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HAVI GONDOLAT

„Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad 
szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, 
amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod.”            SZENT ISTVÁN INTELMEI

Augusztus 20.

Légy kegyes mindenkihez, aki hozzád járul...
Az idei augusztus 20-i ünnepség reggel 9 óra-

kor kezdődött a római katolikus templomban. Gor-
dos Ferdinánd plébános úr az ünnepi szentmisét 
hazánkért és a magyar nemzetért ajánlotta fel. 

Bevezetőjében megáldotta az oltár előtt elhe-
lyezett új kenyereket, ezt követően felzengett a kez-
dő ének: „Hol vagy István Király, téged magyar 
kíván…” A Szentmise olvasmányát a Példabeszé-
dekből merítették. A szentleckét, Szent Pál apos-
tol Efezusi levelét Mihálffy Béla képviselő úr olvas-
ta fel. Ennek mondanivalója: ne éljetek úgy, mint a 
pogányok. Az igazság Jézusban van. Vessétek le a 
régi embert, öltsétek magatokra az új embert.

Gordos Ferdinánd az általa felolvasott Szent 
Máté evangéliumában a sziklára épített ház példá-
ján keresztül vezette le az igaz hitre épített emberi 
élet célját és értelmét. Ha jön a vihar és eső, a szik-
lára épített házat nem sodorja el, az szilárdan áll. 
Így van ez az emberi élettel is: ha a hitet szilárd er-
kölcsi alapra építjük, akkor semmi sem döntheti le 
azt. Plébános úr prédikációjában részletesen kifej-
tette és példákkal támasztotta alá Szent István ki-
rályunk nagy formátumú, nemzet- és országépítő 
igazi uralkodói személyiségét. Kiemelte ezer éves 

történelmi tradíciónkat, valamint a kereszténység 
nemzetnevelő és -megtartó erejét. István király 
nagylelkű, adakozó szellemű uralkodó volt. Jó 
szomszédi kapcsolatokat ápolt a szomszédos or-
szágokkal és a Rómában székelő pápával. A szom-
szédos országok uralkodóinak keresztény kegytár-
gyakat, feszületeket és miseruhákat ajándékozott. 
A korábban Rómába vonuló Magyarországot elke-
rülő zarándokokat az országon való átutazásra kér-
te, garantálta biztonságukat. Magyar zarándokházat 
építtetett Jeruzsálemben és Rómában is, amely 
ma is működik. Ravennában kolostort létesített. 
„Magyar népünk és annak kormánya gyakorolja a 
karitatív segítést. Kiveszi részét a Földön más or-
szágokban előforduló természeti csapások, hábo-
rúk károsultjainak segítésében. Mi szívesen adunk 
bárkinek.” A szentmise végén, a himnuszok elének-
lése után, a távozó hívek részére a megszentelt új 
kenyér került kiosztásra.

Az ünnepség a Dísz téren az országzászló-
nál folytatódott. A Himnusz eléneklése után Haj-
dú Géza köszöntötte az ünneplőket. Vass József, a 
Dorozsmai Versmondók Körének tagja Szuhanics 
Albert: Boldogasszony Anyánk című versét szaval-
ta el. Utána Gyuris Imre nyugalmazott énektanár a 
Bánk bánból adta elő „Hazám, Hazám” című rész-
letét, őt dr. Mózes János szintetizátoron kísérte.

(FOLYTATÁS A 3. OLDALON)
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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: vasárnap 17 óra.
Zárás: szombat 10 óra.

A kirakodóvásár ideje alatt a 
pufferparkoló használata díjtalan!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Hangai Nándor: 06 20/936–7590

 Gyenes Béla: 06 20/209–5311

 Gulyás Antal: 06 20/209–5333

 Nagy Krisztián: 06 20/209–5332

ÖNKORMÁNYZATI
ZÖLDSZÁM

06 80/820–302
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

06 80/479–431

KISKUNDOROZSMAI
ÖNKORMÁNYZATI

KIRENDELTSÉG 
NYITVA TARTÁSA

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

TELEFONSZÁM

06 62/461–030

RENDŐRSÉGI IRODA CÍME:

Negyvennyolcas u. 12.
FÉLFOGADÁS:

minden szerdán 
11–13-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, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL
6724 Szeged, Huszár u. 1.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00–19.30

OKMÁNYIRODA:

06 62/561–600
IDŐPONTFOGLALÁS:

06 62/421–300
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FOGADÓÓRÁK

LAUER ISTVÁN
2015. szeptember 7. (hétfő) 14.00-15.00 óra, Önkormányzati Kirendeltség
                                        15.00-15.30 óra, Bölcs utca Családsegítő Ház
                                        16.00-17.00 óra, Jerney János Általános Iskola
Elérhetősége:  06 20/341–4199, e-mail cím: lauer.istvan@szeged.eu

MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES
2015. szeptember 10. (csütörtök) 16.30-17.30 óra Helye: Önk. Kirendeltség

25
LESZAKADNI VAGY 
MARADNI?

Algyő feladta a leckét Dorozsmának. Nekik már sikerült a kezde-
ti lépés, a népszavazás, ami Tápén kudarcba fulladt.

Kétségtelen tény, hogy az elmúlt 23 év sok emberből kiölte a kez-
deményezőkészséget, de még az alapvető lelkesedést is. Pedig az 
önállósági törekvésekhez hozzátartozik, hogy legyenek vezéregyénisé-
gek, konok kitartással és egyetértéssel. (Nem úgy, mint itt, Dorozs-
mán – széthúzással!)

Ha minden zökkenőmentesen zajlik le – és miért ne így történne? 
–, akkor már egy év múlva Algyő ismét önálló település lesz, saját köz-
igazgatással és költségvetéssel.

Bizony, restellhetjük magunkat mellettük, mert Dorozsma jelentős 
lakossági létszámánál fogva Szeged közelségétől függetlenül mindig 
öntudatos és szuverén község volt történelme folyamán. Emlékez-
zünk csak a jászkun konokságra, a Szegeddel való perekre és összetű-
zésekre. Persze, most nem ezt szeretné, elérni, hanem a békés, segítő 
és nem kihasználó egymás mellett élést, ha már a történelem így ren-
dezte földrajzi helyzetünket. Sajnos az 1973-as centralizálás a csatolt 
községeknek több hátrányt, mint előnyt jelentett. És amit egy tollvo-
nással akkor oly könnyedén el lehetett intézni, most már verejtékes 
munkával, kitartással és komoly fejtöréssel lehet csak helyrehozni. 
És nem is máról holnapra! Bizonyítja ezt Algyő esete is. Ugyanis míg 
rendeződik a jogi és vagyoni egyeztetés Szegeddel, és míg összeáll egy 
nem fölülről diktált, de helyi érdekeket képviselő, helyi önkormányza-
ti vezetés, egy év is beletelik. Akkor viszont kezdődnek az országos, 
majd a helyhatósági választások. Lehet, hogy ebbe a választási herce-
hurcába belefárad Algyő népe is.

Tudvalévő, hogy milyen nehéz egy lakossági fórumot összehozni, 
aláírásgyűjtést, népszavazást megszervezni. Különösen itt, Dorozs-
mán. Azután beszélnünk kell széthúzásról, a vezető egyéniségek hiá-
nyáról. A tervek és programok módszeres és kitartó végrehajtásáról.

Már hat éve szó van róla, hogy a rendszerváltás lehetővé tette a 
demokratikus vezetőválasztást, de a sok dorozsmaiban még mindig 
az egypártrendszeri mentalitás él, hogy bárhogy szavaz, nem ő vá-
lasztja meg szószólóit.

