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2015. január 25.

Boldog Dr. Batthyány-Strattmann László

„A szegények orvosa” - Dunakiliti 1870, † Bécs 1931
Ősi nemesi családból származott. Orvosi diplomáját 1900-ban szerezte. 1898-ban kötött és harminchárom évig tartott boldog házasságukat IsSZENT JEROMOS: Az alma édessége magában hordozza a
ten tizenhárom gyermekkel áldotta meg.
gyökér keserű ízét is. Az egészségben való remény enyhíti a
Köpcsényben kórházat létesített, és a szemészetre
betegség undorát. Aki magot akar enni, annak meg kell törni
specializálta magát. Különösen a szürke hályogot operálta
a mogyorót. Aki a szent örömre vágyik, annak el kell fogadni a
művészi ügyességgel. Minden szikevágást Isten dicsőségébűnbánat keserű piruláját is!
nek ajánlott. A Világháború után Körmendre költöztek.
G. F.
Itt is kórházat rendezett be. Önmanyén él, és az ÉMÁSZ Hálózati Kft-nél van
gát Isten eszközének, a szegények
alkalmazásban, Klarisz (1953), aki Dorozsorvosának tartotta. Földbirtokából a
mán él, és laboráns a Szegedi Gyermekkliszegény családoknak kétszáz négynikán és Gábor (1955).
Gyuris Gábor- Elektroműszerész
szögöles építési telkeket ajándékoGyuris Gábor rövid élettörténete: GyerSzül.: Szeged 1955. február 14.
zott. Szolgálata legnagyobb esemémekkorát Kiskundorozsmán az Árpád (ma
K i s k u n d o r o z s m á n
nyének az emberek testi-lelki gyógyTas) utcában élte. Óvodába a vásártéri
Erdőstarcsa u. 24. sz. alatt él
óvodába járt. Iskolái: általános iskolai oszfeleségével és családjával.
ulását tekintette. Élete középpontja
tályait a „Nagy Iskolában” (ma Orczy IstApai ágon nagyapja: Gyuris
az Eucharisztikus Jézus volt. Őérte
ván) végezte, ahol Ladányi tanító és neje
János, aki az I. világháborút is
és Ővele végezte orvosi feladatát a
tanította. Felső iskoláit Szegeden a 600megjárta. Iskolaszolgaként
betegek és szegények világában. „A
as
Móra Ferenc Szakmunkásképzőben
kezdte, de a vállalkozói szellem
beteg Isten jóságából Cyrenei Simonvégezte. Iskoláinak befejezése után Kisteleerősebb volt benne, és vendéglátásba kezná tesz engem, mert segítek Krisztus
ken tanult, majd Szegeden a GELKA szerdett. Kocsmát nyitott
a Petőfi utcán
vízhálózatnál helyezkedett el dolgozni.
(napjainkban a Dorozsmai út), a mai Takakeresztjét hordozni, és ez volt forrása
Vállalkozása: 1975-ben háztartási gépszererékszövetkezet helyén. Nagyanyja: Dobó
számtalan kegyelemnek és örömnek,
lőként önálló vállalkozásába kezdett DoRozália háztartásbeliként segítette a csalámely családom minden tagjának lelrozsmán. 1979-ben családi összefogással
dot. Házasságukat három gyermekkel álkében uralkodott.” Az isteni szeretet
megalapították a Poppy Dream Kft.-t, ahol
dotta meg az Úr: János, Mihály (Gábor
melegségét sugározta mindenki felé.
a Dorozsmai úti virágboltjukban anyagbeédesapja) és Rozália.
szerzőként tevékenykedik. Emellett háztarHivatástudatának alapja kezdettől
Anyai ágon nagyapja: Márta Lajos épülettási gép szerelést is végez. Házasságkötéés bútorasztalos volt, aki Pesten tanulta ki
az ember tisztelete és a testet - lelket
se: 1985. nyarán feleségül vette Molnár
a szakmát, majd Dorozsmán nyitotta meg
gyógyító Jézus Krisztus hatalmába
Sándor, akkori Vadliba utcai férfiszabó és
műhelyét az Árpád utcában (napjainkban a
vetett hite. Teljesen önmagát adta
(Folytatás a 2. oldalon)
Tas u. 42.). A parókián lévő ablakokat ő
betegeinek számolgatás és méricskéújította fel, amit 2014-ben cseréltek újakra.
lés nélkül. Csak hályogot 1700-at
Kiskundorozsmán tagja volt az egyháztanácsnak. Az I. és a II. világháborút is megoperált. 1907-től - beleértve halála
járta. A II. világháborúban fogságba is
napját is - minden nap elimádkozta
esett.
Szűz Mária kis zsolozsmáját orvosi
Zentáról nősült, Horváth Herminát vette
hívatásának kegyelméért. A boldog,
feleségül. Ebből a házasságból született:
harmonikus családi élet alapja az
Klára (Gábor édesanyja) és Rózsika (Tapodi
önzetlen szeretet. Mindig mindenben
Endréné, aki napjainkban a helyi Karitász
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
csoportban szívvel lélekkel tevékenykedik.)
a másik javát keresni. 1931. január
Árpádházi
Szent
Margit.
Édesapja
Apja: Gyuris Mihály, aki elektrotechni22-én adta át lelkét Teremtőjének. 61
IV. Béla király a tatárok elől menekült
kus volt a DÉMÁSZ-nál. Kiskundorozsma
éves volt. II. János Pál 2003-ban Rófeleségével Dalmáciába. Itt született
képviselőjeként sokat tett a településünk
mában boldoggá avatta.
Margit, akit szülei felajánlottak Istenfejlődéséért, többek között a villamoshálóF. D.
nek, ha megszabadul az ország a tatázat fejlesztéséért, korszerűsítéséért és a

