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Alapítva 1990-ben.  

Békesség a Földön a jóakaratú embereknek! 
A harmadik évezred, a hu-

szonegyedik század első ka-
rácsonya köszönt ránk. 

Az idő árnyékként ve-
lünk jár és mégis a jelen  
számunkra az örökkévaló-
ságból ad egy-egy pillanatot újra 
meg újra. Ezek közül kitüntetett 
pillanat az ünnep. 

Egyik ünnepünkkel kapcsolat-
ban sem emlegetjük annyiszor a 
békét, mint karácsonykor. Egyik 
ünnepünk titkához sem áll annyira 
közel a béke, mint a karácsonyéhoz. 

Az ószövetségi választott nép 
prófétái évszázadokkal korábban a 
Messiást így jellemzik: „a Béke Fe-
jedelme” (Izaiás 9, 6.), „a Messiás 
maga lesz a BÉKE” (Mikeás 5, 1.) Ő 
hozza közénk Isten Országát, mely 
„igazságosság, béke és öröm a 
Szentlélekben”. 

(Római levél 14,17.) Tehát a bé-
ke Isten ügye! Mióta azonban az 
Isten Fia emberré lett, az ember 
ügye is! 

Isten a béke stílusában kezdte 
meg a világmindenség és az ember 
történelmét. A létbe hívta, és „látta, 
hogy nagyon jó minden, amit alko-
tott” (Teremtés 1, 31.) Miután az 
ember visszaélt az Alkotótól kapott 
szabadsággal, megszületett az ön-
zés, a bűn, a békétlenség. Erre Ő 
újabb egyoldalú erőfeszítést tett, 
amikor elküldte Fiát, Jézust, hogy 
Ő hűségével, engedelmességével 
helyreállítsa a békét.    És mint 
minden isteni ajándékot, ezt is em-
beri, felelős, szabad döntésünkkel 
lehet és kell elfogadni, hogy a mienk 
legyen. 

Talán megvilágítja ezt a titkot az 
elektronikus hírközlés mechanizmu-
sa. Megszámlálhatatlan sok elektro-
mágneses hullám hatol át testün-
kön keresztül-kasul és mi ebből 
semmit sem érzékelünk. Ha van 
vevőkészülékünk és ismerjük az 
adás kódját, akkor látjuk-halljuk az 
üzenetet. Ez a kód a béke esetében 
nem más, mint a másik felé forduló, 

segítő, szolgáló, egyoldalú sze-
retet. Ez teremtette meg az 
első karácsonyt, ez válik va-
lóra minden december vé-

gén, ha mi is átvesszük azt 
a  

„karácsony-teremtő” lelkületet.  
A béke, mint a hűség és a házas-

ság is, törékeny kincs. Erőfeszítést 
kíván megvalósítása, megőrzése. De 
a béke érdekében elsősorban ma-
gunkban kell megszüntetni a békét-
lenség csíráit. Indulatainkat, ösztö-
neinket nekünk kell helyes irányba 
állítani, „megnevelni”. Az igazi béke 
forrása olyan mélyen van személyi-
ségünkben, hogy oda erőszakkal, 
kívülről nem lehet behatolni. Ezért 
nem lehet csupán egyoldalú erő-
szakkal igazi békét teremteni, sem 
a világban, még kevésbé a másik 
ember lelkében. Ugyancsak erőfeszí-
tést kíván a békét építők összefogá-
sa a békétlenség kivédésére.  

És ha a béke megteremtése, 
megőrzése érdekében tett erőfeszíté-
sek áldozattal járnak, ha mások 
visszaélnek az egyoldalú szeretettel, 
akkor ez kudarc?  Váci Mihály vála-
sza ez: „…kutakká gyűjt a mély, 
soká isznak belőled:” (Eső a homok-
ra). 

Ez az áldott ünnep segít mind-
nyájunkat, hogy az alapirányulás ez 
legyen: először a béke útját akarom 
járni minden szokatlan, váratlan, 
meglepő pillanatban. Ha máskor is 
szívesen ajándékozod meg békében 
élő önmagaddal szeretteidet, máso-
kat, még a téged sértőket is, sokszor 
leszel tanúja a karácsonyi csodának: 
megszületik a béke benne, de még 
inkább benned. Mert már megszüle-
tett ebben a világban. Testesüljön 
meg ezen a karácsonyon is bennünk 
is, közöttünk is egyre bensőségeseb-
ben! 

Ezt kívánom őszinte tisztelettel 
és szeretettel minden dorozsmai 
embertestvéremnek. 

 
Mádi György 
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Karácsonyi álmok 
Hol volt, hol nem volt, talán a 

Kárpát - medencén is túl, élt egy 
család. Fiatalok voltak, a szülők 
nagyon szerették egymást, gyer-
mekük a kicsi Peti rajongott 
szüleiért. 

 
Ugyan albérletben éltek, 

de egészségesek voltak, bíz-
tak a munkaerejükben, 
szaktudásukban, ezért la-
kásra is gyűjtöttek. Szüle-
ik már régen megöreged-
tek, a sok gyereket elindí-
tották, most sovány 
nyugdíjukból éldegéltek. 

Egyszer aztán tragé-
dia történt: az édesanyát 
súlyos, gyógyíthatatlan 
kór támadta meg. Már 
nem is dolgozhatott tovább: 
betegsége miatt csökkent 
fizetéssel csak az otthont 
tudta biztosítani a kis családnak. 

Nagyon szerényen éltek, de az 
ünnepek ünnepe a karácsony nem 
múlhatott el ajándék, nagy ajándék 
nélkül. 

Nagy titokban készült a szent es-
tére mindenki. A szülők úgy határoz-
tak: szerény fizetésükből nem vesznek 
egymásnak semmit csak a család, 
legyen együtt szeretetben, békesség-
ben. Szemük fénye a kis Peti örüljön 
az óriási autónak, melyre, annyira és 
olyan régen vágyott. 