Fel kellene már ébredni és meglátni, hogy nem így van! És akkor 
talán mernének újat-mást akarni a lakosok, és akkor talán beszél-
hetünk az önállóságról, a leszakadásról. Mert azért azt tudjuk, hogy 
Dorozsma többsége ezt szeretné. Ezért álljon itt Ács Gézának a Do-
rozsmai Napló 1990. júniusi számában leírt felhívása: „Dorozsmai 
emberek! Gondolkozzatok és kezdjétek meg szervezni és lerakni egy 
önálló, szabad, önmagát irányító Dorozsma alapjait!” Lehet, hogy 
pesszimista vagyok, de Algyővel ellentétben mi még a gondolatig is 
alig jutottunk el.

VASS JÓZSEF
(1996. november)

December 20-án mutatjuk be az elkészült könyvet:
Kiskundorozsmai halottai a II. Világháborúban.

Délután fél 6-kor a dorozsmai templomban, a háború áldozatainak 
emlékére ünnepi misét celebrál Mádi György plébános, fél 7-kor az 1. 
számú általános iskolában mutatjuk be a könyvet: a Dorozsmai Napló 
Baráti Kör elnöke, a kötet szerzője és szerkesztője mondják el a könyv 
születésének körülményeit és adnak tájékoztatást a részletekről.

A könyv a helyszínen lesz először megvásárolható!
A könyvbemutatóra mindenkit szeretettel várunk!

(1996. december)
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Légy kegyes mindenkihez, aki hozzád járul...
(FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL)

Az ünnepi beszédet Lauer István önkormány-
zati képviselő úr tartotta meg. Részletesen kifej-
tette az ünnep történelmi jelentőségét, ismertette 
István király állam- és nemzetépítő tevékenységét, 
kifejtette a szilárd alapokra épített ország fejlődé-
sét, fennmaradásának lehetőségét.

Elmondta: egy államférfi tudja, hogy ha jö-
vőt akar, nem tetszeni, hanem hasznára kell len-
nie népének. Egy államférfi azt is tudja, hogy az 
egynyelvű, egyszokású nemzet esetlen, gyenge. 
Egy államférfi tudja, hogy elvész az, aki országát 
foggal-körömmel, pörrel vagy harccal megpróbál-
ja enyémre és tiédre szakítani, elvész, aki foggal-
körömmel kisajátítja, magáénak akarja, a másikat 
kirekeszti a hazából, elvész az, aki a másik ma-
gyarban legyőzendő ellenséget, hazaárulót lát. 
Szent István ilyen államférfi volt. Ő kormányozta 
szerteszaladó, leszakadó népünket egy megtartó, 
biztonságos kikötőbe, a nagyobb közösségbe, 

az európai népek családjába. Ebbe a családba több 
mint ezer éve olyan természetességgel illeszke-
dünk, mint gyöngysorba a gyöngyszem, és ezzel 
a családdal egy úton haladt történelmünk, hitünk 
és kultúránk, és akkor, csak akkor ágazik kétfelé, 
ha Magyarországot a zsarnokság, vagy az idegen 
megszállás tartja a markában.

Beszéde végén hangsúlyozta: a hazaszeretethez 
nincs szükség ellenségre!

A beszédet az országzászlónál koszorúzás kö-
vette. Szeged Város Önkormányzata nevében Lauer 
István, Mihálffy Béla és Kosik Dénes képviselők ko-
szorúztak. Őket követően pártok, közéleti, civil és 
egyházi szervezetek képviselői rótták le emlékeze-
tüket. A Szózat eléneklésével az ünnepség befeje-
ződött.

Hajdú Géza mindenkit invitált a Dianovszki tér-
re, ahol már el is kezdődött a II. Dorozsmai Családi 
Nap, amelynek fővédnöke dr. Botka László polgár-
mester úr volt.

Az időjárás a délelőtti és a kora délutáni órák-

ban nem volt kegyes az ünneplőkhöz. Ennek el-
lenére az ünnepi ebédből több mint 400 adag fo-
gyott el, sokaknak nem szegte tehát kedvét az idő. 
Folyamatosan indult a sétakocsikázás, aki pedig nem 
lovasszekéren kívánt külvárosnézésre indulni, 
felszálhatott a városnéző „kisvonatra” is.

Persze, a téren is találhattunk látványosságot, 
elfoglaltságot. A gyerekeknek Pepi bohóc tartoga-
tott meglepetéseket, volt ugrálóvár és focimérkő-
zés is. A Dorozsmai Íjászok Körének segítségével 
bárki megmutathatta, próbára tehette íjásztehet-
ségét. Délután három órakor pedig boxbemutató 
kezdődött a téren Szuknai Zsuzsanna vezényleté-
vel: a Boxvilág sportegyesület fiatal növendékei 
mutatták be tudásukat a lelkes közönségnek.

A jó hangulathoz természetesen elengedhetet-
len volt a zene, amelyet a Halas Hangulat zenekar, 
illetve a kicsik részére a Vackor Zenekar szolgálta-
tott.

(További képeink Facebook-galériánkban!)
S. G. – T. L.
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A részönkormányzat támogatja a 
rászoruló diákokat

A Kiskundorozsmai Részönkormányzat Szege-
den az elsők közt alakult meg. Bár jogi nehézségek 
miatt a közös működést csak mostanában kezdték 
el, viszont az egyéni kezdeményezéseket mindkét 
dorozsmai képviselő felvállalja.

Tóth Ferenc részönkormányzati képviselő kez-
deményezésére a két dorozsmai általános iskolába 
járó rászoruló diákok részesültek tanszertámoga-
tásban. Lauer István és Mihálffy Béla összesen 1 mil-
lió Forintot biztosított erre a célra. A két iskolából 
összesen 100 tanuló kapott támogatást.

Ez különösen nagy segítség a családoknak, mert 
az oktatás ingyenessége nem jelent tényleges in-
gyenességet. Tudjuk jól, hogy szeptemberben nem-
csak a tanszereket kell megvásárolni, hanem a ru-
házatot, tankönyveket, ebédet is, de ezen kívül az 
osztálypénz, közös programok költségei is terheli 
a családi kasszát.

A szülők nevében köszönjük a képviselők támo-
gatását, amely a hátránnyal induló gyerekek esély-
egyenlőségét segíti elő.

H. G.

Válaszol a környezetgazdálkodási cég
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit 

Kft. újságunk előző számában megjelent, a cég il-
letékességébe tartozó kérdéseket felvető cikkünk 
témájával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatta 
szerkesztőségünket: a kft. a város teljes területén 
átvizsgálta a közterületen előírt feladatait. Ennek 
kapcsán Dorozsmán is előkerült olyan finanszíro-
zatlan terület, amelyet a cég „szokás szerint” kar-
bantartott korábban, azonban a feladat elvégzése 
magántulajdonosi kötelesség. Szeged Megyei Jogú 
Város Építési Szabályzatáról Szeged Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 59/2003. (XII.5.) Kgy. ren-
delete rendelkezik, melynek 66.§ (8) bekezdése 
alapján kisvárosias illetve kertvárosias lakóterü-
leten az utcai zöldsávok gondozásáról az ingatlan 
tulajdonosai kötelesek gondoskodni. Az 1/1986 
(II.21) ÉVM-Eüm együttes rendelet 6. § alapján a 
tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előt-
ti járdaszakasz (járda hiányában egy méter szélső 
zöldsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, 
az úttestig terjedő teljes terület) az ingatlanok és 
közterületek tisztán tartásáról, ha a jogszabály el-
térően nem rendelkezik.

„A gépesített kaszálást mindig képesítéssel ren-
delkező állandó státuszú munkatársaink látták el. 

A közhasznú dolgozóink köztisztasági tevékenysé-
get végeznek, képesítés híján.

