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HAVI GONDOLAT
Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni.

TAMÁSI ÁRON

Ismét megmozdult Dorozsma!
Idén is nagy, mondhatni növekvő sikernek 

örvendett az immár negyedik alkalommal meg-
rendezett futófesztivál Dorozsmán.

Május 24-én, a reggeli ragyogó napsütésben a Jerney-
iskola udvarára a környező utcákból özönlöttek az emberek. 
A közel ezer fő 8.45-kor kezdte a bemelegítést, amelyet 
az NB I-be jutott női kézilabdacsapat tagjai tartottak. 
Ezután startolt el a mezőny. A futás 3,8 km-es és a 600 
méteres szakasza a Polgárőrség felvezetéssel és rendőri 
biztosítással történt. A beérkezés után a futás fő támo-
gatója, az Aréna Drink Kft. jóvoltából üdítőket és léggöm-
böket kapott minden résztvevő.

Ezután kezdődött a dorozsmai gyermeknap. Az 
érdekesebbnél érdekesebb játékok, bemutatók tették 
színessé a programot. Az óvodások elektromos autóval 
játszhattak, de volt ugrálóvár, ugráló asztal, arcfestés, 
lufihajtogatás, csokiszökőkút, puzzle, ajtódíszkészítés, 
fagylaltozás, édesség meglepetés és sétakocsikázás is.

A sportpályán a dorozsmai női kézilabdacsapat és 
a Dorozsmai Bombázók női focicsapata mérte össze 
erejét és tudását. A kétszer tíz perces meccs első felében 
fociztak, amely 0:0-ás döntetlennel végződött, míg 
a kézilabdában 6:4-es kézilabdás sikert hozott. Nagy 
közönségvonzata volt a hip-hop bemutatónak, amely 
Iván Gerda oktató keze nyomát dicséri. A karatésok is 
jól népszerűsítették tudományukat. A legsportosabb 
család büszke címet Guzsik János és családja érdemelte 
ki, míg a legidősebb futó címet Gyapjas Mihályné kapta, 
aki 1937-ben született, míg a legfiatalabb futó 2014. május 
2-án született – igaz, ő szülői segédletet is igénybe vett. 

Gratulálunk nekik, jutalmuk az Aréna Drink által felaján-
lott ajándékkosár.

A karmesteri pálca most is Hajdú Géza kezében volt.
A támogatók, akik nélkül mindez nem jöhetett volna 

össze: Aréna Drink Kft., Kosik Dénes, Mihálffy Béla, Kis-
kundorozsmai Részönkormányzat, Jerney János Általá-
nos Iskola, NGSZ, Nagybani Piac Kft., Sport és Fürdők 

Kft., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Ungi 
Bt., Gyuris János, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar ren-
dezvényszervező szakos hallgatói, Kiskundorozsmai Pol-
gárőrség, Rendőrség, Szeged Város Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottsága, Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány, 
Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete.

DN
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A TELEFONTANÚ INGYENES 
HÍVÓSZÁMA

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

BŰNCSELEKMÉNY ESETÉN 
HÍVHATÓ

107, 112

DOROZSMAI NAGYBANI PIAC 
NYITVA TARTÁSA

Nyitás hétfőn 5:00 órakor, 
zárás szombaton 20:00 órakor. 

Vasárnap szünnap!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Szalai Zsolt:  06 20/936–7590

 Gyenes Béla:  06 20/209–5311

 Gulyás Antal:  06 20/209–5333

 Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

ÖNKORMÁNYZATI
ZÖLDSZÁM

06 80/820–302
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

06 80/479–431

KISKUNDOROZSMAI
ÖNKORMÁNYZATI

KIRENDELTSÉG 
NYITVA TARTÁSA

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

TELEFONSZÁM

06 62/461–030
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Negyvennyolcas u. 12.
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minden szerdán 
17–19-ig.

ÁLDOZATSEGÍTÉS
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK:
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Választási eredmények

EP-választás Dorozsmán
Dorozsmán a 2014. május 25-i Európai parlamenti választásokon összesen 2447 

darab érvényes szavazatot adtak le. A nyolc jelölő párt közül a legtöbb szavazatot a 
FIDESZ–KDNP szerezte meg, utána az MSZP és a Jobbik áll a 2. és a 3. helyen. A dorozs-
mai szavazatok eloszlását az alábbi diagram szemlélteti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az előzetes eredménykalkuláció szerint az EP összetétele a következőképpen 
alakul: az EPP (Európai Néppárt) 244, az S&D (Szocialisták és Demokraták Progresszív 
Szövetsége) 189, az ALDE (Liberálisok és Demokraták Szövetsége) 66, a Zöldek / ESS 
52, az ECR (Európai Konzervatívok és Reformerek) 46, a GUE / NGL (Európai Baloldal / 
Északi Zöld Baloldal) 42, a függetlenek 41, az EFD (Szabadság és Demokrácia Európája) 
38, egyéb képviselők 63 mandátumot szereznek.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Szeged Napja alkalmából május 16-án a 
városért végzett tevékenysége elismeréseként Szegedért Emlékérmet adományozott 
Simon Ferenc festőművész részére. A díjat a művésznek Botka László polgármester adta át.

Gratulálunk Simon Ferencnek!

Felhívás
A Somogyi-könyvtár dorozsmai fiókkönyvtára 2014. évi nyári kiállítása az ötven 

éve elhunyt Sztriha Kálmánnak állít emléket. Ezért kéréssel fordulunk a dorozsmai la-
kosokhoz. Sztriha Kálmánnal kapcsolatos fényképeket, emlékeket, tárgyakat kérnénk 
kölcsön, amit a kiállítás lebontása után visszaszolgáltatunk a tulajdonosoknak.

A dokumentumokat 2014. június 20-ig kérnénk bejuttatni a fiókkönyvtárba (Kis-
kundorozsma, 48-as u. 12.).

FARKAS LÁSZLÓNÉ
könyvtáros
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„Nagyon fáj ez, de abba kell hagynom”

Május, az utolsó hónap. Végleg befejezi 
működését a Vöröskeresztes Nyugdíjasklub? Az 
ok: vezetője, mozgatórugója, „lelke”, Turcsá-
nyi Imréné Pannika néni nem folytatja tovább. 
Egészsége megrendült, korára, fáradtságára már 
nagyon nagy ez a teher. Utódot nem tudott ki-
jelölni, nem volt rá vállalkozó. Egy életforma 
zárul le vele. Egy korszak. Hosszú évek alatt 
gyűjtögetett kis tárgyaival, relikviáival, képekkel, 
díszekkel mennyezetig érő szobájában beszél-
getünk – a múltról.

– Algyői vagyok. Ott is születtem 1926. február 19-én. 
Onnan költöztem Dorozsmára 1944. májusában, még 
ott esküdtem össze az urammal. Kereskedőnek tanultam, 
akkoriban univerzális képzést adtak, hogy minden árunál, 
mindenféle boltban megálljuk a helyünket. Öt évig vol-
tam inas! 22 évig voltam a szakmában, majd az Ecset- és 
seprűgyárba mentem dolgozni. Sajnos a cirok kénezési 
eljárása során már akkor beszereztem a légúti betegsége-
met, ami a mai napig kihat. 

Már ott megkezdtem egy, az üzemben is folyó 
szociális tevékenységet, a dolgozók segítését, szakszer-
vezeti utaztatását a munka mellett. Itt, Dorozsmán is 
belefolytam ebbe a munkába, s kezdtem a családsegítő 
és az emberek viszonyait jobbá tevő megbízásokat elvál-
lalni. Ez indított el a vöröskeresztes pályán. 

