilyen lezüllött külvárosi kinézete. (…) 

A hagyományokhoz tartozik az is, hogy legyenek dorozsmai bálak, hang-
versenyek – például a Dorozsmáról elszármazott művészekkel –, legyen 
művelődési központ, ahol ezeket az eseményeket meg lehet rendezni. 

A sportbarátok és vadászok körétől kezdve minden hasonló kezdemé-
nyezés álljon össze egy irányba… 

Rá kellene már jönni az emberek[nek], hogy környezetük nem csak a 
házuk küszöbéig ér [kiem. tőlem – M. Z.].” 
 

Összegezve az önállóság megteremtésének fontosságát hangsúlyo-
zó cikkekben leírtakat, a szerkesztők úgy vélték, Dorozsma csak önál-
lóan tud kellő mértékben fejlődni, csak így lehetséges a lakókörnyezet-
ben minőségi változás véghezvitele. Még ha a dorozsmai lakosok jelen-
tős része csak hallgat és nem hisz a Szegedről való leválásban, tovább-
ra is informálni kell őket a lehetőségekről, hogy egy esetleges döntés-
hozatal során kellő mennyiségű információval rendelkezhessenek. 
Mindezt nem csupán az újság megjelentetésével, hanem például lakos-
sági fórumok szervezésével is el kívánták érni. Elsősorban az önállóso-
dás mellett szóló érvek kerültek kihangsúlyozásra, nevezetesen: a) 
Dorozsma központi (állami) támogatásban részesülne; b) az óvodai és 
általános iskolai létszámtól függő pénzösszegű „fejkvótát” kapna a 
község; c) a helyi iparosoktól befolyt adók 100%-a Dorozsmán marad-
na, és nem Szeged kincstárát növelné; d) a jelenlegi támogatási összeg 
akár négyszerese jutna településfejlesztésre. 

A civil szerveződés, a közéleti csoportosulás kiépítésének törekvése 
két pilléren nyugodott. A lokális politikai tartalmú írások mellett – a 
szerkesztők személyéből kifolyólag – a másik legtöbbször felvonultatott 
téma a helyi sportélet, azon belül is a kézilabda volt. Vagyis a dorozsmai 
közélet megteremtésének a kísérlete két külön „zászló” alatt indult meg: 
egyrészt az önállóságért való küzdéséé, másrészt a sportéleté. Mindkét 
témát alkalmasnak találták arra, hogy megmozgassa a lakosságot. 

Sokat számított a szervezők közéleti ismertsége. Ács Géza köztisz-
teletben álló személy volt, nevét az újság megalapítása előtt is minden-
ki ismerte: sportszervező tevékenysége a ’70-es évekig nyúlt vissza. 

 

„Szívügyévé vált az utánpótlás kinevelése és a játékosok erőnlétének 
fejlesztése. (…) Ács Géza keze alól tucatnyi élvonalbeli, NB I színvonalú és 
ifjúsági, felnőtt [kézilabdás] válogatott játékos került ki. Borbély Ilona, 
Csomor Magdolna, Farkas Éva, Tóth Éva, Balogh Sándor, Hódi Tamás és 
sokan mások. Megtette, amire senki nem gondolt, női csapatát az NB II-be 
juttatta, a férfi csapatot a megye élvonalába emelte saját és a játékosok 
akaratával, tudásával.” 
 

Az induló közéleti újság pozitív visszajelzésekkel büszkélkedhe-
tett. A szerkesztők megnövelt oldalszámmal és bővített tematikával 
jelentették meg a soron következő lapszámokat. Elindult egy Kiskun-
dorozsma történetét bemutató cikksorozat, amellyel ismételten csak a 
hovatartozás tudatának erősítését, a lokálpatriotizmus fontosságának 
kihangsúlyozását, végeredményben egy önálló Kiskundorozsma létre-
jöttének szükségét definiálták. Hogy miért fontos lépés a helytörténeti 
munkák népszerűsítése, arról a Baráti Kör által 2007-ben megjelente-
tett reprint kismonográfia utószavában így olvashatunk: 

 

„Az effajta monográfiáknak a tudományos feldolgozás – a történelmi 
ismereteink bővítése, szélesítése mellett – megvan az a jótékony hatása is, 
hogy a nem szakmabeli, laikus olvasó nemzeti-hovatartozási identitását is 
képes megerősíteni. Ha szűkebb-tágabb környezetéről, saját kis »világának« 
territóriumáról, ahol élete bizonyos részét leéli, leélte – szóval arról a kis 
darabka történelemről olvas, amely közvetve-közvetetten ő magát is megha-
tározta, akkor képes lesz fogódzópontokat találni – olyan biztos, stabil alapot, 
amely megóvhatja őt a kulturális identitásvesztéstől: a multikulturális és a 
kozmopolita globalizáció világának zajos támadásaitól.” 
 

Anyagi nehézségek miatt a 11. lapszám megjelenése után legköze-
lebb már csak 1992-ben jelent meg az újság. Ebben az évben három 
számot tudott az egyesület megjelentetni, a negyedikre már nem jutott 
pénz. 1992 nyarán Ács Géza elhunyt, sokáig úgy tűnt, vele együtt a 
Dorozsmai Napló is csupán az emlékekben fog tovább élni. Móráné úgy 
emlékszik, egy alapítványi bálon merült fel az újság újraindításának a 
gondolata. Az elképzeléseket tett követte, és még 1992 decemberében 
újraindult a közéleti lap kiadása, megváltozott szerkesztőgárdával, 
kinézettel és kiadói filozófiával. A legfontosabb változás, hogy az újság 
ingyenes lett, és eljutott Dorozsma minden háztartásába. A Dorozsmai 

Napló előző formájában kis példányszámú, rendszertelen megjelenése 
miatt pedig nem tudott hírforrássá válni. A lap megjelentetésére létre-
jött a Dorozsmai Napló Baráti Kör Egyesület, elnöke Ocskó Margit, a 
dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója lett. A felelős ki-
adó pozícióját Földi István, a felelős szerkesztőét pedig dr. Anderle 
Ádám foglalta el. A kiadással járó költségeket az egyesület a hirdeté-
sekből befolyt összegekből finanszírozta, és jelenleg is ebben a konst-
rukcióban jelenteti meg a baráti kör a Dorozsmai Naplót. 

Hogy elérte-e az újság az 1990-es alapításakor kitűzött céljait? A 
Dorozsmai Napló jelenlegi szerkesztői gondolkodóba esnek a kérdés 
kapcsán. Hiszen végeredményben Kiskundorozsma még mindig Sze-
ged egyik külvárosa, a körtöltésen túli városrész. (Az 1973-ban Sze-
gedhez csatolt települések közül eddig csak Algyőnek sikerült a levá-
lás, 1997-től vált ismét önálló településsé.) Ács Géza annak idején dön-
tőnek nevezte a lakosság akaratát. Milyen igaza volt. Az 1993-ban újrain-
dult, és azóta folyamatosan megjelenő újság akkori szerkesztői közt is 
éles vita tárgya volt az újság új céljainak, feladatainak a definiálása: 

 

„Egyik munkatársunk »habostortának« nevezte a lapot, ezzel akarván 
érzékeltetni: a lap nem kritikus, nem tárja fel a disznóságokat. Szóval vere-
tes dráma helyett vattacukros operettet kap a »nagyérdemű«. 