A nonprofit kft.-nek nincs vízelvezető árok kar-
bantartási kötelezettsége. Ez a feladat a szegedi 
csapadékvíz elvezető rendszert üzemeltető Szege-
di Vízmű Zrt. és magántulajdonosi kötelezettség.

A szelektív hulladék gyűjtőszigeten történő tö-
meges illegális kommunális hulladéklerakás kap-
csán nagyon sok eljárás indult, a rendőrség és a 
Közterület-felügyelet bevonásával.

Mivel a nonprofit kft. nem hatóság, de kárval-
lottja ennek az illegális, közösségellenes tevékeny-
ségnek, a rendvédelmi hatóságokhoz fordult. Ez 
a más városrészben kipróbált összefogás igen jó 
eredményeket hozott.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a gyűjtőszi-
getet a rendeltetésének megfelelően használja a 
szelektív csomagolási hulladék tartályba helyezésé-
vel. A gyűjtősziget nem szeméttelep. A kommuná-
lis hulladék átadása házhoz menően, heti rendsze-
rességgel rendelkezésre áll mindenkinek.

Építési hulladék, sitt, lomhulladék átadása in-
gyenes a Széksósi úti hulladékudvarban, kérjük, 
ezeket oda vigyék.”

Közbiztonsági 
tájékoztató

A polgárőrség megítélése szerint Kiskundorozs-
mán a közbiztonság jónak mondható. A külterüle-
ten működik a civil hírlánc jelzőszolgálat, belterü-
leten pedig a Szomszédok Egymásért Mozgalom.

Egyedi esetekként előfordulnak terménylopá-
sok, de ezekből nem célszerű általánosítani.

Ha száguldozó, rodeózó autóst, motorost ész-
lel, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es vagy 
a 107-es számon!

Jelen vannak Dorozsmán is a házalók, faáru-
sok, a trükkös tolvajok. Ne álljunk szóba velük, és 
akkor nem érhet kár bennünket! Téli tüzelésre alkal-
mas fát megbízható, ismert, elsősorban helyi keres-
kedőtől vásároljunk! Az utcán kötött alkalmi üzlet 
utólag kellemetlenséghez vezethet, vagy a mérés-
nél, vagy a fizetésnél becsaphatják a vevőt.

A migráció Dorozsmán nem jelent érezhető gon-
dokat. Amennyiben idetévedt határátlépőket látunk, 
értesítsük a rendőrséget a 107-es számon, indokolt 
esetben addig is adjunk nekik vizet, élelmet, ha 
igénylik.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illegális ha-
tárátlépők szállítása bűncselekménynek minősül. 
A pénzért való szállásadás vagy utaztatás is ebbe a 
körbe tartozik. Feltétel azonban a szándékosság: 
az elkövető tehát tudatában van annak, hogy akinek 
ellenszolgáltatás fejében segítséget nyújt, illegálisan 
tartózkodik itt.

A Polgárőrség karitatív és szociális tevékenysé-
get is ellát. Amennyiben lakókörnyékünkön maga-
tehetetlen, elhanyagolt idős embert, vagy pszichés 
betegséggel küzdőt észlelnek, akik nem tudnak 
magukról felelősen gondoskodni, értesítsék család-
tagjaikat, hozzátartozóiket, végső esetben a házi-
orvost, családsegítő szolgálatot vagy a polgárőrsé-
get!

POLGÁRŐRSÉG

Migránsok ellen 
szerveződtek

Kriminális híreink közé tartozik, hogy Dorozs-
mán is bűnbanda akart szerveződni, amelynek cél-
ja, hogy a határszakaszon átkelő illegális migrán-
sokkal „megismertessék a magyarok istenét”. A 
Facebookon is szerveződő csoport a bejegyzések 
alapján valamelyik vasárnap reggel 8 órára tűzte 
ki az eligazítást, amelyet a kiskundorozsmai temp-
lom előtt tartanának. Miután nagy nyilvánosságot 
kapott a szerveződés, a toborzást lefújták.

Augusztus első vasárnapján a Délmagyarország 
munkatársa erős rendőri jelenlétről számolt be az 
újság hasábjain. A templomkertben négy személy 
várakozott, akik miután meglátták az újságírót és 
a rendőröket, elsiettek a helyszínről. Az utánuk igyek-
vő sajtósnak elmondták, nem tudtak arról, hogy 
lefújták a szerveződést; ezek után elhajtottak a 
helyszínről.

A rendőrség „közbiztonsági tevékenység jogel-
lenes szervezése vétségének gyanúja miatt“ eljárást 
folytat.

Régóta gyűlt és gyűlt a szenny és a mocsok a ligeti csatornában. Noha a csatorna tisztántartása a vízmű feladata lenne, 
megelégelve a nemtörődömséget augusztus 18-án a „ligettakarító brigád” vette kezelésébe a terepet. A munkálatokat 
Deli Albin irányította, közreműködött családja, valamint Horváth Dezső, a dorozsmai közmunkások és Virág László. 
Köszönet illeti őket a fáradozásaikért!
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Programok a művelődési házban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pe-

tőfi Sándor Művelődési Ház nevét Szeged Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a 328/2015 (VI. 26.) Kgy. sz. 
határozatával megváltoztatta. Új elnevezése: Do-
rozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház.

SZEPTEMBER 5-ÉN SZOMBAT 10 ÓRÁTÓL
Faragónap a Faragó téren
Kakasfőző-verseny 10 fős csapatok részére
Fődíj: 40 000 Ft értékű vásárlási utalvány
Nevezési díj: 1000 Ft/csapat
Zsűrizés 13 órától független szakmai zsűrivel
Eredményhirdetés: 16 órakor
Egész nap: büfé, édesség, zene, műsor, szórako-

zás, játékok
A rendezvény ideje alatt ingyenesen látogatha-

tó a dorozsmai szélmalom!

SZEPTEMBER 11-ÉN  PÉNTEK 17 ÓRÁTÓL
A Vass család kiállításának megnyitója
Közreműködnek a barátaik

SZEPTEMBER 12-ÉN SZOMBAT 17 ÓRÁTÓL
50 éves a PAX klub
A több generációt megélt ifjúsági klub tagjainak 

találkozója
Minden érdeklődőt és volt tagot szeretettel 

várnak!

SZEPTEMBER 12-ÉN SZOMBAT 09-12 ÓRÁIG
Baba- és Gyerekruha börze
A művelődési házban ingyen biztosítunk helyet 

és asztalt azon vállalkozó kedvű anyukáknak, apu-
káknak, akik magukkal hozzák gyermekeik kinőtt, 
megunt ruháit, játékait cserére vagy eladásra.

Érdeklődni: 06-30-366-8237, Tahiné Tündé-
nél

SZEPTEMBER 12-ÉN SZOMBAT 21-02 ÓRÁIG
Retro disco
18 éven felülieknek zártkörű rendezvény!
DJ.: Reiner Péter

OKTÓBER 1-ÉN CSÜTÖRTÖK 09 ÓRÁTÓL
A zene világnapja
A zene világnapja alkalmából ünnepi műsor a 

dorozsmai romai katolikus templomban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belé-

pés díjtalan.

OKTÓBER 1-ÉN CSÜTÖRTÖK16 ÓRÁTÓL
Idősek világnapja alkalmából
Lauer István és Mihálffy Béla képviselők támo-

gatásával a nyugdíjasok köszöntése az Ács Géza 
Sportcsarnokban.

Közreműködik: A Kárpát-medencei Rendezvény-
szervező Egyesület, Fejese Ernő vezetésével.

VÁSÁROK
Szeptember 2. szerda 9-12 óráig
Szeptember 9. szerda 9-16 óráig
Szeptember 16. szerda 9-11 óráig
Szeptember 22. kedd 9-16 óráig

A Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház 

INGYEN APRÓ

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

ELFOGADUNK, KERESÜNK ADOMÁNYO-
ZÁSRA:

Mosogatógépet, centrifugát, kályhát, háztartási 
gépeket.