Akkoriban még utcai elsősegélyhez lezárható, de 
jól felszerelt vöröskeresztes szekrények voltak három 
utcánként a házak falára erősítve. A környék sérültjeit – ház-
tartási, vagy kisebb közlekedési – ahonnan bejelentették, 
mentünk ki bekötözni, és ezekből láttuk el a sebeiket. 53 
éve, hogy neki kezdtem ennek. Magam köré gyűjtöttem 
a hasonszőrűket, akik önzetlenül hajlandók voltak segí-
teni a bajba jutottakon, rászorultakon. Akkor még a cigá-
nyok mérhetetlen nyomorúságban éltek itt, földbe vájt 
putrikban. Mosdattuk, megszerveztük a fertőtlenítésüket, 
házakhoz jártunk el meszelni, takarítani, gyerekágyas 
kismamákon segíteni. Betegeket, időseket látogattunk. 
Az általam „beszervezettek” hozták az ő társaikat, isme-

rősöket, barátokat és a segítő csapat szépen bővült. A 
munkahelyemen a rosszullétek fokozódtak, végül le kel-
lett százalékoljanak. 53 évesen 26 munkaév után kellett 
eljöjjek. Ebédkiadó lettem a szociális alapú ételellátásnál. 

Felmerült, hogy Dorozsmán is kellene egy vöröske-
resztes alapszervezet. Hát megcsináltuk. Elébb 15-20, majd 
később már majdnem 120 ember csatlakozott ehhez. 
Jó szándékú, jóakaró emberek laknak itt. Rengeteget 
kézimunkáztam, terítőket, kötényeket, s kínáltam el-
adásra, ezzel pótoltam kis keresetemet. Bejelentkeztem 
az IBUSZ-nál, s kötöttem velük egy megállapodást: ha 
segítek az utazásszervezésben, tőlük is kapok némi 
kis jutalékot a munkámért. Amikor nem úton voltam, 
szerveztem a vöröskeresztes munkát: a családok megse-
gítése is része volt ennek – ebből alakult később a Do-
rozsmai Családsegítő – a rászorultaknak minden fóru-
mot megmozgattam, hogy valami, számukra nehezen 
megszerezhető holmit adjunk. A Szövőgyár akkori veze-
tője, Timkó Zoltán ellátott szövettel, fonallal, cérnával, 
ebből – akiknek nem volt – ágyneműket, terítőket 
varrtam, a Puskás Játék Nagykertől gyerekjátékokat. 
De szinte mindegyik vállalkozó adott valamit. Szó szerint 
tarháltam mindent, mindenkitől, amit csak tudtam. Eze-
ket mind szétosztottuk a szegény emberek között. 

1980-ban egy véradó bált szerveztünk. Hajdú Géza 
odajött, unszolt: miért nem csinálunk mi egy nyugdíjas 
klubot? Tőle indult. 50 fővel megalakítottam az Alkony 
Nyugdíjasklubot, ezt másfél évig vezettem, majd 1982-
ben a Vöröskeresztes Nyugdíjasklubot is megalapítottuk. 
A kettő nem ment együtt, már sok volt nekem, és a Vö-
röskeresztes mellett határoztam el magam. A klub életét 
meg kellett szervezni. Kapcsolatot kerestem a társklu-
bokkal. 14 szervezettel volt állandó kapcsolatunk a kör-
nyező településeken, akikkel folyamatosan szerveztük a 
legkülönfélébb programokat az egymás látogatásán túl.

A levegőért kapkodó, ziháló, egykor életerős, mára a 
betegségektől gyötört, lesoványodott Pannika néni az em-
lékek felidézésétől kivirul. Arca felderül. S lelkendezve mesél, 
mesél, ömlik belőle a szó. Újra éli a múltat.

– Bizony, patronáltuk a cigányóvodát, öltöztettük 
őket, hagyatéki bútorokat osztottunk a nagyon szegények-
nek, emellett a klubéletet is gyarapítottuk. Énekkart alakítot-
tunk 16 fővel, Link Mihályné vezette – nekik ruhát 
varrtunk, egyszer – 1985-ben I. díjat nyertünk velük Kis-
szálláson egy népzenei találkozón. De volt nekünk négy 
fős zenekarunk is! Elkezdtem az utazásokat is szervezni a 
nyugdíjasainknak. 

Mondhatom, szinte fél Európát bejártuk, itthon 
majd’ az egész országot: a teljes felsorolás szinte lehe-
tetlen – Budapesten, Gyulán, Debrecenben, Hévízen, 
Egerben, Aggteleken, baranyai körúton Pécsen, Siklóson. 
Sokszor voltunk Erdélyben – édesapám szülőföldjén, 
1986-ban a Szovjetunióban Uzsgorodban, ahol nagy 
ovációval fogadtak minket, Csehszlovákiában Po-
zsonyban, 1987-ben Lengyelországban Zakopané-
ban, Krakkóban, Romániában, Isztambulban. 1989-ben 
Bécsben, 1990-ben Olaszországban Rómában, ahová 
az általunk patronált Szegedi Fonalmentő Vállalat 18 
értelmi és csökkent munkaképességű gyerekét vittük 
magunkkal, boldogok, problémamentesek voltak és mi is! 
Majd Velencében, 1992-ben Párizsban, egy évre rá Spa-
nyolországban. Aztán Görögország, Bajorország, Mün-
chen, sörfesztivál… szóval hely híján már felsorolhatatlan. 
Ahová tudtunk, alapanyagot, bográcsot vittünk, letele-
pedtünk egy folyóparton, erdőszélen és gulyást, pörköl-
tet főztünk. Hatalmas hangulat volt! S minden utazást 
egyedül szerveztem le.

Mindmáig évente 4-5 véradást hirdettünk meg Do-
rozsmán. Jelenleg 180 véradót hoztunk be, abból állandó, 
aktív 40-50 fő van. Nagymamáknak divatbemutatókat, 
jelmezbálakat szerveztünk. Boldogult emlékű Jákó Vera 
magyarnóta-énekesnő – családtagként szerettük egy-
mást – sokszor volt vendég rendezvényeinken, ahová 
jöttéért nem kért tőlünk fellépti díjat. A társ klubokkal 
a meghívás oda-vissza történt. Mindig nagy lelkesedés-
sel fogadtak minket, mi őket. Deszk polgármestere egy 
alkalommal végtelenül megtisztelt: személyesen nekem 
rendezett születésnapi meglepetés-ünnepséget, amikor 
látogatásra hívták klubunkat.

Mi maradt? Az emberek mérhetetlen szeretete. Az, 
hogy a még kicsi gyermekként a patronált családokban 
élők ma felnőttként bekopognak hozzám, üdvözölnek, 
köszöntenek engem. A nagybani piacról tiszteletük jelé-
ül az első primőr gyümölcsöt én kapom. Az emberek 
mosolyognak rám az utcán, s vallom, a mosoly mindent 
egyenesbe hoz, békét hoz, megteremti az emberek egy-
más közötti jóindulatát. 66 év közösségi munkát hagyok 
hátra.

Mi van ma? Tavaly kétszer vitt be a mentő. Ekkor 
gondolkodtam el: abba kell hagynom. Folyvást gyengü-
lök. Légszomj, belső szervi gondok, vízhajtóval élek, mű-
téteken vagyok túl. Az aggódás, hogy minden sikerüljön, 
minden klappoljon, a kapcsolattartások gondja, szerve-
zése, lemerülőben az akkumulátor, amit már nem lehet 
újratölteni. Hogy mi lesz ezután? Nem tudom. Újra kell 
gondolni. Nem jelentkezik utód a klub vezetésére. Nagy 
felelőssége lesz, aki vállalja, vagy megszűnik a klub teljesen. 
Ismerni kell az emberekkel bánást, törődést. Nekem már 
nyugalom kell.