Az első kérdés az: mi nem akar lenni a lap? 
Nem akar semmilyen párt lapja lenni, nem akar világnézeti-ideológiai 

egyirányú utcává válni. De nem akar revolverlappá sem lenni, mely szemé-
lyeket céloz meg, zaftos botrányokat kutat. Ám ha lehet, nem szabad ön-
képzőköri jellegű lapocskává zsugorodnia, mely kellő mérce és ízlés nélkül 
közöl zsenge szösszeneteket – irodalomként. 

(…) Szeretnénk (…) KÖZÉLETI LAPként működni, mely segít égető 
problémáinkat megfogalmazni – közvéleményt teremtve, megoldást keres-
ve. Szóval: nemcsak »habostortával«, de teljes »étlappal« kívánunk szolgál-
ni: híreket, gondokat, örömet; Dorozsma történetét és jelenét,  a mai do-
rozsmaiakat, ahogy 1993-ban élik és látják a világot. 

És végül: a lapot Önökkel együtt szeretnénk írni.” 
 

Dorozsma lakossága jelenleg is passzív, alva dolgozni járó és alva 
pihenni hazajáró emberek összessége, akik döntő többségét nem érdek-
lik a városrész közigazgatási-közéleti-kulturális gondjai és feladatai. 
Somogyi Gábor főszerkesztő kifejtette, a városrész értelmiségének több-
ségéről sem mondható el semmi más, mint hogy saját gondjaival, saját 
sorsával van elfoglalva, és hogy bezárkózik önnön kis világába, saját 
boldogulásán kívül a köz ügyére fittyet hány. Számos általános iskolai, 
középiskolai és egyetemi-főiskolai tanár él Dorozsmán: elsősorban ők 
lennének azok, akikre neveltetésük és képesítésük miatt a leginkább 
számítani lehetne a közélet és a kultúra felpezsdítése terén. Viszont 
rájuk sem lehet számítani: a nevelő, jobbító, a tudást növelő szándék, 
amely miatt általában tanár lesz valakiből, úgy tűnik, csak az oktatási 
intézmények falai közt, a munkájuk során realizálódik (vagy még ott 
sem). Hozzáfűzte, a Dorozsmai Napló elkészítésében régebben még aktí-
van közreműködő tanárokra, nevelőkre, diplomásokra sem lehet már 
számítani. Bizonyos értelemben Dorozsmának nincs is már értelmisége. 

Átlapozva a Dorozsmai Napló régebbi és újabb számait, észrevehető, 
hogy szinte mindegyikben található rövidebb-hosszabb cikk arról, hogy 
mennyire fontos lenne a közéleti passzivitáson változtatni. Felismerve a 
lokálpatrióta érzelmekben rejlő lehetőségeket, a baráti kör az elmúlt 
évtizedek során már számos helytörténeti munkát jelentetett meg. 
Mindegyik kötet kiadásának definitív célja a hovatartozás tudatának 
erősítése, valamint a hiánypótlás, a közéletből szinte teljesen kiiktatott 
témák visszaállítása volt. 

A rendszerváltás előtti évtizedekben a közélet elsekélyesedett, és az 
alkotmányos demokrácia kikiáltása és a szabad választások után sem lett 
jobb a helyzet. A „Dorozsma csendes” címen megjelent vezércikkben Ács 
Géza elismerte, hogy sokan „még mindig félnek kimondani azt, amit gon-
dolnak”, valamint, hogy „kisszerű eszmék és ugyanolyan emberek látványa 
fárasztotta el a jobbakat Magyarországon és kis hazánkban, Dorozsmán 
is…”, de „[t]událékos, nagyhangú ostobák, képzetlen vezetők és becsapott 
vezetettek ezután is lesznek.” 19 évvel később, 2009-ben a helyzetet Tímár 
Lajos ekképp értékeli: „az egyik szemünk sír, a másik nevet”. Nevet, mert 
1990 óta számos dorozsmai civil szerveződés jött létre. Megalakult a Kis-
kundorozsmáért Alapítvány, valamint számos, a városrészben működő 
óvoda és iskola alapítványa, amely tanulóik támogatását tűzte ki célként 
maga elé (és amely mondhatni „kényszerből” alakultak, hogy a szűk állami 
és önkormányzati támogatásokat ki tudják egészíteni a különböző alapít-
ványi rendezvényeken, illetve később az SZJA felajánlott 1%-ból össze-
gyűlt pénzösszegekkel). Dorozsmán működik polgárőrség, katolikus kör, 
kismama klub, nyugdíjas klub, cserkészklub, újságot kiadó közéleti egyesü-
let (még ha számos szervezetben ugyanazokkal a személyekkel találkozha-
tunk). Viszont sír is, mert a városrész lehetőségeit behatárolja az a tény, 
hogy az 1990-ben megalakult Részönkormányzat ügyrendjében az indu-
láskor kialakított jogosítványokat Szeged önkormányzata fokozatosan 
visszavette, mára csupán tanácsadói, véleményező, javaslattevő testület-
ként működik, zéró hatáskörrel. 

MIKLÓS ZOLTÁN, SOMOGYI GÁBOR 
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Ki védje a fűzértekercset, a tarka sáfrányt és a többieket? 

Korábban már írtam a Dorozs-
mai Napló hasábjain a Dorozsmai 
Nagyszék természeti értékeiről. 
Szerencsére Dorozsma határában 
megmaradt néhány szép és érté-
kes homokpusztagyep és szikes 
élőhely, amelyeknek csodájára jár-
nak a természetetszerető embe-
rek, főleg a botanikusok. Idén, 
szeptember 27-én is körülnéztem 
a területen, és nagy örömömre 
találtam is két tő fűzértekercset! 
Ez a fantasztikus alakú, pici kis 
fehér orchidea legközelebbi elő-
fordulási helye innen több száz 
kilométerre, Akasztó határában 
van. A gyönyörű, rózsaszínű ho-
moki kikericsnek is megtaláltam 
három állományát. Ez a faj a Duna
-Tisza közén több helyen él, de 
sehol máshol a világon. Ezek nem 
új felfedezések, már évek óta 
járok ki gyönyörködni bennük, a 

fűzértekercset azonban már több 
éve nem sikerült megtalálnom. 

Néhány évvel ezelőtt kétség-
beesetten tapasztaltam, hogy fel-
szántották a fűzértekercs élőhe-
lyét képező gyepet! Szerencsére a 
tulajdonos úgy találta, hogy még-
sem érdemes itt szántóföldi gaz-
dálkodást folytatni, és az egyszeri 
felszántást a gyep egészen szépen 
kiheverte, mivel a kiforgatott 
gyepdarabok helyben maradtak. 
A második évben még több fű-
zértekercs is előbújt, mint általá-
ban szokott, és egészen szép na-
gyok voltak! Az idén sajnos szept-
emberben nem érkeztek meg az 
őszi esők, így csak kevés és pici 
virágot találtam.  