INGYEN ELVIHETŐ:
Íróasztal.

A felajánlásokat, igényeket kérjük a Dorozsmai 
Napló e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu), vagy a 
Polgárőrség 30/621–6254-es számra Tímár Lajos 
részére eljuttatni!

„Taní-tani!”
A hazai oktatáspolitika ismét elérni látszik cél-

ját, bár értelmi szerzői számára nyilvánvalóan ez in-
kább nem várt következmény. Nem olyan régen fel-
mondott egy ceglédi középiskolában oktató tanárnő, 
és várhatóan a következő tanévben Németország-
ban folytatja pályafutását, miután a tanárok részé-
re szóló etikai kódex hatására végleg betelt nála a 
pohár. Tanítani igazi hivatás – sajnos valószínű-
leg több értéket is hordoz magában, illetve sokkal 
hangsúlyosabb helye lenne a társadalomban, mint 
ahogyan azt egyre inkább ténylegesen a gyakor-
latban megvalósulni látunk, többek között külö-
nösen kis hazánkban, ahol az egykor nagy presz-
tízsű szakma fényét több tényező is beárnyékolja 
napjainkban.

Kezdhetünk mindjárt azon töprengeni, mit kell 
kiállnia egy pedagógusnak a diákok részéről, ám 
ez a jelenlegi helyzetben inkább csak hab a tortán. 
Továbbá a fiatalság „dekadenciája” egy még komp-
lexebb társadalmi probléma, amelyben az új gene-
rációk életfelfogása nyilvánvalóan inkább okozat, 
mint ok. Ebben persze meg lehetne vizsgálni a 
globalizáció, a felgyorsuló információs társadalom 
hatásait, a szülők felelősségét, illetve magát az ok-
tatásét, ez azonban ezúttal nem feladatunk. Nyil-
vánvaló, hogy oktatási reformjaink nem kifejezet-
ten ezen a helyzeten próbálnak változtatni, de ha 
úgy is lenne, önmagukban kevesek lennének, tüne-
ti kezelést nyújtanának, ugyanúgy, mint a sokak 
által preferált sorkatonaság bevezetése. Ezt azért 
érdemes kiemelni, mert a közvélemény is szereti 

a tanítók, tanárok balsorsát kizárólagosan az ifjúság-
nak felróni, ami önmagában következetlen és el-
hamarkodott ítélet.

Az oktatási reformok következményei azonban 
viszonylag egyszerűen átláthatók, és néhány ed-
digi cikkel ellentétben most kifejezetten a közok-
tatásbeliekre gondolok. Bár alapvetően vannak 
hiányosságaink ezen a téren, leginkább az állami 
tankönyvek bevezetésénél kezdett elfajulni a hely-
zet, nagyjából egy évvel ezelőtt. Bizonyos kísérle-
ti tankönyvek egyes tartalmai pillanatokon belül 
közröhej tárgyává váltak, a Magyartanárok Egyesü-
letének elnöke kabarénak nevezte a kilencedik osz-
tályosoknak szánt irodalomtankönyvet, és akko-
riban többek mellett ő is kijelentette, hogy az új 
tankönyvek az oktatás színvonalát fogják rontani. 
A félreérthető és dilettáns szövegrészletek mellett 
láttunk példát szexista viccekre, elfogult nyugatkri-
tikára, illetve abszolút nem az adott korosztálynak 
szóló példákra. Az új tankönyvrendszer lényegében 
nem csak az oktatás, hanem a tudás és a józan és 
megcsúfolását jelentette, és egy intézményesített 
szellemi leépítés eszközévé vált.

Hivatás, megbecsülés, felelősség. Ezek a szavak 
díszelegnek büszkén a Nemzeti Pedagógus Kar – 
így, külön, visszafogott magyarsággal – honlapján. 
Sajnos a Nemzeti Pedagógus Kar által támogatott 
program pontosan ennek a hármas jelszónak a le-
gitimitását teszi semmissé. A kormány etikai kó-
dex-gyártása ismét egy abszurd és haszontalan be-
avatkozás az oktatás mindennapjaiba, amely nem 
létező problémát kíván orvosolni, amellett, hogy 
a 21. századdal összeegyeztethetetlen, több száz-
éves normákhoz való alkalmazkodást kíván meg a 

tanároktól, ráadásul elvárja a feltétlen hitet abban, 
hogy mindez valós nemzeti érdekeket szolgál. Mit 
viseljen, hogy viselkedjen, milyen mértékű érzelmit 
távolságot tartson a diákjaitól; gyakorlatilag min-
den olyasmit meghatároz, amelynek szabályzása 
nem feltétlenül égető szükségű az egyébként is 
kaotikus oktatásbeli állapotok között. Talán nem 
meglepő, hogy a Történelemtanárok Egyesülete 
hasonlóságot vélt felfedezni az olasz fasizmus és 
a Nemzeti Pedagógus Kar munkássága között, de 
közleményükben említésre került a Rákosi-korszak is. 
Az elsőre olvasásra durva és extrém kritika egyáltalán 
nem meglepő. A szabályok gyakorlatilag a tanár 
szellemi autonómiáját sértik, a kritikus gondolko-
dás jogától, így értelmiségi mivoltától is megfoszt-
ják, hisz tulajdonképpen feltétlen hűséget követel-
nek meg ideológiai értelemben is.

Sajnálatos módon a tanári szakmát övező, va-
lamikor még némi realitást mutató romantiku köd 
végleg szertefoszlani látszik, legalábbis addig, amíg 
hasonló reformokkal kíván kormányunk belefoly-
ni az oktatási rendszerbe. A tanár szellemi sza-
badságának korlátozásán bizony a bizonyos fokú 
béremelés sem segít, sokkal inkább „nesze semmi, 
fogd meg jól!” alapon igyekszik kompenzálni és 
leplezni annak tényét, hogy többek között a leendő 
értelmiséget is kitanító egyének tekintélyét tipor-
ja el, és szűkíti intellektuális mozgásterét. Ez pedig 
rövidtávon sem csupán a tanárok tragédiája, nem 
csak minden értelmiségi tragédiája, hanem minden 
gondolkodó, jobbra törekvő magyar ember tragé-
diája, de nem utolsó sorban a feltörekvő ifjúságé 
is, hiszen egy alapjáraton elveszett generációt is 
megfosztunk a lehetőségeitől.    MOLNÁR BALÁZS

szeptembertől ismét várja a régi tagokat és termé-
szetesen új jelentkezőit az alábbi csoportokba:

Alkony nyugdíjas klub
Vöröskeresztes klub
Hímző kör
Dorozsmai Gyöngytyúkok Gyöngyfűző kör 
Nők klubja
Kártya klub

Érdeklődni a művelődési ház telefonszá-
mán: 62/463–112, valamint a honlapon: http://
dorozsmaimuvhaz.atw.hu/

MŰVELŐDÉSI HÁZ
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„Ne csak a kuncsaftnak akarjunk megfelelni, hanem saját magunknak is!”
Ki ne ismerné Dorozsmán, vagy legalábbis 

ne hallotta volna már a Petrov-asztalosműhely 
hírét? Megszámlálni is sok lenne, hány házban 
van valamilyen módon jelen e hírnevet szerzett 
iparos család valamely tagjának keze munká-
ja, polcok, bútorok, épületfák, ajtók-ablakok 
komplett, de akár kisebb-nagyobb javítások 
formájában. Petrov Andrással beszélgetek, aki 
ma már – bár a műhely az ő nevéhez kötődik – 
csak már tanácsadóként, segítőként van jelen a 
vállalkozásban, mely hírnevét fiai, unokája vi-
szik tovább.