Mi az üzenetem? Lásd: Ne felejtsük el a mosolyt a 
világon, mert ez a szeretet nyitánya. Ne feledjék a dalt: 
Szeressük egymást gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél 
szebb szó, hogy szeretet, a nagyvilágon nincs!

TÓTH GYÖRGY



4 XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM   •   2014. MÁJUS 30.

PROGRAMAJÁNLÓ

Júniusi programok a művelődési házban
JÚNIUS 2. HÉTFŐ, 16 ÓRA
Az Alkony Nyugdíjas Klub félévzáró zenés-táncos 

vacsoraestje
A jó hangulathoz a muzsikát szolgáltatja: Míg József

JÚNIUS 6. PÉNTEK 17 ÓRA
FARKAS KORNÉL FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Vass József
Megtekinthető június 6-tól 19-ig

JÚNIUS 7. SZOMBAT 21 ÓRA
RETRO DISCO
Dj: Reiner Péter

JÚNIUS 20. PÉNTEK 16.30
SZTRIHA KÁLMÁN EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Megnyitó a fiókkönyvtárban.

17 ÓRA

MARÓTI LÁSZLÓ: TÖRTÉNELMI MORZSÁK 
SZTRIHA KÁLMÁN ÉLETÉBŐL

A dorozsmai füzetek 13. számának bemutatója a 
művelődési házban. Beszélgetés a füzet szerzőjével.

JÚNIUS 21. SZOMBAT 19 ÓRA
A Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány és a Petőfi 

Sándor Művelődési Ház szervezésében:
SZT. MARTIN KONCERT
A Keresztelő Szent János római katolikus templom-

ban, a templom búcsújának tiszteletére.
Belépődíj nincs!

JÚNIUS 27. PÉNTEK 17 ÓRA
ELSŐ VILÁGHÁBORÚS RELIKVIÁK 
Kiállítás a dorozsmai emberek által őrzött fotókból 

és emléktárgyakból az I. világháború kitörésének 100. év-
fordulója alkalmából.

Utána: koszorúzás az első világháborús emlékműnél.

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

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

Változatos mozgásformákat biztosítunk mindazok 
számára, akik hajlandók tenni az egészségükért.

A jóga, aerobic, zumba, torna ajánlható az ülőmun-
kát végzők, fogyni vágyók, tartásproblémákkal küzdők 
számára. Közösségben mindig könnyebb!

Érdeklődjön a művelődési házban, figyelje a plaká-
tokat!

VÁSÁROK
Június 4-én 9-16 óráig, 12-én 9-13-ig, 17-én 9-12-ig, 

20-án 9-15-ig, 25-én 9-11-ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Pópity Balázs

Víziók
Valami itt ragadt
az agyakban,
a valóság már 
több darabban,
de mégsem látnak
ők mást
csak egy torzított
képmást!

Huszonegyedik századi mentalitás,
ha bármit elszabunk, azért más a hibás,
és hiába várod a változást,
mert ez maradandó károsodás.

Míg van kéz, ami enni ad,
addig a percig ez így marad,
s míg le nem épül teljesen
az egész Világ-Egyetem.

Az egyetlen nagy homogén mező
hiszi, így élni kötelező,
akárki más, az ellenség,
háború kell és békétlenség.

Menetel
a haldokló tömeg,
feje üres,
szívében szögek;
szokások,
bevált praktikák
éltetik 
majd őket tovább

*

A szerző, Pótyik Balázs, Ópusztaszeren lakik, Szegeden 
jár főiskolára, informatika szakon tanul. A közelmúltban 
kezdett írni, fogott hozzá a versfaragáshoz. Nagyszüleik, 
Várhidi László és Várhidiné Szabó Erzsébet nyugdíjas 
tanárok bátorítják és egyengetik lépteit a szépirodalom 
rögös útján.

Nagyszerű hangulatban telt a 
jótékonysági bál

A dorozsmai Nefelejcs Bölcsőde idén első alkalom-
mal rendezett alapítványi estet azzal a céllal, hogy a bál 
bevételéből a gyermekek örömére és a családok igényei-
nek megfelelően a bölcsődénk egyik fürdőszobájának 
felújítása megvalósulhasson. A jótékonysági estre 2014. 
április 26-án a Vadliba vendéglőben került sor. Több fogá-
sos ízletes svédasztalos vacsorát fogyaszthattak a vendé-
gek, amelyet ezúton még egyszer köszönünk a Vadliba 
Vendéglőnek. A Fantázia zenekar zenéjére ropták hajna-
lig a táncot a kedves vendégek. Az estét tombolasorsolás 
színesítette, amelyen több tucat nyeremény talált gazdára. 
A rendezvényen részt vett Mihálffy Béla önkormányzati 
képviselő is, aki 400 ezer Ft összeggel járult hozzá célunk 
megvalósításához. Az estén Ungi Ferencné, a bölcsődék 
igazgatója biztosított minket arról, hogy ez a projekt 
megvalósul a közel jövőben, mert a képviselői támogatás 
mellett a fenn maradó összeget a bölcsődék igazga-
tósága finanszírozza. Szeretnénk még megköszönni a 
NORBO-ÉP Kft.-nek a kivitelezéshez felajánlott 5 zsák 
csemperagasztót és 10 zsák kézi vakolatot.

A rendezvény megszervezése és sikere a bölcsőde 
dolgozóinak, a szülők és támogatók összefogásának 
segítségével valósulhatott meg. Köszönet valamennyi 
támogatónak, akik vagy idejükkel, vagy tárgyi és anyagi 
felajánlásukkal támogatták a rendezvény sikerét.

Támogatók: Alex Divat, Baba bazár, Bakó Andrea 
pedikűr-manikűr, Bányai Cukrászda, Best-Gáz Kft., Bozó-
ki Ábel és családja, Chili Burger, Csanádi Luca és család-
ja, Csillag téri Bölcsőde, Folia-Cargo Pack Zrt. Zsombó, 
Goods Market, Guzsik Brigitta és családja, Király Lénárd 
és családja, Kissné Fazekas Ibolya, Kreatív Família Kft., 
Matúz Emese és családja, Méry vegyi Diszkont, Miksi 
Márk és családja, Moore Kate és családja, Narancsliget, 
Ördög Dominik és családja, Petrovné Sándor Mónika 
Virágboltja, Pillér takarékszövetkezet, Privát ABC (Do-
rozsmai út), Radics Gellért és családja, Sarnyai Mónika 
Pedikűrös, Somogyi Doroti és családja, Szalma Marci és 
családja, Szegedi Vadaspark, Szent István Gyógyszertár, 
Szilágyi Réka és családja, T-szer 99 Kft., T-Trafik 2003 Kft., 
Thurzó Gyógyszertár, Tóth Patrik és családja, Újvári Lász-
lóné Dorozsmai út, Vadliba vendéglő, Vegyi diszkont 
(Adél köz), Zubor Máté és családja, Zsuzsi Divat.

Külön köszönetet érdemelnek még azok a családok 
és ismerősök, akik megtiszteltek a jelenlétükkel, belépő 
jegyük megvásárlásával szintén e nemes cél támogató-
ivá váltak. Az est folyamán befolyt összeg: 124400,- Ft. 
Köszönjük!