Nemcsak az időjárás veszé-
lyezteti azonban ezeknek a védett 
növényeknek a fennmaradását, 
hanem az is, hogy kaszálás és 
legeltetés hiányában a fű erősen 
besűrűsödik, és elnyomja az apró 
növénykéket, sőt cserjék nőnek 
fel a gyepen. Nagyon nagy szük-
ség lenne kezelésre mindhárom 
növény élőhelyein! Igen ám, de 
ezen a területen több évtizeddel 
ezelőtt homokot bányásztak, és a 
régi bányagödrök olyan hepe-
hupássá teszik a terület jelentős 
részét, hogy nem megy el rajta a 
kaszálógép. Nagyon jó lenne az is, 
ha egy birkanyáj legelészne itt, de 
hát hol találunk ilyet? Azt sem 
lehet tudni (én legalábbis nem 
tudom), hogy a területek jelenlegi 
tulajdonosai mit terveznek a föld-
jükön, és egyáltalán tudnak-e a 
védett növények előfordulásáról? 
Előfordulhat az is, hogy tisztán jó-
szándékból olyat tesznek ami a 
védett értékeket károsítja. Jelen-
legi tudásunk szerint, kezelés hi-
ányában ezek a védett fajok szép 
lassan ki fognak pusztulni Do-
rozsma határából. A tulajdonost a 

törvény nem kötelezi arra, hogy 
saját költségén végezze el az or-
szágos értéket képező védett nö-
vények élőhelyének kezelését. A 
hivatásos természetvédelem, pe-
dig olyan szűkös keretek között 
működik, hogy képtelen vala-
mennyi természeti érték megőr-
zésére saját forrásokból. 

Mi lehet hát a megoldás? Ki 
védje meg a fűzértekercset, a tar-
ka sáfrányt és a többieket? Ha 
nekünk, dorozsmaiaknak fonto-
sak ezek az értékek, nekünk kell 
tenni valamit! Ha belegondolunk, 
nem is olyan reménytelen a do-
log! Három-négy ember kézi ka-
szával június-július táján 2-3 nap 
alatt lekaszálhatná azokat a terü-
leteket, ahol a legtöbb természeti 
értéket veszélyeztet a kezelés hi-
ánya. Ha lenne néhány olyan em-
ber, aki megtanítana 3-4 iskolai 
szünidejét töltő srácot kaszálni, 
már meg is lenne a megoldás! 
Egyszer találkoztam egy idős bá-

csival, aki a Nagyszeg-dűlőben a 
szántóföld szélén kaszálta a gyom-
szegélyt. Nekem úgy tűnt, hogy 
nem kényszerből teszi, hanem 
szívesen, önként dolgozik. Milyen 
jó lenne, ha tudna segíteni! Ter-
mészetesen az is szükséges, hogy 
megkeressük a területek tulajdo-
nosait, és engedélyüket kérjük az 
akcióhoz. Most jön a tél, ezért erre 
lenne is idő. 

Családommal együtt hét évvel 
ezelőtt költöztem Dorozsmára, és 
eddig még nem tettem semmit a 
számomra fontos természeti érté-
kek megmentése érdekében. Azt 
hiszem, itt az ideje változtatni, 
egyedül azonban nem fog sikerül-
ni! Kérem tehát hogy jelentkezze-
nek azok a dorozsmaiak (vagy 
nem dorozsmaiak) akiknek fontos 
a természeti értékek megőrzése, 
és hajlandók lennének segíteni 
nekem a területek tulajdonosai-
nak megtalálásában, és a kaszálás 
megszervezésében! 

Telefon: 20 543 8242, e-mail: 
margoczi@bio.u-szeged.hu. 

 
BOZSÓNÉ MARGÓCZI KATALIN 

Fűzértekercs (Spiranthes spiralis), 
védett, eszmei értéke: 10 000 Ft. 

Homoki kikerics (Colchicum 
autumnale) Fokozottan védett, 
eszmei értéke: 100 000 Ft. 

Tarka sáfrány (Crocus 
reticulatus), védett, 

eszmei értéke: 10 000 Ft. 
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Újra csúcson a dorozsmai diákok! 
A Jerney János Általános Isko-

la tanulói a tavalyi kiváló eredmé-
nyeket is túlszárnyaló sikereket 
értek el a Bolyai Matematika Csa-
patverseny Csongrád megyei dön-
tőjében: 1. helyezett lett a Bindics 
Boldizsár, Hodács Flóra, Mátyás 
Fanni és Simon Zsófia alkotta 3. 
osztályos csapat (felkészítőjük Dobó 
Imréné), 2. helyezést ért el a Berta 
Eszter, Bezdány Dániel, Qian Lívia 
és Simon Dávid alkotta 7. osztá-
lyos csapat (felkészítőjük Lovai 
Károly), míg a 3. legjobb a Berta 
Gabriella, Bindics Blanka, Kurucz 
Dóra és Varga Noémi alkotta 8. 
osztályos csapat lett (felkészí-
tőjük Udvarhelyi Csaba). 

Az országos döntőt november 
21-én Budapesten rendezték meg 
a megyék és a fővárosi kerületek 
legjobbjai között, melyet a 3. évfo-
lyam jerneys diákcsapata kima-
gasló pontszámmal nyert meg – 
tovább öregbítve Szeged iskolavá-
ros hírnevét és egyúttal jelezve a 
dorozsmai oktatás színvonalát. 

A fenti versenyeredmények 
alapján a városi matematika rang-
sorban – 25 szegedi székhelyű 
általános iskola között – 1. helyen 
áll a harmadik és a hetedik évfo-
lyamunk, 2. helyen a nyolcadik 
évfolyamunk, 3. legjobb az ötödik 
évfolyamunk, míg 5. helyezett a 
hatodik évfolyamunk. 

A győztes csapat: Bindics Boldizsár, Hodács Flóra, Mátyás Fanni, Simon 
Zsófia. Felkészítőjük: Dobó Imréné      → 

Újra a „Gyöngyök és gyémántok…” című vetélkedőben az Orczy csapata 

Elindult a 2008-2009-es tan-
év. Érdeklődéssel vettük kezünk-
be a Rókusi Általános Iskola által 
rendezett „Gyöngyök és gyémán-
tok Mátyás reneszánsz udvará-
ban” című vetélkedő kiírását.   

Péter Levente, Simon Ádám, 
Tapodi Kata, Vass Nikolett csapat-
tagokkal és felkészítő tanáraink-
kal, Kiss Györgyivel és Tapodiné 
Atlasz Mariannával vágtunk bele a 

kalandba. A csapatunk a „Cor-
vinae Orczynorum” nevet válasz-
totta. 