– Mikor, hol kezdte a szakmát?
– Dorozsmán, a Faipari Szövetkezetben kezd-

tem, és 1961-ben kaptam meg a segédlevelet. Leg-
inkább a bútorasztalosságot oktatták, de nagyon 
sok épületasztalos munka is kikerült a műhelyből, 
így azt is el kellett sajátítani. Mesterem egyszer 
egy nyolcrámás, gerébtokos ablakot készített, mi 
mögötte lestük a fortélyait, mutatta: „Látjátok, ha 
majd ti is meg tudtok egy ilyet csinálni, mondhat-
játok, kitanultátok a szakmát”. Nos, én legalábbis 
nagyon azon voltam, hogy kitanuljam. Minden ér-
dekelt, ami ehhez kötődik, mindenkitől azt lestem 
el, amiben ő volt a legjobb. Sok tanítóm volt, akik 
a szakma kiváló mesterei voltak, Dorozsma bővel-

kedett ilyenben. Kormos Feri bácsi is egy műbú-
torasztalos szakkört indított a községházán, oda 
is eljártam, bár ott csak kisebb tárgyak elkészíté-
sére volt lehetőség. Mára elfogytak ezek az embe-
rek, alig van mutatóban. Sok az ún. „garázsmes-
ter”, akik kis sufnikban, előre gyártott elemekből, 
lapra szerelhető, boltban vehető elemekből raknak 
össze ma divatos bútorokat. Ebben viszont nagy a 
konkurencia. Nem mondom, hogy ők ne értenék 
a klasszikus asztalos munka csínját-bínját, de egy 
komoly, speciális, egy igazi fából készült munka el-
végzéséhez műhely, géppark a feltétel, ez már ke-
veseknek van meg. 

– Mi szabja meg egy adott munka csereértékét 
ebben a szakmában? Talán a piacra hasonlít, aki árut 
visz, előtte körbejárja, vajon „mennyibe megy” az az 
áru?

(Elmosolyodik.) – Így is lehetne mondani, az 
ember körbenéz egy kicsit, de alapvetően nem ez 
az értékmérő. Meg kell nézni a ráfordítandó időt, 
a munka bonyolultságát, egy igényes, precíz, pl. 
restauráló munka során beszámít az óvatosság, fe-
lelősség, az anyagár, nagyon sok minden adja ezt 
össze. Erre jön az órabér. Sokat számít, hogy egy 
adott munkadarabból egyetlenegyet, vagy tucat-
nyit kell elkészíteni, van, hogy pl. egy bonyolult 
ívelésű ablaktokhoz a gép speciális beállítása na-
gyon sok időt vesz igénybe, majd amikor ez meg-
van, 10 perc alatt lemunkálja az adott anyagot. Ez 
így igazán nem is érné meg, bár ezt is megcsinál-
juk, persze. Ez akkor éri meg igazán, ha valamit 
sorozatban kell legyártani, ám effajta megrendelés 
igen ritka.

– A hirdetés szövegelése szerint akármilyen asz-
talosmunkát elvállalnak. Az épület és a bútorasztalos 
nem két külön szakma?

– De igen. Amikor én ezt tanultam, viszont 
még ezt is, azt is együtt tanították. Később vált két 
különállóvá. Én azonban 1968 májusában tettem 
mindkettőből mestervizsgát. 1968. november 1-jén 
lettem kisiparos.

– Mit jelentett akkor mesternek lenni?

– Egyfajta méltóságot, de felelősséget is, azt, 
hogy a munkámat ettől kezdve kritikusabb szem-
mel vizsgálják, hiszen aki mester, annak csak jót 
lehet készíteni. Ha már kérded, igen, lehet, hogy 
többen nem keresnek fel mestert az igényükkel, 
félve, hogy az árait is a mester címhez méri majd. 
Megnyugtatok mindenkit: soha nem igazítottam 
ezt a végzett munkához, talán nyugodtan elmond-
hatom, sem több, sem kevesebb munkám nem lett 
a mesteri címemtől, és eddig még nem emelt pa-
naszt senki a kezem munkájára, sem a megszabott 
árra. Nem volt olyan, hogy munka nélkül marad-
tam, a fiaimba is beleneveltem, ne csak a kuncsaft-
nak akarjunk megfelelni, hanem saját magunknak 
is. 

– Több igényes vagy speciális munka, közösségi 
munka, restaurálás fémjelzi keze munkáját…

– Igen, a dorozsmai templom, a parókia abla-
kai, vagy a szegedi Városháza üléstermének pad-
jai, a szegedi Dóm padfelújításai, a sekrestye őrzik 
kezem munkáját. Nemrég a Móra Ferenc Múze-
um bízott meg a „fáraó”-kiállításra egy sírban lelt 
ókori ládika valósághű elkészítésére. Erre nagyon 
büszke vagyok. Volt olyan munka, mely megrende-
lésre, de sok, ami kérésre valósult meg. Mentem, 
tettem, örültem, hogy segíthettem. Ha akadna még 
olyan munka Dorozsma érdekében, amire felkér-
nek, segítsek, nem utasítanám el.

– Ez egy nagy műhely, vannak segédei, tanulói?
– Segédeim a két fiam, akik elsajátították ezt a 

mesterséget, és lassan dinasztiálissá is válik, uno-
kám is itt tevékenykedik, aki faipari technikus. 
Egykor negyvennél több inas tanulta ki a kezem 
alatt a szakmát, mára már nincsenek. Saját vállal-
kozásomat szüneteltetem, de fiaim működtetik a 
sajátjukat. Én tanácsadással segítem őket, itt-ott 
a kezük alá dolgozok. 1943-as születésű, 72 éves 
vagyok, kiöregszem lassan, ők – látom, jól – foly-
tatják a munkámat. Köszönet Dorozsmának, van 
tennivalónk, megbecsülnek minket.

TÓTH GYÖRGY

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!

I. DOROZSMAI 
ÍJÁSZVERSENY

„Alvó” íjászok, figyelem! A Dorozsmai Íjá-
szok Baráti Köre megalakulásának első évfor-
dulója alkalmából a Dorozsmai Petőfi Sándor 
Művelődési Ház közreműködésével íjászver-
senyt hirdet a dorozsmai lakosok számára. A 
nevezés ingyenes a helyezések díjazásra kerül-
nek.

A verseny időpontja: 2015. október 17. 
(szombat)

A verseny helyszíne: Dorozsmai Petőfi 
Sándor Művelődési Ház udvara

Nevezés feltételei: saját íj, kiskundorozs-
mai lakcím

Nevezhető íjtípusok: hagyományos, va-
dászreflex, olimpiai

Kategóriák: Mini, gyermek, ifjúsági, fel-
nőtt

Nevezés időtartama: 2015. szeptember 
15. – október 10.

A részletes információk és a nevezéshez 
szükséges űrlap elérhetőségének igénylését, 
kérjük, jelezze a dorozsmai.ijaszok@gmail.com 
e-mail címre.

Szervezők elérhetőségei: Szunyog Mihály 
(+36 30/ 535-9084), Turner Tibor (+36 70/ 
417-1091), Szabadi Péter (+36 20/ 967-6733).

A verseny részleteiről a Dorozsmai Napló 
következő havi számából is tájékozódhat.

Addig is jó felkészülést kíván a Dorozsmai 
Íjászok csapata!
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Joó Kálmán 90 éves

„Sokat kell dolgozni, akkor az ember nem ér rá unatkozni és veszekedni!”