Bízunk benne, hogy a következő években hagyo-
mányteremtő módon ismét megrendezésre kerülhet.

A BÖLCSŐDE DOLGOZÓI

Öt éve is a Dorozsmai Napló hasábjain köszöntöttük az immár 65. házassági 
évfordulójukat június 5-én ünneplő Szűcs házaspárt.

Minden egyes házassági évforduló ünnep, de mégis van köztük néhány nevezetes, 
kiemelt jubileum. A 65 év vaslakodalom, a vasakaratot szimbolizálja, ami 

a házasság csúcsán és mélypontján is boldogságban juttatja át a házaspárt.
Az ember életének minősége nagymértékben függ attól, hogy azt milyen 

tartalommal tölti meg.
Őszülő fejjel, meghatottan idézik fel a meghitt pillanatokat lányuk és unokáik 

körében. Megelevenedik a múlt, mosolyt csal az arcokra a sok szép, meghitt perc 
és boldog óra. Ugyanakkor a megpróbáltatások hallatán szemükben könny csillog, 

hiszen már történelemnyi időszakot ölelnek át az együtt töltött évek.
Ők már elmondhatják a költő szavaival: „Már vénülő kezemmel fogom meg a 

kezedet / Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. / Nem tudom, miért meddig 
maradok még meg NEKED: / De a kezedet fogom, s őrizem a szemedet.” (Ady)
Kívánjuk, hogy még sok éven keresztül legyenek egymásnak segítő és szerető 

társai. Példaként álljanak előttünk hűségükkel, életükkel!
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Dr. Vízi Ilona házi gyermekorvos
„Anyu! Megyünk a pecsétes doktornénihez!”

Dr. Vízi Ilona, a csecsemő- és gyermekgyógyászat 
szakorvosa, 1981 óta gyógyít háziorvosként Kiskundo-
rozsmán. Az 15. gyermekorvosi körzetben lát el körzeti 
gyermekorvosi feladatokat, helyettese Dr. Oláh Julianna, 
akit – szükség esetén – a doktornő helyettesít a 14. 
körzetben. A rendelőben asszisztense Vidékiné Molnár 
Mária és Polyákné Kézsmárki Ilona ill. Patikné Monostori 
Rita védőnők segítik gyógyító munkájában. A családja 
tősgyökeres soltvadkerti, szülei földművesek szőlő-
termelők voltak. Első generációs értelmiségiként – bár 
eredetileg tanár akart lenni – 1975-ben végzett a szegedi 
orvosi karon, majd egy évig Kiskunhalason dolgozott. 
A Szegedi Gyermekkórházban 1976–80 között gyógyította 
kis betegeit. A korábban belgyógyászi álmokat szövögető 
fiatal doktornő ekkor szakvizsgázott csecsemő- és gyer-
mekgyógyászatból – ebben az időben nem volt lehető-
ség belgyógyászként elhelyezkedni –, majd a kötelező 
szakorvosi gyakorlatok és vizsga után került Kiskundo-
rozsmára házi gyermekorvosnak. Férje – aki egyetemi 
oktató – és fia is jogász, a család a doktornő fogyatékos 
öccsével 1988 óta egy családi házban, Kiskundorozsmán 
él.

A gyermekgyógyászat speciális tudást igényel: 
szülőbbnek kell lenni a szülőnél, nagymamább a nagy-
mamánál. Ki kell találni a betegséget a gyermek, a szülő, 
kísérő – sokszor ellentmondásos – információi és kikér-
dezése alapján a rendelkezésre álló eszközökkel. A sikeres 
gyógyító munkához elengedhetetlen a gyakorlat, a nap-
rakész tudás, az emberismeret, de a belső megérzés sem 
hiányozhat. Sokat segít a védőnők preventív munkája, 
az orvossal együtt végzett családlátogatások tapasz-
talata, de a kis betegek lelkéhez való közeledés, a bizalom 
felkeltése a megnyugtató anyai hatás is. A doktornő nem 
spatulával (hivatalos nevén nyelvleszorító kanál) vizsgál-
ja a gyermekek torkát, hanem pupillalámpával, amelynek 
fényét és érdekességét előzőleg közösen próbálják ki. De 
a vizsgálat végén járó – egy játéknyomda kedves figurákat 
ábrázoló – kézfejre adott dicsérő pecsétlenyomat is 
a lelki összekacsintást, a bizalom erősítését szolgálja a 
rendelőben. Nevetve említi a „nagy kajlákat”, akik 
nosztalgiából rendszeresen bélyegeztetik még magukat, 
emlékezve a régi szép időkre. Az eredményes diagnoszti-
záláshoz a gyors  és helyes döntéshez a kis beteg „elő-
élete” feltétlenül szükséges, amihez a gondosan vezetett 
személyi karton és az orvosi gyakorlat, valamint a beteg 
életkörülményeinek személyes ismerete elengedhetet-
len. A doktornő sokat beszélt az interjú során a megelő-
zésről: már kismamákat is fogad – sőt szívesen várja őket 
a tanácsadáson –, hogy elbeszélgessen velük az anyaság 
kérdéseiről, felkészítse őket a gyermekgondozásra. Kollé-
ganőivel rendszeresen járják az iskolákat, óvodákat: mini 
szűrővizsgálat keretében ellenőrzik a diákokat, beadják a 
védőoltásokat, szemészeti-és hallásvizsgálatot végeznek, 
amelyek eredményéről vizsgálati lapot állítanak ki a szü-
lők tájékoztatására. A megelőzés sarkalatos pontja, hogy 
teljes nézetazonosság és összhang legyen az orvos és a 
védőnők között. Elvileg a megszületéstől 18 éves korig 
a gyermekgyógyász felügyeli a felcseperedő nemzedéket, 
akiket, zömmel a helyi háziorvosok gyógyítanak tovább: 
gondosan vezetett betegkartonjukat mindig megküldik 
az új orvosnak. A rendelőt esetenként 40-60 beteg is 
látogatja naponta: különösen erősek a pénteki napok 
és ezeken a napokon a tanácsadások. Szó esett a gyer-
mekgyógyászat orvosi változásairól is: manapság a 38 
fok feletti láz csillapítását tekintik határkőnek. Egyre ke-

vesebb antibiotikumot írnak fel a gyermekeknek, mivel 
a megbetegedések 70%-a vírusos eredetű. Sikertörténet 
az anyatejes táplálás is, egyre több édesanya eszmél rá – 
nem kevés orvosi meggyőzőmunka után – a szoptatás 
komoly, pozitív élettani hatásaira, ami a csecsemő ellen-
álló képességének erősödésével is jár.

A körzete egészségügyi állapota rendezett: a beteg-
látogatásokon és a rendelésen sem találkozik elhanyagolt, 
alultáplált gyermekkel, bár a családok anyagi helyzete 
behatárolja a  mozgásterüket. Az általános egészségügyi 
állapot javult, a mozgáshiány és az ebből eredő túlsúly, 
a túlzott „gépezés”, tv-nézés mint társadalmi betegség 
jelentkezik. Arányaiban több allergiás és asztmatikus 
betegséget észlel, míg a járványos betegségek száma jelen-
tősen csökkent. Az írott és elektronikus sajtó – sajnos – 
túlzottan uralja az orvoslást: a reklámok sokszor negatív 
irányba befolyásolják a szülőket, de egy-egy kórházi tudósítás 
is sokszor kavar felesleges indulatokat, több esetben 
kisebb pánikot is. Sokan használják ki a kétségbeesett 
szülők hiszékenységét gyermekük meggyógyulásával 
kapcsolatban: ne dőljenek be a sarlatánoknak, kérjenek 
orvosi tanácsot, forduljanak gyermekorvoshoz mielőtt 
súlyos százezreket fizetnének ismeretlen hatású készít-
ményekért egy újsághirdetést olvasva.