…térjetek meg és higgyetek …
(Mk 1,15)

Képviselők

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Dorozsma környéki tanyavilág villamosításában vállalt nagy szerepet. Napjainkban a
Tas u. 42. sz. alatt özvegyen nyugdíjas éveit
éli.
Anyja: Márta Klára, aki tanítói oklevelet
szerzett a szegedi apácák tanítóképzőjén.
Tanított Domaszéken, Hódmezővásárhelyen, Zsombón a Rákóczi Iskolában és Kiskundorozsmán. Dorozsmán a Karitász tagja
volt. Erzsébet-díjjal tüntették ki. Mádi
György atya idejében Dorozsmán hitoktató
volt; Mihálffy Béláné Editke tőle vette át
ezt a szép hívatást. A Farkas Dezső, majd
Pócsai György vezetése alatt működő Hozsanna kórust erősítette szép énekhangjával. 2015. január havában életének 90.
évében kísérték utolsó útjára a dorozsmai
temetőbe.
Gyuris Mihály és Márta Klára 1950-ben
esküdtek Dorozsmán. Házasságukból három élet fakadt: Árpád (1951), aki Kistere-

roktól. Így is tettek. Margitot szent
életéért már 1789-től tisztelet övezte,
végül 1943-ban avatták szentté.
Új kérdésünk: Jézus melyik testvérpárt hívta elsőnek maga mellé
„emberhalásznak”?
1.
Júdást és Mátyást?
2.
Jakabot és Pált?
3.
Simont és Andrást?
4.
Zebedeust és Józsefet?
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők
között egy könyvet sorsolunk ki. A
nyertes nevét a február 8-i számban
közöljük. A Mózessel kapcsolatos játék
szerencsés nyertese Nyári Imréné
volt.

M. L.

Létige
25. v.: Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,2931; Mk 1,14-20
26. h.: 2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95
Lk 22,24-30
27. k.: Zsid 10,1-10; Zs 39; Mk 3,31-35
28. sz.: Zsid 10,11-18; Zs 109; Mk 4,120
29. cs.: Zsid 10,19-25; Zs 23; Mk 4,2125
30. p.: Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 4,26-34
31. sz.: Zsid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-75;
Mk 4,35-41
1. v.: MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor 7,3235; Mk 1,21-28

(Folytatás az 1. oldalról)

Kedves Olvasó!
Nevelésed eredménye nem
azon múlik, hogy mennyire
ügyesen alkalmazod
a
trükköket. De nem is azon,
hogy te mennyire szereted
a gyerekeidet! A kapcsolatotok, és nevelési törekvéseid sikere is
azon múlik, hogy a gyerekeid mennyire kötődnek hozzád. Ahhoz, hogy nevelni tudj, a tiéd kell, hogy legyen a
gyerekeid szíve. A jól kötődő gyereket
könnyű nevelni. A kapcsolatotoktól
függ tehát, nem a nevelési módszereidtől, hogy képes vagy-e hatni a gyerekeidre. Ma sokkal többet írnak a nevelésről, mint korábban bármikor – de
mintha mégis jóval kevesebb felnőtt
tudna hatni a gyerekekre. Ha rájössz,
hogy nevelési problémáid abból fakadnak, hogy hiányzik a gyerekeiddel való
kapcsolatból a neveléshez szükséges
természetes felhatalmazás, már jó
nyomon vagy! Minden okod megvan a
bizakodásra, mert a természetes szülői
tekintély meg- illetve visszaszerezhető. Egy egészséges lelkületű gyerek
nem azért akar jó lenni, hogy elkerülje
a büntetést, vagy megkaparintsa a
jutalmát, hanem azért, mert szeret, és
a kedvemben akar járni. A gyereknek
ugyanolyan szinten van szüksége arra,
hogy a hozzá közelálló felnőttekbe jó
mélyen belegyökerezhessen, mint amennyire kell neki a levegő, az étel, és a
fedél a feje fölé. A nevelés nélkülözhetetlen feltétele és közege a bizalmas
szülő-gyerek kapcsolat – ennek hiányában hiába erőlködsz; amit teszel,
abból lehet átmeneti viselkedésmódosítás, de nem lesz maradandó nevelés.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 A katolikus bál január 31-én szombaton este 6 órakor lesz. Jegyek
hivatali időben vásárolhatók a plébánián: felnőtt 4200, diák 2500
forintos áron.
 Február 2-án PetőfiszálllásSzentkútra lesz zarándoklat. Jelentkezni és bővebb információt
kapni Ferencsik Jánosnénál, vagy
Peták Jánosnál lehet.
 Akik házszentelést kérnek, jelezzék
a plébánián vagy a sekrestyében.
P. Gy.
A plébánia elérhetőségei:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Szent János tér 6.
tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159
email: dorozsmaiplebania@gmail.com
web: http://dorozsmaiplebania.hu