A 68 éve boldog házasságban élő, 43 évet 
a vasútnál szolgáló, Kiskundorozsmán élő Joó 
Kálmán 90. életévébe lépett. Dorozsmai csalá-
di házukban fogadott Kálmán bácsi és felesége, 
Ilonka néni, hogy egy ritka, de annál meghit-
tebb családi évfordulóról emlékezhessünk meg. 
Amíg a gyönyörű szőlőlugason és a pedánsan 
rendben tartott kerten, és előszobán végigkí-
sért a házigazda szerepét ezen a napon betöltő 
leánygyermekük, össze is ismerkedhettem a né-
pes család szinte mindegyik tagjával.

– Látod Feri – mondta Kálmán bácsi nevetve 
–, ketten voltunk csak a kezdetekkor Ilonkámmal 
és ma már 19 fős a család! – És már sorolta is élete 
történetét.

Joó Kálmán 1925. augusztus 9-én született 
Kiskundorozsmán, egy szegénységben élő csa-
lád harmadik gyermekeként. Édesanyját hat éves 
korában elveszítette, őt és testvéreit édesapja és 
nagymamája nevelte. Az akkori elemi iskolából hat 
osztályt végzett el, mert már kicsi gyermek korától 
munkába kellett állnia. A MÁV szolgálatába 1942 

novemberében került, és ez lett élete első és egy-
ben egyetlen munkahelye is. Az 1985-ig Kiskun-
dorozsma állomáson szolgáló vasutas – a 7. és 8. 
osztály elvégzése után – végigjárta a ranglétrát: volt 
pályafenntartási dolgozó, fékező, málházó, raktá-
ros, a Szegedi Vasútforgalmi Technikum elvégzése 
után forgalmista és kereskedelmi hivatalnok is. Még 
ma is együttérzéssel emlékszik vissza az 1944-es 
esztendőre: vonatfékezőként a hegyeshalmi vona-
lon szolgálva, a vonalon veszteglő tehervonat fé-
kezőbódéjába segítette és bújtatta – élete kockáz-
tatásával – a vasútvonal mellett nyugatra hajtott, 
de az út szélén magukba roskadtan, halálukat váró 
embertársait. De őrzi azokat a leveleket is, ame-
lyekben a hozzátartozók megköszönték, hogy a 
koncentrációs táborba robogó vonatokból kidobott 
papír cetliket eljuttatta a címzetthez, hírt adva sze-
retteik – talán utolsó – tragikus utazásáról.

– A vasúti töltésről felsegített, holtfáradt sze-
mélyt beültettem a fékbódéba, én odaálltam az aj-
tó elé, a német őr pedig leült a tehervagon lépcső-
jén – elevenítette fel a történteket Kálmán bácsi. 
1947-ben kötötte össze életét Dudás Ilonával: há-

zasságukból 1948-ban egy fiuk, majd 1950-ben egy 
kislányuk született. Közös életüket vasúti szolgálati 
lakásban kezdték, majd kölcsönből és az összeku-
porgatott pénzükből építkezni kezdtek. Saját kezűleg 
verték a vályogot, éjjel dolgoztak, nappal az építő-
mester segédmunkásai voltak, de felépítették saját 
családi otthonukat. Gyerekeik – Kálmán és Ilonka 
– önálló életet élnek, mindkét gyermekük két-két 
unokával ajándékozta meg őket. Legnagyobb örö-
mükre már hat dédunokájuk is van, akik gyakori 
vendégek – szüleikkel együtt – náluk. Közös éle-
tük – amely 68 éve szeretetben és boldogságban 
telik – legszebb időszaknak az utóbbi néhány évet 
tartják, annak ellenére, hogy 4-5 éve kisebb beteg-
ségek is megjelentek életükben. Az 1985-ben fő-
felügyelői rangban nyugdíjba vonult Kálmán bácsi 
szívesen olvas, régi Délmagyarország előfizető, de 
a televízió műsorai között is mindig talál esténként 
kedvére valót. Legfőbb hobbija továbbra is a mun-
ka, a kert, a szőlő, a virágok, a vetemény. Napo-
kat el tud tölteni a szőlő gondozásával, a kert ka-
pálásával.

Ilonka néni szerint estére kelve úgy kell becsa-
logatni a „Tatát” a kertből. Korábban sokat utaztak, 
ma már meggondolják a hétvégi kiruccanásokat 
is. Erejükhöz mérten még eljárogatnak a Szegedi 
Vasutas Nyugdíjas Klub klubnapjaira. Ha újra ne-
kivághatna az életnek, Kálmán bácsi semmin sem 
változtatna. A hosszú életkor – véleménye szerint 
– a nyugodt élettel, a hajsza kerülésével a szerető 
családdal és békesség megteremtésével érhető el.

– Szeretni kell a munkát, a munkahelyet. Még 
ma is sokszor előjönnek álmomban a vasutas em-
lékképek, történések – mondja kicsit elérzéke-
nyülve Kálmán bácsi.

Közben megérkezett Szeged Megyei Jogú Város 
és Botka László polgármester üdvözlő soraival és 
gyönyörű virágcsokrával a Polgármesteri Hivatal 
képviselője, Farkas Katalin is, hogy köszöntse az 
ünnepeltet. Kálmán bácsi meghatottan fogadta 
a vendégek és a család köszöntését és ajándékait, 
majd halkan odasúgta nekem:

– Már nagyon várom az első ükunokámat, hi-
szen a legidősebb leányunokám már egy éve férj-
nél van. De tudod, ezek a mai fiatalok…

Lejegyezte:
SZENTES BÍRÓ FERENC

„Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél.”
George Orwell egyik klasszikusából, az Állat-

farmból való a fenti idézet. E szatirikus regény először 
1945. augusztus 17-én jelent meg, tehát éppen 70 
éve, és a sztálini Szovjetunió gyilkos paródiája.

Augusztus 23-a a totalitarizmus áldozatainak 
európai emléknapja. Apropóját az 1939-ben, két 
önkényuralmi rendszer paktumának (Molotov–
Ribbentrop-paktum) moszkvai megkötése adja.

A sztálini, kommunista Szovjetunió és a hitleri, 
náci Németország egymás megnemtámadási szer-
ződése óriási döbbenetet okozott akkoriban a vi-
lágban. 1941-ben Hitler felrúgta a megállapodást: 
csapataival már mélyen benyomult szovjet terüle-
tekre, mire Sztálin magához tért elképedéséből. A 

fejlemények a diktatórikus rendszerek elemzőinek 
azon jóslatait igazolták, melyek szerint egy effajta 
erőszakos rendszer belülről, saját szisztémájából 
kifolyólag instabil, állandólagos hódításokra, terjesz-
kedésekre van kárhoztatva, és a diktátor paranoiája 
odáig vezethet, hogy a kegyetlen valóságot is képes 
elutasítani.

Az Állatfarmban egy totalitárius hatalmi be-
rendezkedés díszes serege jelenik meg: a helyet a 
disznók vezetik, élükön Napóleonnal, aki Sztálin 
megfelelőle; Hógolyó, az elit értelmiségi, például 
Trockij megfelelője; Minimus, a szovjet hatalom 
külföldi csodálóinak megfelelője; az Őrnagy, aki 
filozofál és megjósolja a forradalom eljöttét, bizo-

nyosan Marxot és Lenint jelképezi; de ott vannak 
a többi állatok is, köztük Bandi, az átvert proletari-
átus tragikus megtestesítője, aki nem tehet mást, 
„még keményebben dolgozik”.

A regény még Angliában is csak néhány éves 
késéssel jelenhetett meg, hiszen 1945-ben az akkori 
szövetségesét, a Szovjetuniót sértette volna a kiadás.

A regény mindmáig aktuális; a köztünk élő nagy 
és mini diktátorok arcátlanságát, nevetséges hatal-
mi megalomániáját leplezi le, valamint azt az intel-
lektuális gyengeséget, közömbösséget és erkölcsi 
nihilizmust, amelyek következtében egy nemzet 
engedi, hogy rabszolgasorba taszítsák.