Nagyon fontosnak tartja a doktornő a hosszú távú 
kapcsolatot, a ragaszkodást és a bizalmat a gyógyító or-
vossal: a gyakori orvosváltás, átjelentkezés – praxisában 
4-5% – nem tesz jót sem a gyermeknek sem a régi, de az 
új orvosnak sem. Sok kisgyermek édesanyja is az Ő kör-
zetébe tartozott, így a család szinte minden tagját ismer-
ve gyorsabb és biztosabb lehet a gyógyulás. A hosszú 
évek tapasztalata alapján ismeri a „krónikus iskolakerü-
lők” minden trükkjét, ezért azt javasolja: inkább mond-
ják meg az elalvók az igazat a rendelőjében megjelenve.

Tanácsként említi: ne kísérletezzenek otthon a szülők 

a beteg gyermekkel: vigyék orvoshoz, amint lehet, mert 
a kicsik gyorsan kerülhetnek rossz állapotba.

Legyen jó és őszinte kontaktus szülő és orvos között.
Fogadják meg a gyermekorvos tanácsait, különösen 

a bölcsődébe induló kicsik esetében, hiszen testi-és lelki 
problémák sokasága jelentkezhet ebben a korban.

A jól evő gyermekeket nem biztos, hogy vitaminokkal 
kell tömni, kivételt a csonterősítő készítmények – D-vi-
tamin – képeznek, amelyekről szívesen ad felvilágosítást. 
A sztárkészítményként reklámozott immunerősítőket is 
csak orvosi konzultáció után javasolja szedni.

A tanácsadásra érkezőket szívesen ellátja – sok éves 
gyakorlati tapasztalatok alapján összegyűjtött – taná-
csaival, amit el kell fogadni, hiszen a gyermekük életéről, 
fejlődéséről van szó.

Gyógyító munkája esszenciájaként azt vallja: a gyer-
mek háziorvosi tevékenység során nem hangzatos diag-
nosztikai megállapításokat kell felállítani, hanem a helyi 
gyógyítás és a magasabb szintű – klinikai – gyógyulás, 
gyógyítás közötti határvonalat kell megtalálni. A közeli 
klinikai háttér biztonság és felelősség is egyben: vissza-
jelzései rendszeresen megerősítik döntései helyességét, 
háziorvosi munkájának eredményességét.

Amikor nem gyógyít a doktornő, rendszeres háztar-
tást vezet, négy unokájával van együtt, különösen nyári 
szünetekben. Rendszeresen találkoznak barátaikkal, fér-
je testvéreivel is szoros kapcsolatot tart. Szeret olvasni, 
korábban nagy Fradi-drukker volt, de ma már inkább a 
Barcelona elsőségéért szurkol. Időnként eljutnak moziba, 
színházba, de a kiskert művelése a sok szép virág – kü-
lönösen a kedvenc, az üveges tetőtérben díszlő adventi 
kaktusz – gondozásában is örömét leli.

SZENTES BÍRÓ FERENC
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Szociális-karitatív 
felajánlások, 

igények
Jelenleg Kiskundorozsmán, a külterületen, 

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

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

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

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

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

KERESÜNK:
– hűtőszekrényt,
– mosógépet,
– 2 db fotelt és szőnyeget.

POLGÁRŐRSÉG, DOROZSMAI NAPLÓ

Közbiztonsági tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk Kiskundorozsma lakos-

ságát, hogy az utóbbi hónapokban az alábbi bűn-
cselekményekre derült fény.

A rendőrség erőfeszítéseinek ellenére a házaló árusok 
továbbra is jelen vannak. Feltehetően néhányukat do-
rozsmai lakosok támogatnak helyiségek bérbeadásával, 
raktározási, utazási lehetőséggel és tippadással. Aki ilyet 
tapasztal vagy gyanít, értesítse a rendőrséget a 107-es 
vagy 112-es segélyhívó számokon, illetve rendőrségi fo-
gadóórán (szerdánként 17–19-ig Kiskundorozsmán).

Visszatérően előfordul, hogy munkaruhában lévő 
vagy úriember kinézetű személyek szolgáltató közművek 
képviselőinek adják ki magukat. A lakásokba, házakba 
bejutva látszólagos felmérést, ellenőrzést végezve eltere-
lik a figyelmet, miközben felmérik a terepet, hogy azon-
nal vagy később vajon mit lehet onnan ellopni. A meg-
oldás: csak igazolt közmű ellenőröket engedjünk be, akik 
céges, emblémás gépkocsival érkeznek. Gyanús esetben 
lehetőleg hívjunk családtagot, szomszédot tanúnak.

Visszatérően fordul elő az a trükk is, hogy magukat 
nyugdíjfolyósító emberének kiadva az idős emberhez 
azzal állítanak be, hogy a hozzátartozójához jöttek meg-
adni a kölcsönkért pénzt, de húszezresből kell visszaadni, 
mert annál kevesebbel tartoznak, és nincs aprójuk. Itt 
jön a becsapás. Ne üljünk fel a félrevezetésnek!

A közelmúltban történt, hogy idős embereknél de-

lelő, alvó időszakban besurranó, vagy tippadó által hely-
ismerettel rendelkező betörő tolvaj több, mint egymillió 
forintnyi eldugott készpénzt lopott el. Hogyan lehet 
ezt megelőzni? Úgy, hogy nem tartunk otthon egyhavi 
kiadásoknál több készpénzt! Megtakarításunkat helyez-
zük el pénzintézetben, bankszámlán, esetleg bízzuk meg 
hozzátartozóinkat a pénzösszeg tárolásával.

A templom melletti parkban május 1-je előtt a fris-
sen ültetett virágok közül kb. tízet elloptak, mindez a tér-
figyelő kamerától 10 méternyire történt. Jogosan merül 
fel a kérdés, hogy van-e a térfigyelő kamerák telepítésé-
nek és üzemeltetésének értelme!?

Utóbbi hónapokban a subasai és sziksóstói buszvá-
rókban felszerelt kerékpártárolókhoz hozzálakatolt kerék-
párokat vágtak le és loptak el napközben vagy éjszaka. 
Megoldás lehetne térfigyelő (mobil) kamerák telepítése, 
leszámítva a tolvajok elfogását, elijesztését és az orrgaz-
dák kiiktatását.

Lakossági összefogással, a SZEM kiterjesztésével, a 
bűnügyi információk rendőrség és polgárőrség részére 
való átadásával, feljelentések megtételével törekedjünk 
a bűnesetek felfedésére ill. megelőzésére. A fenti bűnese-
tekkel kapcsolatos bármilyen értesülést haladéktalanul 
jelentsenek be a rendőrség 107-es számán, utána pedig 
minden esetben értesítsék a polgárőrséget is, hogy közre 
tudjuk adni az ügy folyományát!

POLGÁRŐRSÉG

Tájékoztató a Polgárőrség 
közgyűléséről

Polgárőrségünk május 9-én a Szélmalom 
vendéglőben tartotta meg 2013. évi beszá-
moló közgyűlését. A rendezvényen megjelent 
Mihálffy Béla és Kosik Dénes önkormányzati kép-
viselő, Bécsi Attila, a szegedi belvárosi rendőr-
őrs parancsnoka, KMB-s rendőreink és Batíz Ist-
ván, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetségének elnöke.

