
2006. december 8. 1. oldal 

 KÖZÉLETI LAP XVII. évfolyam 11–12. szám 2006. december 8. 

 Alapítva 1990-ben.  kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 

Az én születésem 
 

73 évvel ezelőtt nem léteztem, senki sem tudott ró-
lam a földön. (Ezt mindenki elmondhatja önmagáról.) 
Nem volt szükségszerű tény, hogy legyek. – Ekkor 
Apám és Anyám akartak, vártak, génjeik által megaján-
dékoztak emberi adottságaimmal. – Akart engem a Te-
remtőm, és megajándékozott személyiségemmel, lelkem-
mel. Ezért születhettem meg, mert egyoldalúan szerettek 
engem. Azóta élek, cselekszem jó vagy elhibázott dolgo-
kat, majd ezeket igyekszem kijavítani. Mintha ez nem is 
lehetne másképpen! Mintha ennek így kellene lenni! 
Azért, mert szerettek és megszülettem. 

 

Jézus születése 
 

„Látta a Teremtő Isten, hogy amit alkotott, nagyon 
jó.” – olvasható a Biblia első lapján. Akkor az Istentől 
kapott szabadságával visszaélő teremtmény (angyal és 
ember) ezt összekuszálta, elrontotta. De nem véglegesen, 
nem reménytelenül! Erre Isten, aki a Szeretet, kiválasz-
tott és meghívott egy kis népet, hogy annak kiemelkedő 
tagjai által elkezdhesse az újjáteremtést, előkészíthesse a 
változást, a megváltást. Egyoldalú szeretetből. 

Ábrahám, Mózes, az egyiptomi József, a próféták, Má-
ria és József Isten partnerei voltak ebben a megmentő, meg-
újító szeretetben. Jó 2000 évvel ezelőtt ezen a kis bolygón az 
emberi nem történetében megszületett Jézus, Akit nagyon 
vártak, kértek, hívtak, Akit az újjáteremtő jóságos Atyánk 
küldött, az egyszülött Fiúisten, a mi Embertestvérünk. 

Most úgy készülünk születése napjára, karácsonyra, 
mintha mindig így lett volna, mintha nem is lehetne 
másképpen. Mert Isten először akkor szeretett minket, 
amikor megteremtett, majd újra egyoldalúan szeretett 
minket, amikor újjáteremtett. Ezért lehet a szeretet ünne-
pe a karácsony. Ezért jelent olyan kimondhatatlanul 
sokat gyermeknek, igaz lelkületű felnőttnek, ezért jut 
belőle gazdagon annak is, aki nem, vagy alig nyílik meg 
a szeretetre. Mert Ő megszületett. 

 

A mi újjászületésünk 
 

Több mint másfél évezreddel ezelőtt Nagy Szent Leó 
pápa egyik karácsonyi szentbeszédében ezt mondta: 
„Ismerd fel, Ó keresztény, nagy méltóságodat! Az isteni 
természet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád 
méltatlan régi romlottságodba. Fontold meg, milyen Fő-
nek és Testnek lettél a tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten 
a sötétség hatalmából ragadott ki, és áthelyezett téged az ő 
világosságába és országába.” „Jézus hiába született volna 
meg Betlehemben, ha nem születik meg a te szívedben.” 

Így mondhatjuk, így kell mondanunk: ÉRTEM, ÉR-
TED történt mindez! 

Szent Ágoston mondása: „A szeretet gyógyít. Azt is, 
aki szeret, azt is, akit szeretnek.” 

De jó annak, aki úgy éli meg karácsony titkát, hogy mindennek 
így kellett történnie! Nem is lehetett másképpen! 

S hogy mindegyikünket eltöltse a szeretet öröme és békéje, 

nyisd meg életedet, családodat, közösségedet, nemzetedet ez előtt 
az áldott Vendég előtt! Mert Ő itt akar maradni velünk, közöttünk! 
MERT Ő MAGA A SZERETET! 

Ezt kívánja minden dorozsmai embertestvérének 
MÁDI GYÖRGY plébános. 