Nagyon örültünk, amikor meg-
tudtuk, hogy első helyen jutottunk 
tovább a döntőbe. Ezután sokat 
készültünk időt nem sajnálva. 
Néha már elvesztettük a fonalat 
és fáradtak voltunk, de ilyenkor 
felkészítő tanáraink lelket öntöt-
tek belénk és biztattak. Végre el-

jött a mindenki által izgatottan 
várt nap. Jelmezeinket felöltöttük 
és elindultunk a verseny helyszí-
nére. Voltak olyan feladatok, ame-
lyek történelmi tudásunkat tesz-
telték és voltak kézügyességet 
kívánó próbatételek is. Mindvégig 
remekül szórakoztunk a látványo-
san, magas színvonalúan megren-
dezett versenyen. Végül izgatot-
tan vártuk az eredményhirdetést. 
Lassan telt az idő, míg végül két 
csapat maradt. Amikor felhang-
zott a második helyezett csapat 
neve, nagyon meghökkentünk, 
mert 7-es létünkre nem hittük, 
hogy megnyerjük, csak kacérkod-
tunk a gondolattal. 

Köszönetet mondunk minden 
segítőnknek és felkészítő tanára-
inknak: Kiss Györgyinek és Tapo-
diné Atlasz Marianna tanárnőnek! 
Jutalmunk az volt, hogy 2009 jú-
niusában bebarangolhattuk Észak-
Olaszországot. 

 
A 2009/2010-es tanévben 

újra nekivágtunk e nemes versen-
gésnek. Idén újabb témával káp-
ráztatott el bennünket a szervező, 
a Rókusi I. Számú Általános Isko-
la. Haydn halálának 200. évfordu-
lójára tekintettel „Gyöngyök és 
gyémántok a Duna mentén” címet 
adták a vetélkedőnek. Csapatunk 
ebben az évben a „Felix Austria” 
nevet választotta, felkészítő taná-
raink Tapodi Péterné és Kiss 
Györgyi újra lelkesen álltak mel-
lénk. A döntőbe jutás feltétele 
előzetes feladatok megoldása volt. 
Ezek a kreatív kérdések alkalma-
sak voltak arra, hogy minél job-
ban megismerkedjünk Ausztria 
történelmével, kultúrájával, Haydn 
műveivel. 

Festettünk freskót az Esterhá-
zy-kastélyba, készítettünk a zene-
szerzőt megszemélyesítő mario-
nett bábut, filmet forgattunk a 

Háry János egyik jelenetéből, 
áruházi katalógust állítottunk 
össze Ausztria jellegzetes termé-
keivel. 

 
A felkészülés alatt mindvégig 

ismét a fődíj jár az eszünkben: kör-
utazás Ausztria gyönyörű tájain. 

Örömmel vettük tudomásul, 
hogy idén újra bejutottunk a dön-
tőbe, melynek időpontja: 2009. 
december 6. 

Tovább készülünk, hátha mel-
lénk áll újra a szerencse! 

 
BAKÓ KRISZTINA, 
TAPODI KATALIN, 

PÉTER LEVENTE, 
SIMON ÁDÁM ÁLMOS 

A győztes csapat Velencében a Szent Márk Bazilika előtt 
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Sikeres bajnoki év a szegedi rögbisek mögött 

A nálunk fiatalnak számító, és 
a futball ismertségével még nem 
vetekedő labdajáték nem azonos 
az amerikai futballal! A legfőbb 
különbségek: az amerikai tojásfoci-
ban negyedek vannak, és a játék a 
labda földet érésével azonnal meg-
áll, a rögbi viszont folyamatosan 
pörög és a spontaneitás is lényeges 
eleme. A tojásfocit védőfelszerelés-
sel játsszák, éppen ezért a sisak ve-
szélyes fegyver, a rögbiben ellen-
ben csak vállal ütköznek így jóval 
kevesebb a térd- és nyaksérülés. A 
sérüléseket tekintve egy dolog biz-
tos: a női kézilabdánál egyik sem 
durvább. 

A Fit World Rugby Club 2004-
ben alakult, nevét támogatójáról a 
Fit World edzõteremrõl kapta. A 
F.W.R.C. játékosai a régi Mogorva 
Gorillákból, a Szentesi 91-esekbõl, 
a Szegedi Egyetemi csapatból és 
újoncokból verbuválodtak. 

A csapat már az első évben 
második lett az NB I-es bajnok-

ságban és ezt az eredményt azóta 
háromszor megismételte. Ennek 
köszönhetően stabil helye van 
Szeged város sportéletében. 

Kecskeméten, a Diákolimpia 
2009. évi tavaszi területi döntőjén 
három korosztályban indultak a 
szegedi rögbis fiatalok, kettőben 
elsők, egyben második helyen vé-
geztek. 

Összességében eredményes volt 
a szegediek 2008/2009-es bajnoki 
éve, a hat megszerezhető aranyból 
négy az alföldi legényeké lett: 

Diákolimpia Fit World RC 
Kölyök – I. hely  

Diákolimpia Fit World RC 
Kadet – IV. hely  

Diákolimpia Fit World RC 
Junior – I. hely  

MEFS (Egyetemi bajnokság) 
Fit World RC – I. hely  

NBII felnőtt Fit World RC 
Junior – I. hely  

NBI felnőtt Fit World RC – II. 
hely  

A szegedi Fit World Rugby Club 
kemény edzéseit gyakran láthattuk 
a helyi pályán is. Itt kóstolgatták a 
nemes küzdelmet mintegy három 
éve a dorozsmai Petrov testvérek, 

akik azóta részesei csapatuk sike-
rének: Tamás a kadet, Simon és 
Ábel a kölyök csapatot erősíti, míg 
a legkisebb, Matyi egyelőre mint a 
„csapat kabalája” vitézkedik. 

KÖNYVEK KÖZT 

„Anyám nagy tűzrakó volt…” 
Müller Péter, a magyar spiritu-

ális irodalom mestere hetvenedik 
születésnapján élete legjelentő-
sebb művével lepte meg az olva-
sókat – a Szeretetkönyv című 
kötetével, mely beszélgetőtárs. 

„Most ilyen beszélgetésre hív-
lak.  Szeretetről beszélni egyedül 
nem lehet.” Csak együtt, vallja be-
vezető soraiban az író. És gyakran 
kérdez, kétségeinket firtatja. Szól 
a szerelemről, barátságról, női és 
férfisorsról, saját lelkünkkel való 
barátságról, gyermeki és anyai 
szeretetről, magányról, öregség-
ről… 

Tizenöt fejezetben taglalja a 
sorsproblémákat érintve, őszinte 
önvallomással. Ahogyan olvassuk 
a sorokat magunkra ismerhetünk.  
Elgondolkodhatunk azon, hogy a 

szeretet útját járva milyen közel-
ségbe juthatunk egymáshoz mi, 
manapság egymástól elhidegült 
emberek. 