Szemesi Szilveszter elnök úr beszámolójában ismer-
tette a Kiskundorozsmán 2013-ban végzett közbiztonsá-
got növelő bűnmegelőző polgárőri munkát, valamint a 
gazdasági működés anyagi feltételeit és annak tényszerű 
alakulását. Az egyesület létszáma 34 fő volt. Az év során 
354 esetben láttak el járőröző bűnmegelőző szolgálato-
kat 2821 óra ráfordítással. Anyagi működési feltételeiket 
Szeged Polgármesteri Hivatala és az OPSZ biztosította.

Állami ünnepeket, sport és kulturális rendezvényeket 
biztosítottak. Iskolakezdéskor a Orczy-iskolánál reggeli 
közlekedési felügyeletet, kegyeleti ünnepekkor a temető, 
templom és körmenetek rendjét biztosították. Körze-
ti megbízott rendőreinkkel elláttak közös szolgálatokat. 
Részt vettek szegedi sportrendezvényeken biztosításá-
ban is.

Az október 11-i „Nem vagyunk egyedül” közbizton-
sági fórum videofelvételét a Szélmalom Kábeltévé helyi 
tévécsatornáján többször adásba adta, így azt Dorozs-
ma teljes lakossága és a környező falvak, városok lakosai 
is láthatták. Ezen információk hasznosításával az idős 
emberek elkerülhetik azokat a bűneseteket, amelyek na-
ponta leselkednek rájuk.

Az egyesület részt vett az országosan meghirdetett 
„100x100” kiemelt közbiztonsági programban, erre az 
OPSZ-től külön támogatást is kaptak, amelyet elsősor-

ban a külterületek, tanyavilág biztonságára fordították.
Rendszeresen végeznek karitatív, szociális segítő, jel-

ző szolgálatokat a szociálisan rászorulók, hajléktalanok 
helyzetének jelzésére, javítására, a családsegítő szolgálat-
tal együttműködésben. A polgárőrség együttműködik 
még a helyi vadász társasággal, postahivatallal és a ka-
tasztrófavédelemmel.

Működtetik a tanyai civil hírláncot és a SZEM-et 
(Szomszédok Egymásért Mozgalom), ellátnak környezet-
védő, figyelő, jelző tevékenységeket. Fontos napi feladat 
a házaló árusok kiszorítása. A felszerelt köztéri figyelő-
kamerák érezhetően javították az érintett körzetek köz-
biztonságát, melyek bővítését az önkormányzat pályázat 
útján tovább tervezi.

Mihálffy Béla képviselő úr hozzászólásában elismerte 
és megköszönte a polgárőrök odaadó társadalmi mun-
kában végzett közbiztonságot javító tevékenységét. Lob-
bizó tevékenysége kapcsán sikerült tavaly 1,3 millió Fo-
rint támogatáshoz juttatni a szervezetet, amelyből egy, a 
külterületre is alkalmas gépjárművet vásároltak.

Bécsi Attila és Batíz István méltatta és megköszönte 
a polgárőrség közbiztonságot segítő együttműködő 
tevékenységét.

Befejező napirendként elismeréseket adtak át az 5, 10,15 
éves polgárőri szolgálati idő megbecsüléseként: Csonka 
János öt éves, Gyuris István 10 éves, Lajkó Mónika és Nyá-
ri Imre 15 éves szolgálati elismerésként oklevelet és tárgy-
jutalmat kaptak, továbbá Batíz István elismerő oklevelet 
adott át Szemesi Szilveszter elnöknek az egyesület mun-
kájának elismeréseként.

Befejezésül a közgyűlés résztvevői elfogyasztották 
a Szélmalom Vendéglő által felszolgált finom vacsorát.

T. L.

Álhírek
– Trükközőket buktattak le egy közeli MÉH-telepen. 

A kiszállított papírkötegekbe, hogy súlyukat és ezzel el-
lenértéküket növeljék, felvagdalt szamárhúst rejtettek el. 
Az átvevők viszont leleplezték a csalást, miután feltűnt 
nekik a sok szamárfüles papírlap.

– A májusi nagy esőzések miatt árvíz alá került Neut-
ronváros. A hivatalos indoklás szerint ez azért történhe-
tett meg, mert a városnak nem volt töltése.

– A holokauszt emlékéve alkalmából a kulturális és 
az oktatási minisztérium, a kormány szándékaival össz-
hangban, rendeletet készítene elő a vonatkozó történelmi 
anyag kezelésével kapcsolatosan. A javaslat jelenleg tár-
sadalmi egyeztetés alatt áll, tartalma így nem nyilvános.

SG
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OLVASÓI LEVELEK

Kiszállítással!

3600

Olvastam, hogy Szeged–Subasán a kiskerteseknek 
segítenek az utcák burkolásában, Kiskundorozsmán pe-
dig új utcákat burkoltak le. Ki gondol a kiskundorozsmai 
Vályogos utcára, ahol valamikor kísérleti jelleggel bur-
koltak le egy kb. 3 méteres szélességű utat, és amelyet 
azóta sem fejeztek be rendesen? Időnként próbálják a 
keletkezett lyukakat betemetni, úgy, hogy az utat már 
kb. 6 méterre szélesítették azzal, hogy a földet az út két 
szélén felgyalulják és behúzzák az út közepére. Ez az út 

már közel olyan forgalmat bonyolít le, mint a Bölcs utca, 
de minőségben óriási különbség van a két út között, de 
sok autós mégis vállalja a gidres-gödrös Vályogos utcát 
az ott lakók nem tetszésére, mivel az út nagyon porol, 
és a házak egy-egy autó elszáguldozása után porfelhőbe 
burkolóznak. Ha nincs pénz a Vályogos utcát rendesen 
leburkolni, akkor kár a földet állandóan az útra feltölte-
ni. Megoldás lenne az is, ha lezárnák a Vályogos utcát a 
forgalom elől.

Poros az út

Magas a fű
Azt kérdezném a tisztelt képviselő uraktól, hogy a 

Hegedű és a Mester utca miért marad ki mindig a fűnyí-
rásból? Mi nem tartozunk Dorozsmához? A Jerney utcá-
ig levágják a füvet, ott kiürítik a tankokat és elvonulnak. 

Vagy nem tudják, hogy a szélső utcákban is megnő a fű? 
Több helyen az öregek betegek, nem bírják már levágni. 
Meg pénzük sincs, hogy valakivel levágassák.

Tisztelettel kérdi egy ott lakó idős ember.

A külföldi munkavállalások veszélyei
Honfitársaink százezres létszámban dolgoz-

nak az Európai Unió országaiban és más orszá-
gokban is. A szerencsepróbálás mellett nagyon 
fontos a szociális biztonság megteremtése a 
külföldi munkavállalások esetében is. Megtör-
tént esetet ismertetünk az alábbiakban.