Édesanya és édesapa - hogy pótol-
ják a kis félretett ajándékpénzt - gon-
dolt egy nagyot: megválnak azoktól a 
kincseiktől, melyeket féltve őriztek 
születésük óta: anya levágatta és el-
adta derékig érő szép hosszú szőke 
haját egy fodrásznak, apa pedig zálog-
ba tette édesapjától kapott zsebóráját. 

Így hát együtt volt a pénz a csoda-
autóra. 
Elérkezett a csodálatos, csendes 
éj, a szobába belopódzott a szere-
tet. Átölelt mindenkit, aki em-
ber e földön. 
A mi kis családunk is nagy-
nagy izgalommal bontogatta a 
kis Petinek szánt ajándékot, 
persze anyu bekötött fejjel, 

apa pedig elrejtve zsebét a 
kíváncsi gyerekszemek elől. 
Óriási volt az öröm mikor 
Peti meglátta a régen kért 

autócsodát, szinte sírt 
örömében. Még hozzá 
sem fogott a játékhoz, 
amikor szüleihez fordult. 
Drága szüleim! Én is 

szeretnék nektek valami 
apró ajándékot adni, amivel 
biztosan nagy örömet fogok 
majd okozni. Nagy ajándék-

ra ne számítsatok. Hiszen csak a kis 
zsebpénzemből tudtam félretenni egy-
egy kicsit. Becsomagolni csak úgy 
fiúsan tudtam, de fogadjátok tőlem 
olyan szeretettel, mintha az én kis 
Jézuskám adná át nektek. 

Apukám Neked a szép zsebórád-
hoz vettem egy óraláncot, hogy soha el 
ne vesszen féltett kincsed. 

Drága édesanyámnak egy igazi 
csontfésűt hozott a Jézuska, hogy a 
mindig szépen gondozott haját még 
szebbre tudja fésülni. 

Nem tudtak beszélni tovább: csak 
sírtak, sírtak. Úgy mintha nevettek, 
örültek volna világ életükben.  

Nem volt már más tovább a vilá-
gon csak ŐK: apa, anya, Peti és a ka-
rácsony. 

 
Szentes-Bíró Ferenc  

Rövidesen itt a Karácsony. Kö-
szöntsük szemünk fényét egy szép 
verssel, de szóljon ez a vers min-
den szülőnek, nagyszülőnek, mind-
azoknak, akik tehetnek valamit a 
gyermekek érdekében, sorsuk ala-
kításáért. 

 
Ha egy gyerek… 

 
Ha egy gyerek szidalmakban él, 
 megtanulja az ítélkezést. 
Ha egy gyerek haragban él, 
 megtanulja a harcot 
Ha egy gyerek félelemben él, 
 megtanulja a rettegést. 
Ha egy gyerek szánalomban él, 
 megtanulja az önsajnálatot. 
Ha egy gyerek gúnyban él, 
 megtanulja a szégyent. 
Ha egy gyerek féltékenységben él,  
 megtanulja az irigységet. 
Ha egy gyerek szégyenben él, 
 megtanulja a bűnbánatot. 
Ha egy gyerek  biztatásban él, 
 megtanulja az önbizalmat. 
Ha egy gyerek megértésben él, 
 megtanulja a türelmet. 
Ha egy gyerek dicséretben él, 
 megtanulja az önbecsülést.  
Ha egy gyerek megértésben él, 
 megtanulja a szeretetet. 
Ha egy gyerek  helyeslésben él, 
 megtanulja magát szeretni. 
Ha egy gyerek elismerésben él, 
 megtanulja, hogy jó, ha célja van. 
Ha egy gyerek önzetlenségben él, 
 megtanulja a nagylelkűséget. 
Ha egy gyerek tisztességben és 
őszinteségben él, 
 megtanulja, mi az igazság és a 
becsület. 
Ha egy gyerek biztonságban él, 
 megtanulja, hogy bízzon magában 
és a többiekben. 
Ha egy gyerek barátságban él, 
 megtanulja, hogy jó a világban 
élni. 
Ha egy gyerek nyugalomban él, 
 megtanulja megtalálni a saját bé-
kéjét. 
 A te gyereked miben él? 
 

(Dorothy Law Nolte) 

A legdrágább ajándék 
Ünnep előtt van. Lázas a készülő-

dés. A jókívánságos képeslapok a pos-
taládánkban kevesebbek, mint az el-
múlt karácsonykor. Felejtük? A roha-
nás? 

Az ablakon matricák, az ajtókon 
csengők, az asztalokon adventi koszo-
rúk. 

Visszaemlékezem egy gyerekkori 
karácsonyi estére. Valamiféle különös 
boldogságra, amelytől még a hó is 
fényesebben ragyogott. 

Nem voltak ilyen változatos ízű, 
s z í n e s  p a p í r o k b a  c s o m a g o l t  
„angyalkás” szaloncukrok. Édesapám 
cukorból főzte, s az évközben félretett 
kis papírokba csomagoltuk a kockára 
vágott cukrokat. Az ünnep alatti na-

pokon — sohasem tartottak ki vízke-
resztig —, egyre fogytak a fáról a cuk-
rok, avagy csalafintán visszatekerve a 
papírokat üresen függtek a fán, tar-
talmukat veszítve. 

A fenyőfa illata elárasztotta a szo-
bát, behozva az erdő friss illatát, s a 
gyertyafényben láttuk egymás boldog, 
örömteli arcát. A fenyőt mindig 
kézenfogva körbejártuk, és karácsonyi 
dalokat énekeltünk. 

Én hiszem azt, hogy ezen a kará-
csonyon is a legdrágább ajándékokat 
kapom. Nyugvó szüleim életre szóló 
szeretetét, egy évet az élettől, s a kis-
leányom édes mosolyát. 