SOMOGYI GÁBOR
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Futás a szabadságért
Egy magyar emigráns visszaemlékezései, 2. rész

Lázasan tanultunk franciául. Körülbelül tíz nap 
múlva hívtak is a hangos beszelőn, hogy megyünk 
egy csoporttal Gerovóba. Odaérve tudtuk meg, ez 
valóban egy régi német koncentrációs tábor volt. 
Néhány nap múlva megérkezett a francia delegá-
ció is, kihallgatás után megadták az elutazás idő-
pontját is. Az indulás előtti este azonban a felesé-
gemnél beindult a szülés. Aznap éjjel megszületett 
két gyermekünk, ikrek voltak. Feleségemet ezután 
a gyerekekkel együtt kórházba vitték, francia utunk 
ezáltal meghiúsult.

A következő heteket a táborlakók felesleges 
holmijának eladásával töltöttem. Lassan komoly 
pénzt tudtam megtakarítani amerikai dollárban, 
és még néhány Napóleon-aranyat is tudtam venni. 
Családomat nem engedték meglátogatni. Egy hó-
nap elteltével nem bírtam tovább, gyalog indultam 
Rijekába, a kórházba. Mindkettőnk öröme határta-
lan volt, amikor végre rájuk találtam, és mindezt 
tetőzte, hogy a lánykáink is egészségesek voltak 
és már sokat fejlődtek az elmúlt hetek alatt, dacá-
ra a mostoha körülményeknek. A kórházban nem 
volt semmi segédeszköz a koraszülöttek segítésé-
re. Csak másnap indultam vissza a táborba, az éj-
szakát a vasúti váróban töltöttem. Ott egy rendőr 
csavargónak nézett, és amikor megmondtam neki, 
hogy menekült vagyok, börtönbe zárt. Cellatársa-
immal az időt újságolvasással és malmozással töl-
töttük. Az élet nem volt kibírhatatlan, csak a kilá-
tástalanság volt a legnehezebb. 

Egy hét múlva szállítottak vissza a táborba, 
ahol fel sem tűnt a szökésem. A kocsiból levittek 
az őrépület alatt levő pincébe, és ott bezártak egy 

kis szobába. Később kiengedtek, mert visszaérkezett 
a feleségem a gyerekekkel, és segítségre volt szük-
sége. A táborban mind kevesebben voltunk és sza-
badabb lett az élet, a rendőr ott ált ugyan a kapu-
ban, de jöhettünk-mehettünk szabadon engedély 
nélkül. Az élet így elviselhetőbb volt, mi is mentünk 
még kirándulni is az erdőbe.

Ami kevés pénzünk maradt, abból táviratoztunk 
feleségem nagybátyjának. Pénzt ismét nem kül-
dött, de kitartásra bíztatott bennünket. Azt írta, 
hamarosan emelni fogják a bevándorlási kvótát, 
legyünk türelemmel. A hideg idő elől egy kelleme-
sebb városba vittek át a tél folyamán minket. So-
káig kellett várni, de végül megérkezett az ameri-
kai delegáció, amely jóváhagyta bevándorlásunkat 
az Amerikai Egyesült Államokba.

Az utazás december elejére volt beütemezve. 
Kora hajnalban busszal utaztunk a belgrádi repü-
lőtérre, de kétszer is elhalasztották az utat, mire 
felszállhattunk. Az osztrák határon a pilóta beje-
lentette: „Most már szabad földön vagyunk”, erre 
óriási tapsvihar tört ki. A szabadság utáni vágy el-
homályosította bennünk a veszteséget, azt, hogy 
hontalanokká váltunk. Frankfurtban, Reykjavíkban 
és Newfoundlandben álltunk meg az út során, olyan 
ételt-italt szolgáltak fel, amiről még sosem hallot-
tunk.

December 7-én 23 órakor megérkeztünk new 
yorki szállásunkra. Mindannyian igen fáradtak vol-
tunk, de a boldogságtól nem akartunk még lefeküdni 
sem. A szállodából gyönyörű kilátás nyílt a város-
ra. Innen utaztunk tovább vonattal a rokonokhoz 
Miamiba. Az emberek nagyon kedvesek, barátsá-

gosak voltak, megcsodálták a pici gyerekeinket a 
hordozható kiságyukban, de beszélni sajnos nem 
sokat tudtunk velük, bár sok angol szót megtanul-
tunk. Miamiban már várt ránk mosolyogva a fe-
leségem nagynénje egy nagy piros autóval. Nem 
tudtuk, milyen lesz életünk folytatása, de mi min-
dent rózsaszínben láttunk, mindenre készek vol-
tunk.

Beköltöztünk a saját házunkba. Én a nagy-
bácsinál álltam munkába. Így indult el életünk az 
Újvilágban és Újhazánkban. Az elkövetkező évek 
még sok-sok élményekben gazdag életet tartoga-
tott részünkre, amit akkor még nem is sejtettünk. 
Mi európai fejjel gondolkodtunk, és úgy képzel-
tük el életünket, ahogy egy átlagpolgár. Úgy ter-
veztük, takarékoskodunk, hogy mielőbb vehes-
sünk egy autót. Egy év múlva egy ötszobás házat 
és a telek hátsó részén egy négylakásos bérházat 
vehettünk. Igaz, a ház és a bérház igen leromlott 
állapotban volt, de egy-két hónap alatt rendbe 
szedtük az utcára néző családi házat, beköltözünk 
és apránként rendbe szedjük a bérlakásokat is és 
kiadtuk őket. Újhonfoglalásunk második évében 
egy újabb kislánnyal gyarapodott a családunk. Ide-
érkezésünk tízedik évében gépészmérnöki diplo-
mával végeztem a Floridai Egyetemen. A General 
Electrics vállalat fejlesztőmérnöki állást kínált fel 
a Kentucky állambeli Louisville városában, amit 
elfogadtam, és Floridából Kentuckyba költöztünk. 
A tíz év alatt sok élményben volt részünk ami 
nemcsak eseménydússá, hanem eredményessé is 
tette azt. Mind az öt világrészen fut valamelyik az 
általam tervezett gépek közül.

Augusztusi sokadalom
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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

Dr. SzitáS Erika
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szeged-Kiskundorozsma, Balajthy u. 1.
Rendel: CSÜTÖRTÖK 12-től-16 óráig

(kéthetente, minden páros héten)
Telefonos bejelentkezés: 30/853-8695
Bőrnövedékek eltávolítása, gombás, vírusos, 

bakteriális bőrfertőzések kezelése, allergia teszt 
lehetősége stb.

BuElla Éva

női és gyermekfodrász
Szeretettel várom régi és új vendégeimet 

a Dorozsmai út 193. alatt lévő 
szépségszalonban (Coop-pal szemben)

Bejelentkezni személyesen vagy az alábbi 
telefonszámon: 06 30/636-5615



Augusztusi sokadalom

Hátha valaki nem ismeri...
Szülészeten a váróteremben ülnek a férjek. Kijön a nővér, és mondja az 

egyiknek:
– Gratulálok, ikrei születtek!
– Számítottam rá, ugyanis a „Két bivaly” fogadóban dolgozom.
Hamarosan újra jön a nővér, a következő férjhez:
– Gratulálok, hármas ikrei születtek!
– Gondoltam, hogy ez lesz, mivel én a 3M-nél dolgozom.
Elsápad a harmadik férj:
– Úristen, én voltam a „101 kiskutya” operatőre...

– Hatvan felé megy ez a vonat?
– Nem, uram, csak egyfelé.
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**

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt: hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig, 
 Sándorfalván a Széchenyi utca 24. szám alatt: hétfőn, szerdán és pénteken 9-17 óráig, kedden és csütörtökön 10-18 óráig. 