Ismerősünk egy eu-s országban vállalt munkát ma-
gyar munkaadónál. Egy évet töltött ott el, miközben az 
ország nyelvét megtanulta, közönségkapcsolati munkát 
végzett elárusítói munkakörben. Munkaadója egész idő 
alatt nem jelentette be, tehát feketén alkalmazta. Emiatt 
nem volt társadalombiztosítása sem, amely külföldön 
orvosi egészségügyi ellátásokra jogosította volna. Az 
adó- és TB-ellenőrzés esetleges kellemetlenségeinek el-
kerülése érdekében kezdetben itthon lett a NAV-nál és 
TB-nél egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére beje-
lentve. Ez alapján itthon vagy külföldön az egészségügyi 
kártya alapján részesülhetett volna betegség esetén ellá-
tásban. Miután az adózás elmulasztása is kockázatos lett 
volna (büntetés, kiutasítás), ezért a külföldi országban 
egyéni vállalkozóként bejelentkezett és adózott, TB-t 
fizetett, miközben a minimálbért sem kapta meg egy 
éven keresztül. Hazautazva a sikertelen szerencsepró-
ba után munkahelyet keresett. Eközben baleset érte, 
gerince megsérült. Azonnali CT, MRI-vizsgálatokra és 
műtétre volt szükség, amelynek költsége várhatóan az 
egymillió Ft-ot is meghaladhatta volna. Szerencsére nem 
így történt, mert miután munkaadója nem jelentette be, 

itthon be lett jelentve, a havi 6810 Fts eü. szolgáltatási 
járulékra. Miután ennek folytatása külföldön megvolt és 
itthon a változás be lett jelentve, ezért a TB folyamatos-
ságát visszaállítva a kezelése költségeit a TB biztosította.

Tehát: külföldi munkavállalás esetén mindig előre 
tisztázzuk a munkaadóval, közvetítővel, hogy az adó és 
eü. bejelentés kit terhel. Ne induljunk úgy el, hogy előtte 
ne kötöttünk volna a NAV és TB igazgatóságnál teljes 
körü egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodást. 
Ennek költsége 6810 Ft/hó. Amennyiben a külföldi 
munkaadó legálisan foglalkoztat, akkor itt a változást 
15 napon belül be kell jelenteni. Amikor ismét hazatér 
a külföldi munkavállalásról, a NAV-nál és TB igazgató-
ságon 15 napon belül a változást be kell jelenteni, mert 
ennek hiányában – a sürgősségi ellátás esetét kivéve – a 
gyógyítás, kórházi kezelés költségét a sérültnek, beteg-
nek készpénzben kell kifizetnie. Arra is ügyelni kell, hogy 
a külföldi biztosítás megszűnése és itthoni keletkez-
tetése vagy fordítva mindig folyamatos legyen, nehogy 
ellátás nélkül maradjunk, vagy a költségét nekünk kelljen 
kifizetni. Az eu-s utazási eü. kártya országonként más és 
más ellátásokra jogosít, drágább ellátásokat külön bizto-
sítással lehet elérni, ez országonként változó.

Javasolt, hogy az idegen országba érkezve, ha nincs 
ott megfelelően tájékozott magyar segítőnk, akkor 
keressünk egy adó- és TB-szakértőt, aki a bevallásunkat 
segít elintézni.

SZERKESZTŐSÉG

2014:
A holokauszt 

emlékéve
A 2014-es év sajnálatosan több történelmi esemény 

nevezetes évfordulója is egyben. 100 éve tört ki az 
I. Világháború, és 60 évvel ezelőtt, 1944. április 16-án, a 
II. Világháború alatt kezdődött meg a magyar zsidóság 
gettóba zárása is. A II. Világháború során a kutatók sze-
rint összesen közel 11 millió ember lett a nácik áldozata. 
Ne gondoljuk azonban egy pillanatig sem, hogy csakis 
kizárólag zsidókat gyilkoltak le a háborús évek során: faji 
vagy ideológiai okból közel 6 millió, köztük több mint 
félmillió magyar, zsidó és 2–500 ezer cigány vesztette 
életét a náci munka- és koncentrációs táborokban. Egy 
tavaly ősszel készült felmérés szerint a magyar lakosság 
több mint fele nincs tisztában azzal, mi volt a holokauszt.

Az évfordulón nyitotta meg kapuit a nagyközönség 
előtt a Holokauszt Emlékközpont, amely gyűjti az áldo-
zatok és túlélők személyes tárgyait. Az intézmény fon-
tos feladatának tekinti azt is, hogy 60 év után tényleges 
párbeszéd alakuljon ki a holokausztról. Ennek elérésére 
jó, bár speciális példa Németország, ahol a II. világhábo-
rú után kialakult tudományos vitába lassan beszállt 
az egész német társadalom és fontos kérdéseket vitattak 
meg. Ezzel szemben szomorú, hogy Magyarországon 
60 év alatt nem tudott kialakulni valamilyen normális 
diskurzus; most is csak azért cseng folyamatosan az em-
berek fülében a holokauszt, mert a politikai csatározások 
egyik fő témája lett.

Azok, akik „torkig vannak már a holokauszttal”, elfelej-
tik, illetve elpalástolják azt a tényt, hogy egy szélsőséges, 
gyilkos és embertelen diktatúra tombolása miatt „kell” a 
holokauszt történelmi tényét folyamatosan a köztudat-
ban tartani, mert ez a tragédia tud a legerőteljesebben 
rámutatni arra, mi történik az emberekkel, ha Európá-
ban az aljas és gonosz politikai szélsőség és radikalizmus 
elegendő hatalomhoz jut ahhoz, hogy terveit megvaló-
sítsa.

A nyugat-európai átlaghoz képest egyébként itthon 
kevesebben kételkednek abban, hogy a nácik valóban 
népirtást követtek el: az emberek 4 százaléka gondolja, 
hogy „Auschwitzban nem is voltak gázkamrák”. Az elő-
ző hasonló felmérés alkalmával, 1995-ben azonban még 
csak 2 százalék mondta ezt. Ráadásul a felmérés szerint 
egyre többen értenek egyet azzal, hogy a zsidók még 
az üldöztetésükből is előnyt akarnak kovácsolni: az így 
vélekedők aránya már 33 százalék, vagyis a lakosság egy-
harmada gondolkozik így. Változott, 74-ről 60 százalékra 
csökkent ugyanakkor az előző felmérés óta azok aránya, 
akik nem értenek egyet azzal, hogy „valójában kevesebb 
zsidó áldozat volt, mint azt a történészek állítják”. A vá-
laszadók 57 százaléka szerint Magyarország is felelős volt 
a holokausztért.

Terveink között szerepel, hogy újságunk elkövetkező 
számainak hasábjain részletesebben is foglalkozzunk a 
témával, illetve, hogy a holokauszt és az antiszemitizmus 
helyi vonatkozású történetét is bemutassuk.

SG
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LILLA JÓGA–TORNA 
Kedd: 17.15 – 18.45
Péntek: 8.30 – 10.00
(bejelentkezés szükséges)

ÖNISMERETI TANFOLYAM INDUL
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE CÍMMEL.

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

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

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

06 20 509–1792
viragoslilla@gmail.com

www.viragoslilla.5mp.eu

A Bányai Cukrászda és Pizzéria 
2014. március 4-től megkezdte

PIZZA ÉS SÜTEMÉNY HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÁT
Kiskundorozsma, Subasa és Sziksósfürdő területén.

Minden pizza mellé ajándékba 
palacsintát adunk!

Rendelésfelvétel a 62/461-023-as telefonszámon.

Víz- központifűtés-szerelés, -javítás, 
anyagbeszerzés, tervezés, költség- 

kalkuláció, hagyományos és megújuló 
energiákkal, árajánlattal. Fürdőszoba 
felújítás, csőtörések javítása, vegyes- 
tüzelésű rendszerek kialakítása akár 

puffer tartállyal + Honeywell vezérléssel, 
vízteres kandallók beépítése, radiátoros 
fűtés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor 

fűtés.
Oil Service Team

Telefon: 06 30/9988-273

ÉRTESÍTJÜK KEDVES VEVŐINKET, HOGY ÚJRA MEGNYITOTTUK 
BORKIMÉRŐNKET!