 
S. Grandpierre Cecilia 
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Különleges kívánság 

Volt egyszer, hol nem volt egy kis-
leányka, aki már annyira, de annyira 
várta a Mikulást. Írt neki egy levelet, 
amelyben kérte, hogy kívánságát tel-
jesítse. 

A postás bácsi tengernyi sok leve-
let vitt a Mikulásnak Nagykarácsony-
ba, aki éjt nappallá téve olvasgatta 
azokat. 

Az utolsó levél egy különös kíván-
ságot foglalt magába, amely így szólt: 

 
„Kedves Mikulás bácsi! 
Én nem kérek tőled sokat, Barbye 

babát, Milky Way csokoládét sem, 
csak kérlek hozz nekem egy igazi 
nagymamát, mert nekem az nincsen.” 

 
A levél elolvasása után Mikulás a 

kérésen hosszasan elgondolkodott, s 
miután nyugtázta azt, hogy a „Beszélő 
Barbye-tól kezdve a legnagyobb csoko-
ládéig mindent el tud majd vinni a 
gyerekeknek, álmatlan éjszakája tá-
madt mégis. 

Ágyában forgolódott, s töprengett, 
hogy miként tudná teljesíteni ennek a 
kisleánynak is az álmát. 

Arra gondolt, ha elviszi a babát és 
a csokoládét, örömet okoz majd, hi-
szen sejtette, hogy titkos vágyak azok 
is.  

Mit volt mit tenni, pirkadatkor 
zsákokkal megrakott szánjával elin-
dult a gyerekekhez. 

Szívében fájdalom sajgott, hisz 
mag előtt látta a kisleányka talán 
mégsem örömteli arcát. 

Útja során észrevett egy anyókát 
batyuval a hátán. Aggodalom fogta el, 
s megszólította: 

—Hova megy, nénike? Megfagy 
ebben a zord hidegben, vagy elvész a 
nagy hóban. 

—A város felé — szólt a válasz. 
—Szálljon fel a szánra, felsegítem. 

Oda igyekszem jómagam is. 
Pokróccal betakarta, s az anyóka 

meghatottan panaszba fogott. 
—A vályogházam összedűlt, nin-

csen senkim. Gondoltam, a nagyváros-
ban hátha befogadnak valahol. 

A Mikulás szeme hirtelen felragyo-
gott, s már hitt abban, hogy talán tel-
jesíteni tudja annak a kisleánynak is 
az álmát, s az anyóka is otthonra lel. 

Így is lett. Örömmel fogadták őket. 
A leányka szülei látták kisleányuk 
vágyakozó szemét, nap mint nap egy 
„nagyi” után. 

Az örökbefogadott nagymama már 
kesztyűket is kötött az egész család-
nak, és a Mikulás bácsinak is. 

 
S. Grandpierre Cecilia 

Vers- és mesemondó délután a Művelődési Házban 

A Kiskundorozsmai Óvodai Körzet 
négy tagóvodája a gyerekeknek vers- 
és mesemondó délutánt szervezett. 

Első próbálkozás volt, de annyira 
jól sikerült, hogy szeretnénk hagyo-
mányt teremteni belőle. A gyermekek 
a szülőkkel, óvó nénikkel együtt ké-
szültek a délutánra, megtelt a ház, 
ahol a gyermekek előadták produkció-
jukat. 

A színpad a gyereknek volt beren-
dezve, játékokkal, nagy mesemondó 
székekkel. 

A produkció végén a színpadról 
lecsúsztak egy csúszdán, ahol egy hor-
golt angyalkát kaptak ajándékba. 

A gyerekek a szülőket teljesen 
elkápráztatták. Ügyesek voltak, na-
gyon hosszú mesét is előadtak, és a 
gyermekek és a felnőttek nagy türe-
lemmel hallgatták végig. 

Úgy gondoljuk, hogy ez az ered-
mény maradandó élményt nyújtott 
mindenki számára. 

 
Miklós Rita óvodapedagógus 

Adventi előkészület a Jerney utcai Óvodában 
Közeleg a karácsony. Rohanó vilá-

gunkban egyre kevesebb idő jut arra, 
hogy családtagjainkkal együtt készül-
jünk fel az ünnepekre. Ezeknek az 
együtt töltött óráknak az emléke sok-
kal többet jelent a gyerekeknek, mint 
bármilyen drága játék. 

Erre nyílt lehetőség a Jerney utcai 
Óvodában az „Adventi készülődés” 
napján. 

Az óvodánkat vendégfogadásra 
alkalmassá tettük, ünnepi díszbe öl-
töztettük a gyermekekkel együtt. 

Alkalom nyílt a szülőknek, hogy 
megismerhessék a különféle ajándék-
készítési technikákat, és mindezt a 
gyermekeikkel együtt ki is próbálhas-
sák. 

Készíthettek adventi koszorút, 
asztali díszeket. Festhettek fóliát, 
üveget és gyönyörű karácsonyfadísze-
ket varázsoltak száraztésztából. Lehe-
tőség nyílt gyertyaöntésre és viasz-

gyertyát is sodorhattak. Az ügyes ke-
zű anyukák gyékényből és filcből ka-
rácsonyi figurákat (angyalkát) készít-
hettek. 

Az elkészített ajándékok bizonyára 
szép díszei lettek a család otthonának. 

A munka hevében elfáradt vendé-
geket pizzával, gyümölcsteával és 
kávéval kínálták az óvoda dolgozói. 

A szerencsés szülők a végén még 
tombolaajándékkal is gazdagodhat-
tak. 

Köszönjük mindazoknak, akik 
segítségünkre voltak a rendezvény 
sikeres lebonyolításában. Békés, bol-
dog ünnepeket kívánnak mindenkinek 
az óvoda dolgozói. 

 
Támogatóink voltak: Szülők Kö-

zössége, Chio Chips, Mary diszkont 
(Bugyiné). 