SZÜLETÉS 

HAVI GONDOLAT 
Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat, 
gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen 
majd az ünnepekre.                 (József Attila) 

 

A Dorozsmai Napló Baráti Kör Vezetősége 
és az újság szerkesztősége ezúton kíván kellemes karácsonyt 

és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt 
minden kedves Olvasójának! 
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– A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
– Szolgálati időben hívható KMB szá-

mok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333; 
Molnár Csaba: 06 20 209 5311; 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306 
– A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Röviden 
— A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtá-

ra 2006. december 27-től 2007. január 1-ig ZÁRVA 
tart. Nyitás: 2007. január 2-án, kedden 9.30-kor. 

 
— Fábián József fogadóórái: 
December 12-én (kedd) 1600 Kirendeltség, 

1730 Jerney Általános Iskola; 
2007. január 16-án 1600 Kirendeltség, 1730 

Jerney Általános Iskola. 
 
— Sporthírek 
 
+ Kézilabda, NB I/B-s női dorozsmai csapat 

eredményei: 
 
Szeged–Algyő DNKC—Szeged-Kiskundorozsma KSE: 
17–20 (10–10) 
Dorozsma: Borosné, Horváth, Patócskai, Kormány, 
Hódi, Asztalos, Deák. 
Csere: Tóth, Dobó, Gagyi, Farkas, Szögi, Raffai, 
Vadászy. 
Edző: Ördögh József. 
 
Szeged-Kiskundorozsma—Csömör: 18–19 (8–10) 
Dorozsma: Borosné, Horváth, Bloj, Hódi, Kor-
mány, Dobó, Vadászy. 
Csere: Tóth, Deák, Asztalos, Patocskai, Horváth, 
Szögi, Raffai. 
Edző: Ördögh József. 
 
Csorvás—Szeged-Kiskundorozsma KSE: 26–21 (13–8) 
Dorozsma: Borosné, Horváth K., Raffai, Asztalos, 
Gagyi, Dobó, Vadászy 
Csere: Tóth, Hódi, Deák, Patocskai, Kormány, 
Horváth, Farkas. 
Edző: Ördögh József. 
 
Derecske—Szeged-Kiskundorozsma: 34–20 (18–12) 
Dorozsma: Borosné, Horváth K., Horváth Z., 
Kormány, Hódi, Farkas, Vadászy. 
Csere: Tóth, Kamuti, Szögi, Mezei. 
Edző: Ördögh József. 
 

+ Kézilabda, NB I/B-s férfi dorozsmai csapat 
eredményei: 
 
Kecskemét—Szeged-Kiskundorozsma: 27–19 (14–9) 
Dorozsma: Kiss, Balda, Bessenyei, Ördögh, Nagy, 
Mendebaba, Avar. 
Csere: Prezenszki, Jele, Szeles, Major, 
dr. Szepes, Veres, Csonka. 
 
Szeged—Kiskundorozsma KSE–Csömör: 32–28 (13–14) 
Dorozsma: Prezenszki, Balda, Bessenyei, Ördögh, 
Nagy, Mendebaba, Avar. 
Csere: Kiss, dr. Fekete-Szabó, Valackai, 
dr. Szepes, Touré, Cirják, Veres. 
Edző: Giricz Sándor. 
 
Fehérgyarmat—Szeged-Kkdorozsma: 31–28 (17–14) 
Dorozsma: Kiss, Balda, Bessenyei, Avar, 
Valaczaky, Mison, dr. Fekete-Szabó. 
Csere: Prezenszki, dr. Szepes, Mendebaba, 
Veress, Touré, Nagy, Szilárdi. 
Edző: Giricz Sándor. 
 
Szeged-Kiskundorozsma—Cegléd: 26–21 (10–11) 
Dorozsma: Kiss, Avar, Ördögh, dr. Szepes, Besse-
nyei, Balda, Nagy. 
Csere: Prezenszki, Touré, Valaczkai, Mendebaba, 
Mison, Veress, dr. Fekete-Szabó. 
Edző: Miksi István. 

Boldog 
karácsonyt 
kívánok 
minden 
kedves 
ismerősömnek! 