 

E-mail címünk: ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu     Internet-címünk: www.szelmalomktv.hu 

A SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT  

50 MBIT-ES INTERNET 
+ 

60 CSATORNÁS KÁBELTÉVÉ 
 

MOST CSAK 3990 FORINTÉRT!* 
* Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával új tévé és internet előfizetés vásárlásakor érvényesek! 
A garantált le– és feltöltési sebesség Szupernet 50 esetében 12,5/1 Mbps. 

 

Digisport 1, 2 és további 
5 csatorna már 450 Forinttól! 
 

Hívjon korlátlanul minden 
Triotel és Invitel számot 
havi 1990 Forinttól!** 
 

KÖSSE MEG SZERZŐDÉSÉT MÉG MA! 
Hívja most a 765–444-et! 

 
 
 
** Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek! 
A tájékoztatás nem teljes körű, a további részletekről és akcióinkról 
érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
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LAKÁSJAVÍTÓ EZERMESTER!
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 

zárcsere, vaskapu, rács hegesztés, 
esőcsatornázás, bádogozás, tetőjavítás, 

szúnyogháló, redőny, egyéb káresemény 
helyreállítása! Számla biztosító felé is!

Hívja Batát!
06 20 378 3033

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

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

Kőműves- és ácsmunkák
Fax: 06 62/314-137 (este)

Mobil: 06 20/9930-834

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV
szeged–kiskundorozsma, 

széchenyi u. 44.
TeL.: 62/461–170,
06 30/316–4464

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

ÁGOSTON PÁL
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC Direct, MinDigTV, 
egyéb antennák 

szerelése, javítása
Illés Tibor

Tel.: 06-30/94-39-200

VILLANYSZERELÉS
RIASZTÓ SZERELÉS

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger Zsolt
+36 20/2166-099

www.avom.hu

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

TündérKerT nATúr KOZmeTiKA
K U B I KO S  U.  8 .

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

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

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

N y i t va :  b e j e l e n t ke z é s  a l a p j á n
mOSó-GyuriS STefÁniA: 70-620-6867

REDŐNYÖK
Reluxa, szúnyogháló, 

harmónikaajtó szerelése, javítása
Minőség, megbízhatóság, garancia
Dorozsmaiaknak 10% kedvezmény!

(visszavonásig érvényes!)

Költő József
70/503–9709

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!
Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587

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

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

puffer tartállyal + Honeywell vezérléssel, 
vízteres kandallók beépítése, radiátoros fű-
tés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor fűtés.

Oil Service Team
Telefon: 06 30/9988-273

ÚJ CSÖVEKKEL INDUL 
A SZOLI SZEZON 
A ZÖLD SZIGET 

GYÓGYNÖVÉNYÜZLETBEN!
Csokibarna szín – leégés nélkül

Bejelentkezés: 06 30/573–9235 számon 
vagy a Dorozsmai út 191. sz. alatt.

KONTÉNER RENDELÉS:
KONTÉNER KFT.

TEL.: 20/337-9102

Szakképzett nővér házi betegápolást, 
betegfelügyeletet vállal nagy gyakorlattal, 

megbízhatósággal Dorozsmán.

Tel.: 06 30/219-3212
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Mardel Market
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 

OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK
SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

Adél köz 1.
Nyitva tartás:

H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Teljes körű
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Csongrád Megyei
KEGYELETI Kft.

Kiskundorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 62/461-039
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8381
Nyitva tartás: H–P: 8–16 óráig

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

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás
Kiskundorozsma, Nagybani piac

Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

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

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

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

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

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

Mobil: 06 70/234-2113

ÉPÜLETEK KÜLSŐ-BELSŐ RENOVÁLÁSÁT 
VÁLLALJUK: KŐMŰVESMUNKÁK, HIDEG- 

BURKOLÁS, HÁZFESTÉS, TETŐJAVÍTÁS STB.
FORDULJON BIZALOMMAL HOZZÁNK, 
MINDENRE TALÁLUNK MEGOLDÁST!

BATA ZSOLT – 70/426–7198

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.

Bejelentkezés: 541-828 (8–17 óráig)
DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos

Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig.
A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 

ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

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

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

Gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
GEKO-2002 Kft.

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

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

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

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

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

DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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

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

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

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

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.

Ábrahám Gyöngyi okl. építészmérnök
– Családi házak építészeti, belsőépítészeti 

tervezése
– Kiviteli tervek és látványtervek készítése

E-mail: abraham.epitesz@gmail.com
Tel.: 06 20/476-5705

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

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

Széksósi út 40.              06 20/567-9889

Építési és felújítási munkákat vállalok

Műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

06 70/417-3721
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Szeptembertől újra! Kezdőknek is!
Lilla JÓGA-torna

Kedd: 17.15-18.45
Sz-P: 8.30-10.00

Bejelentkezés szükséges!
Egyéni terápia, Skype terápia

06-70-559-9890
Bővebben a programokról:

www.viragoslilla.hu

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4690 Ft
Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron 

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

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

Pala 158x110: 3050 Ft/db

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

AKCIÓS AJÁNLATUNK:
Oleo–Mac Sparta 250T típusú bozótvágó:   54.900 Ft
Oleo–Mac Sparta 450 típusú bozótvágó:      99.900 Ft

Egyéb ajánlatunk:
  – festékek, festőszerszámok
  – öntözéstechnikai felszerelések
  – növényvédőszerek, műtrágyák

Nyitva tartás:
H–P.: 8,00-17,00-ig
Sz.: 8,00–12,00-ig

Tel/fax: 62/461-865
E-mail: mezogazdasag@invitel.hu

Megkezdtük őszi vetőmagok rendelésfelvételét.
Búza, árpa, tritikálé, zab, lucerna

Ugyanitt szarvasmarha, sertés, intenzív baromfi, 
nyúl, bárány, lótápok, tejpótlók, 

takarmánykiegészítők, premixek, koncentrátumok, 
problémamegoldó készítmények kaphatók.

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

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

Telefon: +36 62/556-130

Hirdessen a 
Dorozsmai 
Naplóban!

Hirdetésfelvétel: 
06 20/470-6587
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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!

AKCIÓ SZEPTEMBER 30-IG!

HOYA KIDS SZEMÜVEGLENCSÉK
HOYA BELTÉRI SZEMÜVEGLENCSÉK
20% KEDVEZMÉNNYEL!

Diákigazolványra a keret árából 50% kedvezmény!

(Az akció további részletei az üzletben!)

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

Dorozsma 
központjában 

a Piactér 
mellett 

400 m2-es 
beépíthető, 
üres telek 

eladó.
Érdeklődni: 
20/470-6587

Fűnyírást, 
kertápolást, 

favágást, 
hegesztést 
vállalok.

Tel.:
70/595-3343

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

06 20/470-6587

Szegedi Testamentum Nonprofit Kft.

A Kreatív Família Papír-
Írószer-Nyomtatvány Bolt

továbbra is várja minden kedves régi és új 
vásárlóját kedvező árakkal 

és választékos árukészlettel!
IRODASZEREK, NYOMTATVÁNYOK, 

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS ÉS HELYI 
BUSZJEGY, BÉRLET ÉS NAPIJEGY ÁRUSÍTÁSA

A templom mellett a buszmegállóval szemben 
a Szent János tér 3. alatt.

Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00, 
szombat: 8.00-12.00. Ebédszünet: 12-13-ig.

DOROZSMAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Maróti EDit ügyvéd

Nyitva tartás:
h, k, sze: 16-20 óráig,

péntek: előzetes egyeztetés szerint

Cím: KKD, Jerney u. 6. (Törő u. 23.)
Tel.: 20/9268-943, 30/3243-493

E-mail: drmarotiedit@gmail.com

§