Szunyoghé Bálint Mária 
óvodapedagógus 

Cserkészavatás 
A kiskundorozsmai 524. sz. Pro-

hászka Ottokár Cserkészcsapat októ-
ber 21-én két új taggal bővült. Az ava-
táson öregcserkészek és szülők is 
megjelentek. A fogadalomtétel után 
Fodor Antalra és Kiss Gergelyre a 
zöld nyakkendőt két vendég kötötte 
fel: Nagy Gábor és Ádám Zoltán, a 
szegedi 519. sz. Bálint Sándor Cser-
készcsapat cserkészei, majd a cserké-
szek és az öregcserkészek ünnepélye-
sen cserkésztestvérükké fogadták 
őket. Az új cserkészeket versekkel 
(amelyeket Huszár László, a csapat 
parancsnoka tanított) és egy vidám 
jelenettel (amelyet egy másik cser-
készcsapat írt a Jancsi és Juliska nyo-
mán) köszöntötték a csapattagok. A 
résztvevők a cserkészindulón és a 
csapatindulón kívül több ismert cser-
készdalt is elénekeltek együtt. A mű-

sort uzsonna követte. A csapattagok 
vajkrémes kenyeret kentek, amelyet 
lila hagymával és paprikával tálaltak, 
a szülők süteménnyel kedveskedtek 
nekik. A délután egy ifjúsági filmmel 
zárult. 

A fiúk régóta vártak a nagy napra. 
A cserkésszé válást felkészülés és ta-
nulás előzi meg. A fogadalom egy élet-
re szól, a cserkészek elkötelezik ma-
gukat Isten és az emberek szolgálata 
mellett. A dorozsmai cserkészek tart-
ják rendben a nemrég felállított II. 
világháborús emlékművet is. A cser-
készek élete vidám, sokat játszanak 
és kirándulnak. Nyaranta cserkésztá-
bort szoktak szervezni. Mint az ava-
tásból is kiderült, a cserkészcsapatok 
egymással is tartják a kapcsolatot. 

A csapat vár minden érdeklődőt, 
fiút, lányt egyaránt vasárnaponként 
10 órakor a közösségi teremben. 

hwm 
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Kedves Hívek! 
 
Templomunk nagy múltú énekka-

ra a Hozsanna kórus szeretettel várja 
tagjai sorába azokat, akik kedvet és 
elhivatást éreznek az énekléshez. 

Aki énekel, az kétszeresen imádkozik. 
A Hozsanna kórus is ezt a hivatást éli 

meg egyházközségünkben. 

Illik — nem illik? 
Az öltözködés 

Részletek Köves J. Julianna 
Illik tudni című könyvéből 

Hiába, a divat változik. Éspedig 
gyorsan. A változásban az állandót, a 
törvényszerűt kell keresni, ha az öl-
tözködés illemszabályait kívánjuk 
összeállítani. 

Az öltözködésre mindig szentel-
jünk elegendő időt. Ne az indulás előt-
ti maradék perceinkben, hanem előre 
határozzuk el, mit fogunk felvenni. Az 
ízléses öltözködésnek nem a gazdag 
ruhatár az alapfeltétele, hanem in-
kább a türelem és a gyakorlat. Érde-
mes az egyes ruhadarabok összhang-
ját kipróbálni, több időt tölteni a tü-
kör előtt. Ruhatárunk minden darab-
ját igyekezzünk úgy megválasztani, 
hogy azok alakunkhoz, korunkhoz, 
bőr- és arcszínünkhöz egyaránt elő-
nyösen alkalmazkodjanak. 

Bárhogyan változzék a divat, örök 
szabály, hogy a nagymintás holmi 
csak magas, karcsú emberek számára 
előnyös. Az alacsony, telt alkatot a 
hosszanti csíkozású ruha megnyújtja, 
a keresztben csíkos viszont inkább 
összenyomja. Akinek csak kevés ruhá-
ra telik, kerülje a rikító színű és kirí-
vó fazonú öltözeteket. Egy sima fekete 
vagy sötétkék ruha sokkal több alka-
lommal viselhető. 

Az öltözködés befejeztével tükör 
előtt győződjünk meg arról, hogy ru-
házatunk kifogástalan-e. 

Igyekezzünk mindig az alkalom-
nak megfelelően öltözködni. Esküvőre 
— ha a fiatal pár közeli rokonságához 
tartozunk vagy tanúként szerepelünk 
— sötét, ünnepi öltözéket kell ölte-
nünk. Temetésre akkor is sötét ruhá-
ban menjünk, ha nem közvetlen hoz-
zátartozónkat veszítettük el. De vi-
gyázat: fekete ruhát csak a gyászoló 
családtagok viseljenek! 

Moziba nem kell „kiöltözködni”, de 
a színházban, a hangversenyen a köz-
reműködőket illik azzal megtisztelni, 
hogy alkalmi ruhát veszünk fel. Ele-
gáns, alkalmi öltözék, úgynevezett 
nagy ruha illik nemzetközi jellegű 
hangversenyekre, operaelőadásokra. 
Ilyen eseményekre a nők több ékszert 
is felvehetnek, de az ékszertelenség 
sem szégyellni való. 

Megjelenésünk, öltözékünk sokban 
befolyásolja a rólunk kialakuló képet. 
Különösen fontos ezt figyelembe venni 
olyan esetekben, amikor másokat kép-
viselünk valahol (pl. cégünket egy 
hivatalos megbeszélésen), s még in-
kább külföldön, ahol minden esetben 
hazánk képviselői vagyunk. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Decemberi névnapok, hagyományok 
Advent – úrjövet – azt a négyhetes 

előkészületi időszakot jelenti, amely 
az Egyház tanítása szerint a karácso-
nyi ünnepeket megelőzi. Ilyenkor az 
öregek szerdán és pénteken még nem 
olyan régen is böjtöltek. Ezt valami-
kor kisbűt néven is emlegették. 