„Tűzet rakni a jégmezőn, hogy 
melegedhessünk körülötte, s lás-
suk egymás kipirult arcát a lángok 
fényében, melyet úgy nevez a 
magyar nyelv, hogy meghittség.” 

S, hogy könyvből lehet-e sze-
retet tanulni? A válasz egyértel-
mű, hogy nem lehet! De az író 
bölcs tapasztalással leírt sorai, 
szeretni segítenek! 

Így a Karácsonyhoz közeledve 
e könyv sorait olvasva, talán lelki-
leg is kicsit szebbé alakulva, ké-
szülhetünk a meghitt, szeretettel-
jes Ünneplésre. 

 
GRANDPIERRE CECÍLIA 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Karácsony!                                                                                    
 
Elhozod e még a hitét, 
Az ünnepeknek, hogy lehet, 
Szép, boldog s nem kedveszegett, 
Mint manapság az emberek. 
 
Fád körül kosárnyi gyermek, 
Teltházas családi fészkek, 
Ragyognak ünnepi fények, 
Így lesz Karácsony? Ígéred? 
 
Betlehemi csillag, s jászolban gyermek, 
Girlandként ölelik sugárzó szemek, 
Újjászületik, éled a szeretet, 
Karácsony! Igézz, varázsolj szíveket! 

Téli 
gondolatok 

„Halandó nyelv elzengni kép-
telen”… ahogy írni most a decem-
berben a tájról.   

A fák színes ruháikat felöltik, 
majd tehetetlenül a szélre bízzák 
kelméik szétdobált darabjait, me-
lyek avarszőnyegként terülnek el 
talpunk alatt.  S miért kellemesről 
szól most a lant? Mert a park nyu-
galma meg szelídít, ha nézem. S 
bár kihalt az esti szegedi sárga 
fényben a Tisza-part is, mégis 
érdemes járni egyet itt. Vagy a 
rakpart még vén nyári napfűtötte 
lépcsőire leülni, elmerengeni a víz 
tükrén, mely otthonról elhozott 
ingerült gondolatainkat nyugtatva 
ringatja a folyó bölcsőjében.  S mit 
életnek nevezünk most itt, a 
csend, mely szótlansággal születik 
és meghal, ha zaj töri meg. A 

csend, mely hallgatva beszél he-
lyettünk olykor sokatmondóan. 
Elmondja, hogy gondolat, érzés, 
öröm, bánat váltakozik bennünk, 
miként a természet, idő is szeszé-
lyesen. Érkezik, búcsúzik évszak, 
ember, óra, napszak, helyzet.  

Révedezem félelemmel: csata-
tér lesz e táj. Sugallják a fák leve-
lei zajos, zizegős tiltakozással. A 
jő zord hideg ellen lázadnak. Szé-
gyenülten meztelenre vetkőztetve 
állnak majd a fagyban, a zord 
hidegben fázós didergéssel. 

De tudom, viselve sorsukat 
megkopaszítva is, büszkén hirde-
tik hittel tekintve a befogadó anya-
földre, hogy tavasz, újruha, szebb 
jövő vár… 

 
S. G. C. 

Szeretne kényelmesen internetet otthonába? 
 

Már a megrendelés napján saját otthonában INTERNETEZHET! 
Akár tanyán, külterületen, falun, kisvárosban vagy városban él. 

E-mail, e-bank, böngészés, tanulás, szórakozás… 
Belépési díj: 0 Ft, Telepítési díj: 0 Ft! 

5 napos visszavételi garancia! 
Vásárolj most mobilinternetet, és ha mégis 
meggondolod magad, 5 naptári napon belül 

visszahozhatod hozzánk. 
Szerelési munkálatok nélkül! Vigye magával bárhová! 

Mielőtt elkötelezné magát, saját számítógépén kipróbálhatja 
a szolgáltatást! 

 

Hívjon bizalommal: Szabó Mária Natália 
Tel.: 06/20-9302299 

Karácsonyfának való fenyőfa 
vágottan, többfajta kapható! 

Címünk: Vadliba u. 63. 
Kellemes ünnepeket kívánunk! 

Nyitva: december 12-től minden 
nap 8–19 óráig. 
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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 
és szerelés – 
centírozás – futómű-
beállítás – 
fékhatásmérés és -
javítás – olajcsere – 
műszaki vizsgára felkészítés, 
vizsgáztatás 

 

TÉLI GUMI AKCIÓ! 

155/70 R13 7500,- 185/65 R15 11500,- 
175/70 R13 9000,- 195/65 R15 12500,- 
165/70 R14 9800,- 205/55 R16 17000,- 
175/65 R14 10000,- A készlet erejéig! 

 

Nyitva: H-P: 7.30–17.00, 
Sz.: 8.00–12.30 

Cím: Dorozsmai út 74. 
Tel.: 543-035, 543-036 

30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény    
 

A Bányai Cukrászdában. 
Minden nap 19–20 óráig a készleten 
lévő kevés darabszámú süteményből! 

D O R O Z S M A I  N A P L Ó  

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Vásártéri olcsó palackozott italok boltja 
Elköltöztünk! 

Új helyünk: SzegedÚj helyünk: SzegedÚj helyünk: SzegedÚj helyünk: Szeged––––Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.    
A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok.A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok.A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok.A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok.    

Óriási árzuhanás! 
Omnia kávé 250 g ..................499 Ft Kristálycukor ......................... 179 Ft 
Rétesliszt  ..............................115 Ft Finomliszt ............................... 89 Ft 
Rizs  ......................................250 Ft 1,5 l-es ásványvizek  ..........59 Ft-tól 
Kenyér, pékáru, tejtermékek, felvágottak. 

December 6December 6December 6December 6----án minden vásárló ajándékot kap!án minden vásárló ajándékot kap!án minden vásárló ajándékot kap!án minden vásárló ajándékot kap!    
Advent vasárnapi nyereményjátékok!Advent vasárnapi nyereményjátékok!Advent vasárnapi nyereményjátékok!Advent vasárnapi nyereményjátékok!    

12 000 Forintos ajándékcsomagok sorsolása hetente! A játék részletei a boltban! 
Jöjjön be hozzánk és nézze meg! 

„Ha meg van elégedve, mondja el mindenkinek, ha nem, szóljon nekem!” 
Papp László 

06 20/9241–895 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmán az OTP-vel szemben 

(Negyvennyolcas u. 8.) 
 

Karácsonyi asztali és sírdíszek,Karácsonyi asztali és sírdíszek,Karácsonyi asztali és sírdíszek,Karácsonyi asztali és sírdíszek,    
kiegészítők nagy választékban.kiegészítők nagy választékban.kiegészítők nagy választékban.kiegészítők nagy választékban.    
AjándékAjándékAjándékAjándék----    és használati tárgyakés használati tárgyakés használati tárgyakés használati tárgyak    

––––10%, 10%, 10%, 10%, ––––20%, 20%, 20%, 20%, ––––30% engedménnyel.30% engedménnyel.30% engedménnyel.30% engedménnyel.    
Kellemes karácsonyt és boldog új évet Kellemes karácsonyt és boldog új évet Kellemes karácsonyt és boldog új évet Kellemes karácsonyt és boldog új évet 

kívánunk: Gyöngyi, Anita, Andi.kívánunk: Gyöngyi, Anita, Andi.kívánunk: Gyöngyi, Anita, Andi.kívánunk: Gyöngyi, Anita, Andi. 
 