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

Folyó borainkkal és üvegpalackos 
borainkkal várjuk Vásárlóinkat!

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

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

– szendvicsek
– kávé, capuccinó, forró tea

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

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

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

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

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587
ÜZENETRÖGZÍTŐ A PSZICHIÁTRIÁN

Üdvözöljük a pszichiátriai segélyhívó szolgáltatásánál!
Ha ön kényszerbeteg, nyomogassa az 1-es gombot!
Ha ön kodependens, kérjen meg valakit, hogy nyom-

ja meg ön helyett a 2-es gombot!
Ha önnek több személyisége van, mindegyikük nyom-

ja meg a 3-as gombot!
Ha ön paranoiás, akkor ne nyomjon meg egy gom-

bot sem, tudjuk, ki maga és hol van!
Ha ön hallucinál, nyomja meg a 7-es gombot, és 

hívását továbbítjuk az anyahajóra!
Ha ön skizofréniás, figyeljen a hangokra, azok meg-

mondják, melyik gombot nyomja meg!
Ha ön mániás-depressziós, akkor hiábavaló bárme-

lyik gombot megnyomnia!
Ha ön diszlexiás, nyomja meg a 9669969696-ot!
Ha ön idegbajos, veregesse a kereszt gombot, amíg 

csak tudja!
Ha ön amnéziás, nyomja meg a 8-as gombot, hogy 

felvegyük nevét, lakcímét és anyja nevét!
Ha rövid távú memóriazavara van, nyomja a 9-est!
Ha rövid távú memóriazavara van, nyomja a 9-est!
Ha rövid távú memóriazavara van, nyomja a 9-est!
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Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

10 mázsa szén vásárlása esetén 
10% kedvezmény!

Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati és 
beltéri festékek és vakolatok színkeverését!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4.900 Ft
Cement:  3.300 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Kalodás akác 10q:  31.000 Ft
Kalodás tölgy 10q:  29.000 Ft
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1.950 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
50 l virágföld: 750 Ft Fa beltéri ajtó: 16.000 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10.000 Ft/db
Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29.219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43.600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23.050 Ft
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 
zárcsere, vaskapu, rács hegesztés, eső- 

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

reállítása! Számla biztosító felé is!

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

Szabó István
Autóvillamossági műszerész
Széksósi utca–Északi sor sarok
 463-023; 06 20 9752 926

LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS
Burkolás Gipszkartonozás
Villanyszerelés	 Redőny,	reluxa,	szúnyogháló
Parkettázás	 készítése,	javítása
Szobafestés-mázolás	Víz-	és	fűtésszerelés

Kőműves-	és	ácsmunkák

Fax: 06 62/314-137 (este)
Mobil: 06 20/9930-834

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV AndrÁS, PeTrOV TAmÁS, 
id. PeTrOV AndrÁS

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

TeL.: 62/461–170

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók mindenféle kivitelben.
Fa nyílászárók javítása, szigetelése.

Költő József
06 70/503–9709

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

(Bordányi út mellett balra, sziksósfürdői 
elágazás után 1000 méterre)

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

Tel.: 20/469–3050
Cím: Dorozsma, Basahíd u. 8.

UPC Direct, MinDigTV, 
egyéb antennák 

szerelése, javítása
Illés Tibor

Tel.: 06-30/94-39-200
PIROS férfi-női fodrászat

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

üzletemben 
(az ügyvédi irodával szemben).

Rácz Piroska
70/361-7910

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

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

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

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

06 20/567-9889

VILLANYSZERELÉS
RIASZTÓ SZERELÉS

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger Zsolt

+36 20/2166-099
www.avom.hu

Avom Biztonságtechnikai és Villanyszerelési Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Gyuris u. 4.

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

E-mail: kapaskert@gmail.com
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

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

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

tündérkert natúr kozmetika
K U B I KO S  U.  8 .

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

fogyasztó, feszesítő, narancsbőr 
elleni testkezelések: lézerezés, UH, 

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

N y i t va :  b e j e l e n t ke z é s  a l a p j á n
mosó-gyuris stefÁnia: 70-620-6867

HÁZITEJ A SÁRI-TANYÁRÓL!
160 FT/L

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

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 
OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK

SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

Üzleteink:
– Adél köz 1.

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

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

– Juhász Gyula u. 36/A

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL:

Teljes körű temetkezési szolgáltatás 
Dorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 461-039; 06 30 565-8381; 06 30 565-8378
Nyitva: H–P: 8–16 óráig.

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás
Kiskundorozsma, Nagybani piac

Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

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

F+ Autóklinika
AUTÓGÁZ BESZERELÉS GARANCIÁVAL!
Karburátor és injektor javítás 18 

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!
Kisteherautó teljes körű javítása.

Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/769-048

Mobil: 06 70/234-2113

Épületek külső-belső renoválását vállaljuk: 
kőművesmunkák, hidegburkolás, házfestés, 

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198 ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN

Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.
Bejelentkezés: 541-828 (8–17 óráig)

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig.

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 
ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.
Rendel: kedd 16-tól

Bejelentkezés a gyógyszertárban,
vagy az 541-828-as telefonszámon.

Gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
GEKO-2002 Kft.

Bordány, Kossuth u. 52.
Tel./Fax: 62/288-010

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

Tel.: 30/343-0346
6791 Szeged, Balabás u.33.

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

06 20/951-6620, 06 70/241-5992

BEKE ÉPÜLETGÉPÉSZET
Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Konvektorok, kazánok javítása,
téli beüzemelése

Csőtörések javítása, elhárítása

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

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt.
Nyitva tartás:

Hétfő, szerda: 8.30–10.00,
kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 

17.00-18.00,  
szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00.

Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési időben). 
Hívásra házhoz megyek!

KONTÉNER KFT.
Konténeres hulladékszállítás

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

Szemétszállítás
4-5-6-10m3 konténerek rendelhetők
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

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

+36 30/9455-643

Dorozsmai eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

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

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

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

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

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

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

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

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

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

461-067

A Kreatív Família Papír-Írószer-Nyomtatvány Bolt
továbbra is várja minden kedves régi és új vásárlóját 
kedvező árakkal és választékos árukészlettel!

IRODASZEREK, NYOMTATVÁNYOK, FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS STB.
A templom mellett a buszmegállóval szemben a Szent János tér 3. alatt.

Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00, szombat: 8.00-12.00

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

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

a következö:

H, K, Sz, P: 16–20 óráig.

Telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943

E-mail: marotiedit@freemail.hu

Dr. Maróti Edit ügyvéd

AKCIÓ!
„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 

szemüvegkeretének árából!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma 
központjában

(a templom melletti ABC-ben)
Telefon:

550-688/16
20/919-2508

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

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

Ajánlatunk:
– LEO szivattyúk:
 LEO 90/46 szivattyú:     22 900,-
 LEO 180/42 szivattyú:     38 000,-
	 LEO	házi	vízmű	90/46	24cl:									35	990,-
–	növényvédőszerek
–	szerves	és	műtrágyák
–	virágcserepek,	-ládák,	-kaspók
–	festékek	és	festőszerszámok
–	zománcozott	edények
Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat: H-P: 8.00–17.00-ig, szo.: 8.00–12.00-ig
Tel./fax: 461-865   E-mail: mezogazdasag@invitel.hu (Akcióink visszavonásig érvényesek!)

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

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

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

Jércék (kéthasznú, Avicolor)
Kiszállítás igény szerint. 

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