Advent igazi népi hangulatát a 
betlehemezés, szegediesen bötlehemö-
zés, bötlehömjárás adta meg, amely a 
múlt század második felében még 
gazdag változatokban virágzott. Betle-
hemjárás közben mind az utcákon, 
mind pedig a házba lépés előtt 
kancsikával nagyokat durrantanak, 
aminek eredeti gonoszűző célzata két-
ségtelen. 

A betlehemezéssel rokon, de annál 
egyszerűbb, rövidebb adventi játék 
volt az angyali vigasság, másként 
kántálás, kóringyálás. Komolyabb és 
vígabb énekszövegekből tevődött ösz-
sze. Adventi estéken néhány gyerek 
házról – házra járva bekiáltott az ab-
lakon: szabad-e kántálni? Vagy: meg-
hallgatják-e az angyali vigasságot? Ha 
megengedték, akkor először karácso-
nyi éneket énekeltek, majd valami 
vidám versezetet adtak elő. Amikor 
megjutalmazták őket, továbbmentek. 

 
A Szálláskeresés 
A hagyomány lényege, hogy a szál-

láskereső Szent Család tiszteletére 
kilenc család összeáll, hogy december 
15.-től karácsony estéig naponta föl-
váltva a Szent Családnak, illetőleg az 
ezt ábrázoló képnek szállást adjanak. 
Esténként imádkozni szokott a család 
és a szomszédság előtte. A képet a 
tisztaszoba fő helyére állítják, meg-
gyújtják előtte a mécsest. Ez mindad-
dig ott ég, amíg a képet egy másik 
családhoz nem viszik. A házbeliek 
napközben is felkeresik a képet, hogy 
előtte imádkozva tiszteletüket fejez-
hessék ki. Másnap ünnepélyes menet-
ben másik házhoz kerül. Az ájtatosság 
végeztével a képet egy jámbor, vallá-
sos lélekre bízzák aki jövő adventig 
vigyáz rá. Végül karácsonykor egy 
sokgyermekes családot ajándékoznak 
meg. 

 
Szent Miklós (december 6.) 
Ünnepe a legrégebbi szegedi ha-

gyományok, jeles napok közé tartozik. 
Felsővároson a tatárjárás előtt 

Szent Miklós tiszteletére bencés apát-
ság virágzott. Az apátság a tatárjárás 
után nem támad föl. A XIV. század-
ban a dominikánusok (1318) majd a 
török hódoltság után a minoriták 
ugyanazon a helyen, ugyanannak a 
Miklós püspöknek tiszteletére szente-

lik templomukat, 
ami a szegedi tisz-
telet páratlan szí-
vósságát mutatja. 
A templom régeb-
bi barokk főoltár-
képe Miklóst a 
hajósok pártfogó-
jaként ábrázolta. 
A templomkapu 
faragása pedig, a 
három arannyal 
telt zacskóval az adakozó, nagylelkű 
Szentet állítja a hivők elé. 

 
Luca (december 13.) 
Szent Lúcia neve napja a Gergely-

féle naptárreform előtt az esztendő 
legrövidebb napja, egyben a téli nap-
fordulat időpontja volt. 

Évkezdő napnak számított tele 
gazdag asszonyi kezdeményezésekkel, 
változatos tilalmakkal, amelynek ha-
tása, következménye a népi mélytudat 
szerint az egész új esztendőben érvé-
nyesül. Most a leghosszabbak az éj-
szakák, amelyeken a gonosznak, bű-
bájosoknak van idejük arra, hogy téte-
ményeikkel megrontsák az embere-
ket, de a föld fiaiban is az elhárítás 
kézsége ilyenkor a legnagyobb. 

A bűbájosok kipuhatolására szol-
gáltak: 

Lucaostor: A nap estéjétől kará-
csonyestig sodorgatott ostor. Az ünne-
pek után feldugják az ereszet alá. Ha 
más jószága téved az udvarba, akkor 
ezzel terelgetik ki, hogy a szerencsét a 
kóbor állat ne vigye magával. Ráütni 
azonban nem szabad. 

Lucasöprű: cirokból, vesszőből 
Luca estéjén készül. Régi öregek ezzel 
szokták felsöpörni az udvart, istállót 
majd az istálló ajtajába állítják. 

Lucaszék: mint tudjuk Luca és 
karácsony napja között készített bű-
vös szék. Ezt régebben a legények 
szokták faragni, mindennap dolgoz-
nak rajta, hogy karácsony estéjére 
elkészüljön. Elvitték az éjféli misére, 
hogy ráülve megláthassák a boszorká-
nyokat vagy más hiedelem szerint a 
jövendőbelijüket. 

Pócsai György 
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(Folytatás a 4. oldalról) 
Az úgynevezett „nappali” öltözéket 

a semleges színek, egyszerű minta és 
szabás jellemzi. A délutáni ruha — 
nőknél és férfiaknál egyaránt —
finomabb, elegánsabb az egyszerű 
nappalinál. Funkciója határozza meg 
tulajdonságait: alkalmas arra, hogy 
vendégségbe, eszpresszóba stb. visel-
jük. Alkalmi ruhát színházba, foga-
dásra, táncestre és olyan helyekre 
illik fölvenni, ahol ezt a szokások 
igénylik. Férfiak ma már nem csak a 
fekete ruhát tekintik ünneplőnek. 
Illik más színű, de ízléses öltönyben, 
vagy éppen zakó-nadrágban is ünne-
pelni. 

A jólöltözöttség egyik alapfeltétele 
a ruhához megfelelő ing kiválasztása. 
Valaha sötét ruhához csak világos ing 
illett és viszont, ma már sokszor in-
kább csak a nyakkendő elütő színére 
kell vigyázni. 

A láthatatlan ruhadarabok — a 
fehérnemű — legalább olyan fontos 
részei a ruházatnak, mint a felsőru-
hák. Ezért fordítsunk nagy gondot 
azok kiválasztására és tisztaságára. 