Tel.: 06 20 369-1190, 
06 20 231-3670 

Zsuzsi DivatZsuzsi DivatZsuzsi DivatZsuzsi Divat    
Kezdje nálunk karácsonyi bevásárlását! 

 
 

♦ FÉRFI, NŐI KÖTÖTTÁRUK 
♦ ALKALMI RUHÁZAT 
♦ MOLETTEK ELŐNYBEN! 

 

DOROZSMA, VADLIBA U. 1. 
TEL.: 62/461–306 

NYITVA: H–P: 8–18-ig, Szo.: 8–12-ig. 

MEGNYITOTTUK 

Matmazel 
Olasz női divatáru üzletünket 

Dorozsmán a Posta mellett 

Minden héten új és bővülő 

árukészlettel várjuk kedves 

vásárlóinkat! 

DECEMBERI AKCIÓ 
Ha kivágja ezt a 

hirdetést és 

behozza üzletünkbe, 

10% kedvezményt 

adunk a 

vásárlásnál! 
Kellemes karácsonyt 

és békés új esztendőt! 

MÉRY Vegyidiszkont    Adél köz 1. 
 

Ismét lesz karácsonyi sorsolás 
Aki 2009 Ft értékben vásárol, 

sorsjegyet kap! 

Sorsolás december 23-án 3 órakor. 
AVON rendelhető! Filmelőhívás! 

Várom régi és új vásárlóimat! 
Kellemes karácsonyi 

ünnepeket kívánok! (Marika) 
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A SZÉLMALOM LOVAGJAINAK FATÁLI 4 főre 
 
A tálakon: 
– Az malacznak futkosóját sütém, elibed Uram 
egíszbe tevém 

– Csirkének mellyét fölkaszabolom ződségekke 
nyársra huzom 

– Pulykának lentebbi combját egíszbe sütém 
– Disznónak oldalábú szelek, sütve elibed 
   teszek 
– Csirkenek combja mézes citromos pácban  
– Tikok tojásiba hempergetett kolompér 
– Erdeim javát sonkával párolám, szakácsném batyuba tuszkolá 
– Főtt kolompér lángosnak kisütve 
 

Jó Uram! Hasad kevésbé ám erszényed s fehérnéped 
igencsak megkímélve ha e fejedelmi étket választod! 

 

Küld el futárod vagy harangozd bé 

a 461-363 as távbeszélőn a szállítás előtt 

egy nappal, s apródjaim elvivék néked 

4800 Forintért! 
 

Szélmalom Vendéglő 

 

Halászlészentelés a Szélmalom VendéglHalászlészentelés a Szélmalom VendéglHalászlészentelés a Szélmalom VendéglHalászlészentelés a Szélmalom Vendéglő    
elelelelőtt december 24tt december 24tt december 24tt december 24----én 11 órakor!én 11 órakor!én 11 órakor!én 11 órakor!    

 

Meglepetéssel várjuk minden kedves vendégünket! 
A Szélmalom Vendéglő karácsonyi választéka 

 
Filézett ponty hallé  1000 Ft / adag 
Filézett ponty rántva  1000 Ft / adag 
Halpaprikás pontyból, csuszával  1300 Ft / adag 

 
Halastál (2 személyes)  2600 Ft 

Rántott ponty, Harcsafilé röszti bundában 
Rántott afrikai harcsafilé 
Haltepertő, Ponty halfüle 
Köret  220,- 
Tartármártás  200,- 

 
Karácsonyi tál (2 személyes)  2600 Ft 

Aszalt gyümölcsökkel tűzdelt pulykacomb, Rántott pontyfilé, 
Libamájjal töltött csirkecomb, Rántott hagymakarikák, 
Rántott karfiol, Almakarikák grillázzsal 

 
Szeged és Kiskundorozsma területén ingyenes kiszállítás! 

 

Ételrendelés a Vendéglőben, a 461–363-on vagy 
a 06 70/3235–035-ön! 

 
Minden kedves Vendégünknek békés és boldog 

karácsonyt kívánunk! 

 

Minőségi orosz barna- és fekete- 

S Z É NS Z É NS Z É NS Z É N    
 

Dara (5-25 mm) 3700 Ft/q-tól. 

Dió (20-50 mm) 3800 Ft/q-tól. 

Szállítási költség 10-40 q között. 

Szeged, körtöltésen belül: 2000 Ft, 
Szeged, körtöltésen kívül: 3000 Ft, 

Szeged 20 km-es vonzáskörzete: 4000 Ft. 

Csináljon olcsóbban, melegebbet! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

tel/fax: 62/637-731 

 

HÓDI PÉTER 
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Szeged, Széksósi út 7. 

Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

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

Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban 
Tűzifa akác 2 700 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

AKCIÓ! B-30-as TÉGLA!  Tölgy rönk 2500 Ft/q, kalodás tölgy 3000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Üzletünkben folyamatosan 
kapható: babakocsi, autósülés, 

etetőszék, fa és műanyag 
járóka, bébikomp, mellszívó, 
orrszívó stb. Minőségi magyar 

gyermekruházattal járjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 

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

 
Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

FIGYELEM!FIGYELEM!FIGYELEM!FIGYELEM!    
 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási gépet, 
roncsautót, lemezt, akkumulátorokat, 

villanymotorokat és egyéb feleslegessé vált 
fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalanítását 
korrekt módon vállaljuk pincétől a padlásig rövid 

határidővel. 
 

Lemez 10 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 

 

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

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

 

Alap-, árok-, emésztő-, kábelárok 
ásását, vízelvezető árokásás 

profil kanállal, tereprendezést, 
tolólapozást, sóder, homok fel-
töltéséhez föld szállítása, favá-
gást, tuskózást, igény esetén 

billencs-teherautóval vállalok. 

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

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

314-662 (rendelési időben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műté-
tek, mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 

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

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
Rendelés: szombat 10–11-ig a Negyven-
nyolcas u. 11. alatti állatorvosi rendelőben. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén 

megbeszéltek szerint. 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi 
irodám nyitva tartása a következő: 

H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16––––20 óráig.20 óráig.20 óráig.20 óráig.    

TelefonTelefonTelefonTelefon: 62/461–602 

 06 20/9268–943 

EEEE----mailmailmailmail: marotiedit@freemail.hu 

Dr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti Edit    
ügyvéd 

Boldog ünnepeket minden kedves ügyfelemnek 

és olvasónak! 

Kiskundorozsmán 
német nyelvoktatást, 

érettségire, nyelv-

vizsgákra felkészítést 

vállal nyelvtanárnő 

számlaképesen. 