Ocskó Mária Háziipari Szövetkezetbe bedolgozó leányát, Molnár Erzsébetet. Dorozsmán Nagy Béla, gyömrői plébános eskette őket össze. Házasságukból egy gyermek született, Dávid (1986), aki Egészségtan tanári és Idegenvezetői Manager diplomát szerzett, és jelenleg a családi vállalkozásban frissen szerzett tudásával és fiatalos
lendületével, szorgalmával gyarapítja a
céget.
Egyházközségünk iránti segítőkészsége:
Gyuris Gábor 1978-óta folyamatosan erősíti
az egyháztanács sorait. Körmenetek alkalmával a supela vivésnek fő szervezője. A
Hozsanna énekkar tagja is volt. Egyházközségünkben mindenfajta munkában számíthatunk az önzetlen segítségére. Részt vett a
közösségi ház építésénél, a templom külsőbelső renoválásánál, családjával együtt a
Szűz Mária és a Mária oltárt díszíti. Virágadományaival nagylelkű támogatója a dorozsmai egyháznak, és mindezt alázattal a
maga szerénységével teszi.
2014-ben is azért jelentkezett az egyháztanácstag választására, mert a segítőkészség és az egyház iránti elkötelezettség vezérelte.

D. A.

A héten ünneplik névnapjukat
Pál

kicsi, kis termetű férfi

Henrik

körülkerített
uralkodó

Vanda

Vend nő

Paula

kicsi, kistermetű

Angéla

angyal, követ, hírnök

Angelika angyali, angyalhoz hasonló
Károly

karvaly, turul, legény, fiú

Karola

legény, fiú

Adél

nemes

Valér

erős, egészséges

Martina merész, bátor
Gerda

Régi szokások: Régen kevés kellemesebb és reménytelibb esemény volt, mint
egy-egy bál, ahol a megfelelő „parti” megtalálása volt az egyik legfontosabb cél,
ezernyi apró részlettel, sok-sok titkos
jellel:
- A bálra az anya kísérte el a lányát.
- Amikor az anya úgy gondolta, elég volt a
táncból, a lánnyal együtt hazatávozott.
- Ha volt komoly udvarlója a lánynak, ő is
velük ment és éppen úgy, mint egyéb
udvarlási napokon, 15-20 percre kint maradhatott a lány a fiúval a kapuban.
- A bálok alkalmával a lányok és az anyák
a falak mellé helyezett padokon ültek,
ritkán asztaloknál.
- A táncok megköveteltek a pároktól bizonyos testtávolságot, ha nem így történt,
az anya közbelépett vagy szünetben megintette a lányát.
(Folytatás a következő számban.)

N.-né

Anyakönyvi hírek
Temetés: Bálint Dávidot életének 78.
évében, 2015. január 13-án, Simon Nándorné sz. Masír Jolánt életének 70. évében, 2015. január 14-én, Jernei Imréné
sz. Hajdú Juliannát életének 87. évében, 2015. január 15-én, Rácz Kálmánné sz. Móra Ilonát életének 81. évében,
2015. január 16-án, Kovács Józsefné sz.
Nagy Erzsébetet életének 70. évében,
2015. január 20-án utolsó útjukra kísértük. Nyugodjanak békében!

ág, vessző, varázsvessző,
dárda

Marcella a határvidék védője
János

Elkezdődött a báli szezon!

birtokán

Isten kegyelme, Isten kegyelmes
N.-né

Léleklétra
A szeretet olyan erő, amely szeretetet
teremt. (Erich Fromm)
Sz J.

Játéksarok
Szótetrisz. Az alábbi
tetrisz-elemeket a megfelelő helyre
másold
be
az
5x5-ös
négyzetbe úgy, hogy kitöltsék azt. Az
elemeket forgatni nem kell, az
előre beírt betűre elemet helyezni
nem lehet. A megfejtés a bal felső
saroktól kezdve sorfolytonosan olvasható össze. Írd fel a megfejtést egy
papírra és 2015. január 30-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2015. február 8-i számban
közöljük.
H. M.

P. Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Deli Albin (D. A.), Farkas Dezsőné (F. D.), Huszár Máté (H. M.), Koczkás Ágnes (K.
Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné (tördelés), Maróti László (M. L.), Mihálffy Béláné (M. B.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szabóné Lality Karla (Sz. L. K.)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