A nők különösen, de a férfiak is, 
tanulmányozzák rendszeresen a diva-
tot, s ha tehetik, alkalmazkodjanak 
változásaihoz. Természetesen az élet-
kor és a pénztárca befolyásolja az öl-
tözködést, erre is illik tekintettel lenni. 

Közlemény 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

dr. Gábos Tamás állatorvos 2001. dec-
ember 7-én, 62 éves korában elhunyt. 

Temetése 2001. december 20-án 11 
órakor a Belvárosi temetőben lesz. 

Bemutatkozik a Dorozsmahús Kft. 
Az utóbbi 2 évben a Kft. életéről 

híradással nem szolgáltunk, pozitív 
változások híre érkezett a cég háza 
tájáról. 

Verbóczky László ügyvezető igaz-
gatót lapunk képviselője megkereste 
és tájékoztatást kapott a cég életében 
és a tevékenységében beállott változá-
sokról. 

Az interjú keretében lehetőség 
nyílt a húsüzem munkájának megte-
kintésére és a dolgozókkal való egyéni 
beszélgetésekre. 

Tímár L: Igazgató Úr kérem, hogy 
legyen szíves tájékoztatni Dorozsma 
lakosságát a Kft. –ben  a 2001. évben 
történt változásokról és távlati terve-
ikről. 

Verbóczky László ügyvezető 
igazgató: A cég termelését nagy volu-
menben sikerült növelni, ehhez kap-
csolódóan a vevőkör is 4-5-szörösére 
növekedett. Csak sertések vágásával 
és húsának feldolgozásával foglalko-
zunk. Bővült a feldolgozott árú félesé-
gek kínálata. Nagy hangsúlyt helye-
zünk   a MINŐSÉG javítására. Kizá-
rólag minőségi alapanyagból állítunk 
elő jó minőségű termékeket. Vonatko-
zik ez a jelenleg AKCIÓBAN hirdetett 
fél sertésekre is. 

Rendelkezünk a termékminősítő 
rendszerben a HACCP minősítéssel. 

Vásárolunk a lakosságtól is élő 
sertést, de csak minőségi háztáji ser-
tés jöhet szóba. 

A kiskundorozsmai telephelyen 
lévő üzlet mellett nyitottunk egy hús-
boltot Siófokon is. Üzleteinkben az 
árszínvonal alacsonyabb a nagy bevá-
sárló központok árfekvésénél. 

Javítottuk dolgozóink munka és 
szociális ellátottsági feltételeit.  Rend-
betettük az öltözőt, meleg ételt bizto-
sítunk ebédre. Javaslom, hogy egye-
dül, kíséret nélkül  nézzen körül az 
üzemben és a dolgozókkal való beszél-
getések kapcsán győződjön meg a té-
nyekről. 

Farkas Sándor húsfeldolgozó 
(dorozsmai lakos): érdeklődésemre 
elmondta, hogy kb. másfél éve dolgo-
zik itt a cégnél, az ez évi változások 
kapcsán javultak a munkahelyi körül-
mények és a szociális ellátottság, ezál-
tal anyagi megbecsülése is. 

Tajti Sándor gyártásvezető: 
(dorozsmai lakos) Irányítása alatt és 
keze nyomán készülnek azok régen 
megszokott és új ízletes termékek, 
melyek az üzletben folyamatosan kap-
hatók, vagy előre megrendelhetők. 
Ezek a következők: Csípős vastag, 
lángolt főző és sütni való kolbászok, 
rizses hurka, disznósajt, kenő és szelő 
májas, gépsonka, rakott csülök, pa-

raszt sonka, darabolt sonka, bőrös 
félsertés stb. termékek. 

Tajti Sándor szerint is a cégnél 
bekövetkezett ez évi változások pozití-
van hatottak a dolgozók munkahelyi 
légkörére, a munka körülményekre, 
szociális és anyagi megbecsülési szem-
pontból egyaránt. 

Tóth Tamás negyedéves szakmun-
kás tanuló július óta van gyakorlati 
foglalkozáson a cégnél. Előzőleg na-
gyobb cégnél volt gyakorlaton, itt 
szakmai szempontból többet lát és 
gyakorolhat. Jól érzi magát a munka-
helyi kollektívában. 

 
A cég irodájában kettő női alkal-

mazott dolgozik, akik 5. ill. 6 éve dol-
goznak itt. 

A cégnél bekövetkezett változások 
pozitívan hatottak munkahelyi kör-
nyezetükre, szociális ellátásukra és 
ezáltal megbecsülésükre. 

A cég boltjában új eladó, udvarias 
kiszolgálás és választékos árú készlet 
fogadott. A próbavásárlás jól sikerült, 
finom rántott hús, disznótoros és ko-
csonya készült a vásárolt termékek-
ből.  

T. L: Igazgató Úr! Személyesen 
meggyőződtem a cég életében bekövet-
kezett pozitív változásokról. A napló-
nál kialakított szlogenem az, hogy 
„éltessük a tisztes ipart vásárlásaink-
kal, az ipar pedig a civil szervezete-
ket”. Kiskundorozsmán az elmúlt 10 
évben a civil társadalom az Önök cé-
géhez hasonlóan sokat fejlődött. Mű-
ködik 2 újság, 5 alapítvány, polgárőr 
szervezet, futballcsapat, és női kézi-
labda csapat működik. A civil szerve-
zetek, egyesületek, alapítványok a 
cégek, vállalkozók támogatásából, 
adakozásából tartják fenn működésü-
ket. Az ön cége hogyan viszonyul eh-
hez a témához? 

V. L.: Cégem nyitott a civil szerve-
zetek irányában, van dolgozóm, aki a 
Dorozsmai csapatban futballozik, 
anyagilag is támogattam az évadzáró 
rendezvényüket, de más szervezetek  
is kaptak tőlünk támogatást. A cég 
lehetőségeihez mérten ezután is foga-
dó készek vagyunk a jó ügyek és célok 
támogatására.   