Tel.: 06 30/563–8080 

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! 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

Tel.: 06 20/9120–118 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig 

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatt    

    

Szolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülő    

áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!    
    

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: K: K: K: K––––P: 8P: 8P: 8P: 8––––16, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 8––––12.12.12.12.    
    

Márta József 
Tel.: 460–306 

AUTÓSZERVIZ 
vállalja 

Személy- és tehergépjárművek, robogók 
javítását, műszaki vizsgára felkészítését, 
valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 
– fűnyírók javítását. 

Rezsióradíj: 2500 Ft + ÁFA. 
 

Telephely: 
Kiskundorozsma, Tóth J. dűlő 1. 

 

 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

Több évtizedes gyakorlattal 
rendelkező középiskolai tanárnő 
angol nyelvből korrepetálást, 
történelemből korrepetálást és 

érettségi vizsgára való felkészítést 
vállal Dorozsmán. 

Érdeklődés: 70/774–8605-ös 
telefonszámon. 

ÜVEGEZÉS 
 

Tükör készítés, képkeretezés, helyszíni 
üvegbeépítés, rövid határidővel. 

Nyílászárók forgalmazása, beépítése. 
 

Kovács Üvegcentrum Kft. 
 

Kovács Károly 
cégvezető 

 

Szeged, Szabadkai út 41. 
Tel.: 62/427–255, 30/813–8463 
E-mail: evikarcsibt@freemail.hu 
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Felpétzi Győry Jenő: 
Dorozsma régi életéről című 

kötete megvásárolható 
kiadónktól! 

����     dn@szelmalomktv.hu 
����      20/470–6587 

Minden kedvesMinden kedvesMinden kedvesMinden kedves    
vendégeinek békésvendégeinek békésvendégeinek békésvendégeinek békés    

karácsonyt és boldog új karácsonyt és boldog új karácsonyt és boldog új karácsonyt és boldog új 
évet kívánnakévet kívánnakévet kívánnakévet kívánnak    

 

Marika és Brigitta 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk minden kedves vendégünknek! 

 

Vass Angéla  06 30/207–2400 

Kosár Adrien  06 20/538–0920 

női–férfi fodrász 

Szemenyei Rita  06 70/945–3258 

műköröm építő 
 

Panoráma Üzletház 
Dorozsma, 48-as u. 16. 

Kínálatunkból: 
− Karácsonyi újdonságok 
− Hagyományos és fonott beiglik (igazi mák, igazi dió) 
− Édes és sós aprósütemények (libazsíros pogácsa) 
− Szilveszteri malacfejek (marcipános, puncsos, grillázsos) 

 

December 20-ig leadott előrendelését ajándékkal jutalmazzuk! 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk 
minden kedves vendégünknek! 
Kiskundorozsma, Széksósi út 2. 

Tel.: 62/461–535 

Ünnepi vásár a STOP Cukrászdában! 

A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriuma köszönetét 
fejezi ki azon támogatóknak, akik hozzájárultak a 2009. november 
14-i nosztalgia-bál sikeréhez, nevezetesen: 

AE-Generali Kft., Bányai Cukrászda, Farkas Trans, Fábián József, 
Flock Mihály, Füzesi Lajos, Jerney János Általános Iskola – Lázár 
Zoltán, Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport, Kovács Imre, Méry 
Vegyidiszkont, Nagymihály István, Németh Kálmánné, Orczy István 
Általános Iskola – Kádár Mihályné, Pesti Ferenc, Petrovné Sándor 
Mónika, Pillér Takarékszövetkezet, Pusztai Lajos, Stop Cukrászda, 
Szélmalom Kábeltévé Zrt., Tábithné Németh Orsolya, Tari János, 
Tornádó Kft., Ungi Bt., Vadaspark, Vadliba Vendéglő, Dr. Ványai Éva, 
Zepter Kft., Zöld Sziget, Zsuzsi Divat. 

Köszönjük továbbá kedves vendégeinknek, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényünket! 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton is tájékoztatjuk Tisztelt 

Támogatóinkat, hogy a Jerney Já-
nos Általános Iskola 2009. novem-
ber 28-i jótékony célú alapítványi 
műsoros estje 437 ezer forint tisz-
ta bevétellel zárult. A bevételt az 
iskola tanulóinak versenyeztetésé-
re, a sikeres diákok tanév végi ju-
talomkönyveinek beszerzésére, illet-
ve sportszervásárlásra és oktatás-
technikai korszerűsítésre fordítjuk. 

Köszönjük a szülők munkáját, 
valamint az alábbi cégek és ma-
gánszemélyek önzetlen felajánlá-
sait: Ádám Attila és családja, At-
lasz György és családja, Bányai 
Cukrászda és Pizzéria, Batáné 
Lajkó Edit fodrász, Eldorádó, Fá-
bián József önkormányzati képvi-
selő, Fácános Kocsma, Flóratom 
Kft., Fodor Anikó, Frányó Péter, 
dr. Géczi József országgyűlési kép-
viselő, Görög József, Gyöngyösi 
Jolán, Gyuris fagyizó, Hódi család, 
Italnagykereskedés, Jóvári család, 
Király család, Kispéter Judit, Ko-
vács Gyula és családja, Maros Fleur, 
Márta Zoltán, Mary Vegyi diszkont, 
Mátyás család, Mihálffy Béla, Nagy 
Csaba és családja, Nagy család, Nagy 
S Optika, Petrovné Virág-ajándék, 
Pillér Takarékszövetkezet, Poppy 
99 Bt. Virágüzlet, Raffai János, Rája-
Bála, Rákász Gergely, Rózsa család, 
Saeco Kávéautomata Szerviz, Sarok 
ABC, Schulder András, Somodi Lász-
ló órás, Stop Cukrászda, Szegána, 
Szélmalom Kábeltévé Zrt., Szélma-
lom Vendéglő, Szélmalom Virágüz-
let, Szent István Gyógyszertár, Szép-
asszony-kocsma, Szint Kft., Tari 
Gellért, Teiszler Tibor és családja, 
Thurzó és Társa Bt., Tóth József 
önkormányzati képviselő, Ujvári 
Borászat, Ujvári Ernőné és Brigitta 
fodrász, Ungi Bt., Vadliba Vendéglő, 
Dr. Vízi Ilona, Zepter, Zsuzsi Divat. 
A JERNEY ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 



18.�OLDAL� XX./11-12.�

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 
Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F i g y e l e m !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H–P: 7–17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    
KLÍMA KLÍMA KLÍMA KLÍMA SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

Boldog karácsonyt és sikeres új 

esztendőt kíván a 

Vadliba Vendéglő 
személyzete. 

 

Karácsonyi filézett ponty hallé 
előrendelésre – 900,- Ft. 

 

Tel.: 460–337 
 

Vasárnapi svédasztal 
1590,- Ft 

 

Üdülési csekket, Ticket Restaurant és 
Sodexo utalványt elfogadunk. 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves 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 
– Simson és Babetta felújításához alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok. 
Használt kerékpárokat bizományba átveszek! 