Várjuk kedves vásárlónkat vágóhí-
di üzletünkben: keddtől-péntekig 7.00.
-15.00 óráig, szombaton 7.00-12.00 
óráig. (hétfőn szünnap). 

Ezúton kívánok a Dorozsmai Nap-
lón  keresztül minden kedves olvasó-
nak régi és leendő új vásárlóinknak 
Kellemes karácsonyi  ünnepeket és 
eredményekben gazdag boldog új esz-
tendőt. 

Tímár L. 

Szép példa 
 
Minap egy kisboltban jártamkor hal-

lottam egy vevő jókívánságát, amely az 
eladónak szólt, jó pihenést kívánva az 
emlékezésre szánt szabadnapra. „Az 
nem lesz pihenés. Tegnap este 50 db 
káposztát töltöttem meg, s kakast pucol-
tam. Ilyenkor, mindenszentekkor min-
den évben eljönnek a testvéreim, a roko-
naim, mivelhogy az ország minden részé-
ben laknak. Szüleink sírjánál együtt 
rójuk le kegyeletünket, együtt töltjük a 
napot. Pityergünk, emlékezünk halotta-
inkra. Közös a bánatunk, közös a ragasz-
kodásunk. Bár a vendéglátás mindig 
strapás munka, de a nap végén, vagy 
másnap, amikor elmennek, a búcsú fáj-
dalma még nagyobb lesz szívemben. 
Azért az együtt eltöltött nap minden 
évben valamiféle örömöt is hoz magával.” 

Én hazáig sóhajtoztam csodálva a 
családi légkör békés összehozását. Mi-
lyen jó az, ha az ember bánatában nincs 
egyedül. S. G. C. 
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 MOTORKERÉKPÁR- ÉS 
KERÉKPÁRJAVÍTÓ 

Perecz László műszerész 
Szeged-Dorozsma, Mester u. 28. 

 62/460-733 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 óráig

Pelenka Kuckó Dorozsma 
Többféle olcsó darabos és 

csomagos pelenka. 
Mini: 36 Ft/db-tól 
Midi: 37 Ft/db-tól 
Maxi: 38 Ft/db-tól 

Junior: 39 Ft/db-tól 
Dorozsma, Széchenyi u. 46. 

(az udvarban) 
Tel.: 62/460-345 
06-30/2782-459 

Nyitva: H, K, Sz: 10-17 
Cs, P: 10-16, 

illetve telefonos egyeztetés alapján más 
időben is. 

Felnőtt INKONTINENCIA betét 
rendelésre. 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Ünnepi nyitva tartás: december 
27-29-én. 

 

Kisál la t  e ledelek bőséges 
választékkal valamint Purina tápok 
(baromfi, nyúl, sertés) kaphatók. 
Jelentős mértékű akcióval várom 
kedves régi és új vásárlóimat. 

Felhívás táncra! 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány 
Kuratóriuma 2002. február 16-án 
jótékonysági bált rendez, amelyre 
ezúton is invitálja a dorozsmai 
polgárokat és minden érdeklődőt. 
Sztárvendég: KOÓS JÁNOS 
előadóművész. 
Az alapítvány Kuratóriuma kéri a 
Tisztelt Hölgyeket és Urakat, hogy 
készüljenek a mulatságra! 

Aki még nem tette, szíves figyelmébe ajánljuk…! 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel tudatja, hogy a 2001. évi 
támogatásokról adókedvezményi igazolást csak a befizető adószámának / azonosí-

tójának ismeretében adhat ki. 
A Kuratórium tisztelettel kéri a jótékonysági bál résztvevőit, hogy vállalkozásuk 

adószámát vagy egyéni adóazonosítójukat mielőbb tudatni szíveskedjenek a ku-
ratórium elnökével, Mucsi Péternével a 461-012 számú telefonon. 

Szíves együttműködésüket köszönjük! 

Dorozsma polgárainak, 
kicsiknek és nagyoknak 

 

BOLDOG KARÁCSONYT 
kíván 

 

a Kiskundorozsmáért Alapítvány. 

Tagjainak, Ügyfeleinek és üzleti part-
nereinek 

 

BOLDOG KARÁCSONYT és 
sikerekben gazdag ÚJ ESZTEN-

DŐT 
kíván a 

Kiskundorozsmai 
Takarékszövetkezet. 

Meghívó! 
A KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma szeretettel 

meghívja Önt és kedves családját a 2002. február 16-án 18 órai kezdettel 
a Dorozsmai Sportcsarnokban tartandó JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA. 

Sztárvendég: KOÓS JÁNOS előadóművész. 
Játszik: a DOMINO együttes. 

Belépődíj: 3 500,- Ft/fő, amely magába foglalja a vacsora vendéglátást. 
Jó szórakozást kíván a KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

Kuratóriuma. 
Szépségverseny! TOMBOLA! 

II. „Képviselői kupa” 
 
Tóth József önkormányzati képviselő szervezésében másodízben kerül meg-

rendezésre a kiskundorozsmaiak részére teremlabdarúgó bajnokság 2002. janu-
ár 6-án (vasárnap) az Orczy István Általános Iskola tornatermében. 

Jelentkezhetnek: azok a baráti társaságok, alkalmilag összeállt csapattagok, 
akik a 2001. év őszi labdarúgó bajnokságban igazolt versenyzőként nem vettek 
részt. A csapatoknak írásban kell nevezniük és maximum 10 játékost. 

Nevezni az alábbi szervezőknél lehet: Takács Mihály vendéglős, Takácsné 
Palócz Julianna részönkormányzati képviselő, Hódi Tamás részönkormányzati 
képviselő, Lukovics János szervező. 

A nevezés díjtalan! 
 