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

UPC DIRECT 
AKCIÓ! 

 

3 hónap ingyen – akár 3 TV-
re is 

Előfizetés nélküli MinDigTV szerelése – 
HD-minőség! 

Digitális és hagyományos antennák, ká-
beltévé 

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: info@glassgo2000.hu 

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 
KULCSMÁSOLÁS 

LACZKÓ MIHÁLY 
ÜZLET, MŰHELY 

Kiskundorozsma, Törő u. 21/B 
� 62/460–798 
Nyitva tartás: 

H–P: 7.30–12.00 és 13.00–16.30 
Szo.: 7.30–12.00 

Vállalom: – telefonközpontok javítását, 
szerelését 
– riasztó szerelését (lakás, családi házak) 

– Internet-megosztás stb. 
 

6791 Szeged, Balabás u. 33. 

Mobil: 06 30/343-0346 
E-mail: nabesa@t-online.hu 

 

Nagy Berta Sándor 
Vezetékes távközlési technikus 
Biztonságtechnikai szerelő 

REDŐNYÖK 
Reluxák, szúnyoghálók, árnyékolók 

GARANCIÁLIS 
szerelése, javítása. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 

Kapuk, kerítések, lépcsők 
készítése, hegesztés, gép- és 
szerkezetlakatos munkák 

Dorozsmán. 
Tel.: 06 20/931–7137 

16-tól 

Elektronikus számaink az Interneten 
is olvashatók! 

WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO 

PC Szerviz! 
    

Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek 
szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,    
építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.    

Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, 
helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:    

    
06 20/55306 20/55306 20/55306 20/553––––9961996199619961    

TV, számítógép teljes körű javítása, 
Internet-megosztás, parabolák, beltéri 

egységek, magnó, rádió szakszerű, gyors, 
olcsó javítása, új készülékek forgalmazása a 

régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs kiszál-
lási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes árajánlat! 

Ön kizárólag az elvégzett javításért fizet, amely-
re garanciát vállalok! 

Szekeres Árpád e. v. 
Mobil: 30/284-1228 (0-24 h, hétvégén is!) 
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NYUGATI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID 
BESZERZÉSSEL.  

E SZELVÉNY BEMUTATÓJA 
10% KEDVEZMÉNYT KAP! 

 

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 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 

ATI–Császárné Kft. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
(20/9431-444; 62/422-240) 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Web: www.aticsaszarne.hu 

 

Csongrád megyében egyedülállóként 
autószimulátorral várjuk a tanulni vágyókat és 
jogosítvánnyal rendelkezőket egyaránt „B”, „C”, 

„C+E”, „D” kategóriákban, valamint 
motorszimulátorral a motorozni vágyókat! 

További extráink: Automataváltós autó, érintő-
képernyős számítógépen KRESZ gyakorlás, 

részeg szemüveg. 
DARMK nyilv.szám: 06-0056-02  

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltő porok.  

 

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

 

Nyitva tartás: H-P: 11-17 óráig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.ink-mate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

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

Meghitt karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belső lépcsők 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

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

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

 Számítógépek, perifériák 

EGA-TRADE Kft. 
 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

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 futómű-javítás 
→ Klímafertőtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

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

Kőműves vállalkozó vállal belső 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hőszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minőségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

Nyugati autó-
alkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

→ Iskola- és irodaszerek, 
→ karácsonyi csomagolók, karácsonyi csomagolók, karácsonyi csomagolók, karácsonyi csomagolók, 

képeslapok,képeslapok,képeslapok,képeslapok,    
→ 2010-es asztali és fali 

naptárak, határidőnaplók. 
Minden kedves vásárlónknak békés, 

meghitt karácsonyi ünnepeket 

és boldog, új évet kívánunk! 

Szent János tér 3.Szent János tér 3.Szent János tér 3.Szent János tér 3.    
(ABC mögött, az ingatlanügynök mellett) 

Nyitva: Nyitva: Nyitva: Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Tel: Tel: Tel: Tel: 30/360-7943 

Festést-mázolást 
glettelést, hőszigetelést, nemes vakolást, 
padlóburkolást, csempézést vállalok. 

Tanács Zoltán 
Mobil: 70/275-25-11, 20/495-33-50 

4 óra után minden nap. 
Cím: 6791 Szeged–Dorozsma, Málna u. 38. 
E-mail: Tanacs.Zoltan@szelmalomktv.net 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 
Mobil: 30/955-5841 

Immunrendszerének 
állapotfelmérése. 

 

Érdeklődni: 

06 20/440–2667 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és szellőző-

berendezés-szerelő és -javító mester. 

Gázkészülékek javítása! 
 

Vállalom: 
 

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

– klímák telepítése 
és forgalmazása; 

– csőtörések javítása. 
 

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

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     
INGATLANKÖZVETÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ  

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat, üdülőket, zárt kerteket. 
Dorozsmai ingatlant a dorozsmai ingatlanközvetítőtől! 

A vevőnek a közvetítés díjmentes. 
 

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

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

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy  
a Szeged belvárosi, gyálaréti, tápéi és 

kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és 
újra meg nem váltott – különböző típusú  
temetkezési helyeket Társaságunk 

folyamatosan elkezdi kiüríteni, újra értékesíteni 
2009 december 31-től. A Szeged belvárosi, 
tápéi, gyálaréti temetőben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged belvárosi 
temető  irodájában személyesen, vagy 
telefonon a 62/543-745 és 62/543-746 
telefonszámokon 800 és 1500 óra között; 
a kiskundorozsmai temetőben található 
temetkezési helyekről a kiskundorozsmai 
temető irodájában személyesen, vagy a 

62/463-035 telefonszámon 800 és 1500 óra között. 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOK    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

Nagy választékban kaphatók: sertésNagy választékban kaphatók: sertésNagy választékban kaphatók: sertésNagy választékban kaphatók: sertés----, marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba., marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba., marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba., marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba.    
Ticket Restaurant, Sodexhó Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 
Kellemes, meghitt karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves vásárlónknak! 

Várjuk üzleteinkben! 
 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 

461-067 

 
 
 
 

 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Újra karácsonyi törülköző és 
terítő vásár! 

AVON ajándékcsomagok meglepő áron! 

Telefon: 06 30 254–1440 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

NYITVA: H-V: 6–10. 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

Elromlott a konvektora? 
Veres Feri a doktora! 

Gázkészülék szerviz! 
Veres Ferenc 

gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

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

AKCIÓ 
december 1–31-ig! 

 

Esztétikus, vékonyított 
szemüveglencsék 

3x karcállóbb réteggel –30% 
Hoyalux ID multifunkcionális 

szemüveglencse akció 
január 31-ig –20% 

SZTK vények felírása, 
beváltása. 

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 

Ingyenes computeres 

szemvizsgálat 
(14000 Ft feletti szemüveg készítése esetén) 

A Vásártéri Húsbolt 2009-ben 
is elérhető! 

Tel.: 30/488-0254 

Karácsonyi akció! 