Tóth József képviselő 

Gyerekszáj 
 
—Óvónéni, hallottad, hogy az iro-

disták felrobbantottak egy buszt? 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szombat: 9-13 

T 
Á 
S 
K 
A

A Bányai cukrászda ajánlata 
az ünnepekre 

 
Karácsonyra: kelt és omlós bejgli, édes és 
sós kalácsok, sós sütemények, alkalomra 
díszített torták és sütemény, habkarika. 
Szilveszterre: sós sütemények, malacfejek 
süteményből. Újévi grillázs malacokra 
előrendelést felveszünk. 
Nyitva tartás: dec. 24-én és 31-én 7-12-ig, 
dec. 25-től 28-ig ZÁRVA!, dec. 29-30-án 7-

18-ig. Nyitás: jan. 5-én. 

U N G I   B t . 
Háztartási gépszerviz 
Műszaki kereskedés 

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 8-17 
Szombat: 8-11.30 

Tel./fax: 62/460-149 
Dorozsmai út 143. 

Kellemes karácsonyi és Boldog új évet 
kívánok minden kedves vásárlómnak! 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 
Dorozsma, Széksósi út 6.  

Tel.: 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298  
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 



8. oldal 2001. december 19. 

BALI SÁNDOR 
víz-gáz-központi fűtésszerelő 

mester 
Téli beüzemelést és gázkészülék 

javítását vállalom. 
Szeged-Kiskundorozsma, 

Fölszél u. 12. 
Tel.: 62/462-005 

Minden kedves vásárlómnak békés 
ünnepeket és boldog új évet kívánok!

Mobil: 06-20-9533-440 

 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 
beültetés, locsolás stb.) a 

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Tel.: 62/463-035 
Ügyelet éjjel-nappal 

a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 
illetve a 62/468-442 telefonon. 

  
M inden előhívás  —  nagyítás  esetén

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

  

Szabó István 
autóvillam ossági műszerész 

 

Széksósi u. —  Északi sor sarok 
Telefon: 06-20-9752-926 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Gátfalvi Kristófné, Kiss Zsófia, Miklós Rita, S. Grand-
pierre Cecilia, Szunyoghné Bálint Mária, Ballai Ferenc, Mádi György, Pócsai György, Somogyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos 462-808; 20 470-6587 és Nyári Imre 
462-611 Megjelenik 3800 példányban Szerkesztőség: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Tannyomda 6791 Szeged, Vadász utca 2/B - 2001-408 
Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

 Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt ajánlata 
• Iskola- és irodaszerek 
• Karácsonyi 
csomagolók, képeslapok, valamint
határidőnaplók, naptárak, 
ajándéktárgyak széles választéka.

Fénymásolás! 
Minden kedves vásárlónknak békés 

ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Szeged, Negyvennyolcas u. 11. 
Nyitva: H-P.:8-17,Szo.:8-12 óráig 

Telefon: 460-306 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 
 

Mobil: 06-30-2486-944, lakás: 460-266, iroda: 461-602 

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat a régi helyen a 
DOROZSMAI ÚT 145. SZÁM ALATT. 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-9.30-ig, 13-17-ig. Szombat: 8-12-ig. 
Vasárnap: szünnap. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván az üzletvezető, Ördög Erika. 

Megnyílt a VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS és BAROMFI SZAKBOLTJA! 
A 48-as út 94. Sz. alatt a pálinkafőzde és AGRO BUTIK mellett. 
Sertés, marha, birka, baromfi hússal, belsőségekkel és október 15-től 

bélféleségekkel várjuk kedves vevőinket. 
Ünnepi nyitva tartás: december 24-én: 6-10-ig. December 25-27.: zárva. 

December 28-29.: 7-13-ig. December 31.: 7-13-ig. 
 Rácz Béla üzletvezető 

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS AZ ÚJ ESZTENDŐBEN IS SOK 
SZÉPSÉGET KÍVÁN ÖNNEK: 

PÁLFI EDIT KOZMETIKUS LOVAINÉ BORBÉLY MARICA FODRÁSZ 
APELLIS KOZMETIKA JERNEY U. 6. (ÜGYVÉDI IRODA MELLETT) 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS: DECEMBER 23.: 8-14. DECEMBER 24-26: ZÁRVA 
DECEMBER 27-28.: 8-20. DECEMBER 29-30.: 8-14. DECEMBER 31.: 8-12.  

2002. JANUÁR 1.: ZÁRVA. IDŐPONT-EGYEZTETÉS: 461-602. 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN: 
DR. MARÓTI EDIT 

ÜGYVÉD 

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

Szolgáltatásaink:  
gépjármű-, élet-, egészség– és vagyonbiztosítások. 

 

 F  i g  y  e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á z ta tás  Z som bó n  F a rk as  F eren c a u tó szere lő  m űh elyéb en  

 

 V állalja: személy- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er e nc  
 — ja vítá sát gép járm ű tech n iku s  
 — m ű sza k i vizsgá ra  való  felk ész ítését au tó szere lő  m es te r 
 — m ű sza k i vizsgá z ta tá sá t (helyb en) Z so m b ó , F e lsza ba d ulá s  u . 21 . 
 — k ö rnyezetvéd elm i felü lvizsg ála tá t. T el./fa x : 2 5 5 -06 3  
 N yitv a tartá s : h é tfő tő l p én tekig 7-1 7 ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 
0,5l dobozos Arany Ászok 99,- 
(amíg a készlet tart) 
5l-es üdítők 380,- tól 
2l-es fehér borok 285,- tól 
0,75l pezsgők 360,- tól 
 

Minden kedves vásárlónknak 
Kellemes Ünnepeket Kívánunk! 
Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 

Vasárnap: 8-16 

Barátság utcai földszintes lakás 
tavaszi kiköltözéssel eladó. 

Érd.: 463-071 

NŐIRUHA KÉSZÍTÉS, 
ÁTALAKÍTÁS 

Dorozsma, Rigómező u. 35. 
Tel.: 06 30 410 8429 

Kellemes ünnepeket kíván 
Nyári Bettina ruhaipari technikus. 