Pál Éva 
kozmetikus mester 

Tizenkét pontos kritika a Védegylettől 
Tizenkét pontos kiáltványt adott ki a 

napokban a Sólyom Lászlót köztársasági 
elnöknek jelölő Védegylet. Ebben – az elmúlt 
hetek eseményeire reflektálva – mindkét 
politikai oldalnak szóló civil állásfoglalást 
tettek közzé. 

A tizenkét pont megírásának fő oka az 
volt, hogy az elmúlt időszak történéseit 
mindkét politikai oldal a saját szájíze, szim-
pátiája szerint értelmezi, amellyel teljesen 
feloldják az erkölcsi gátakat. A hazugság és 
az igazság eközben relatívvá válik, retoriká-
vá silányul, ami a Védegylet szerint tartha-
tatlan állapot. 

A „harmadik oldali”, józan, „civil” állás-
pont tehát a következő: 

 
1. Baloldalinak lenni nem jellemhiba! 
2. Jobboldalinak lenni nem jellemhiba! 
3. A baloldaliak nem kommunisták! 
4. A jobboldaliak nem nácik! 
5. A kormány ellen tüntetni demokrati-

kus alapjog! 
6. Az utcai politizálás differenciálatlan 

megbélyegzése antidemokratikus! 

7. Az erőszakos, félelmet keltő tüntetés 
antidemokratikus, dobálni, gyújtogatni, 
verekedni az utcán bűncselekmény! 

8. Árpád-sávos zászlóval tüntetni ott, 
ahol ez a zászló egy tömeggyilkos rezsim 
egyik szimbóluma volt, félelemkeltő! 

9. Bejelentett, törvényes demonstráció 
résztvevőit megvédeni a rendőrség alapvető 
kötelessége! 

10. A rendőri eljárásban elkövetett bán-
talmazás bűncselekmény! 

11. Semmit sem szólni az ellenfél na-
gyobb bűnére hivatkozva, jellemhiba! 

12. Gyűlölni egymást ostobaság, a leg-
főbb veszély, ami a demokráciára leselkedik! 

 
Fontosnak tartják, hogy a magyar de-

mokrácia „részvételi” irányba mozduljon el 
a képviseleti jelleg felől, a jelenlegi tapaszta-
latok szerint ugyanis a képviselők a társada-
lomtól kapott felhatalmazással bármilyen 
programot, intézkedést végrehajthatnak. A 
civileknek a döntésekbe való valódi beleszó-
lást, érdekegyeztetést szorgalmaznak – a 
jelenlegi látszategyeztetések helyett. 

A képviselők fizetése is csökken 
A rendszerváltás éveiben megalakult 

szegedi közgyűlésben havi 1500 forintos 
bruttó jövedelemtérítési átalányt állapítottak 
meg képviselői javadalmazásként, ez az 
összeg, immáron képviselői alapdíj elneve-
zéssel 2006 szeptember végére 150 ezer fo-
rintra nőtt – a különbség tehát 12-14-szeres, 
az inflációt meghaladó mértékű. 

Október elseje óta a városi önkormány-
zat spórolni kezdett: a képviselői alapdíj (és 
ennek arányában pedig a bizottsági tagsá-
gért, elnökségért kapott honorárium is) – 30 
százalékkal csökkent, de csak 2005-höz ké-
pest. Ezt a táblázat még nem mutatja, ott a 
2006-os esztendő eddig eltelt időszakának 
átlaga szerepel. Ma ugyanis egy képviselő 
már „csak” bruttó 110 ezer forintot vihetne 
haza minden hónapban, bizottsági tagsággal 
együtt már 140 ezret. Botka László 670 ezer 
forintos fizetése nem csökkenhet a törvény 
szerint, de a polgármester szolidaritást vál-
lalt és lemondott a költségtérítéséről. 

Ma már a bizottsági elnökségért közel 
annyit fizetnek, mint a képviselőségért. A 
képviselők jelentős része emellett az önkor-
mányzati cégek igazgatóságának, vagy fel-
ügyelő-bizottságának is tagja, általában 
50-100 ezer forintos díjazásért. Ha mindent 
összeadunk, akkor egy átlagos képviselő, aki 
csak alapdíjat, költségtérítést és egy bizottsá-

gi tagságért járó pótdíjat kap, 230 ezer, az 
ügyesebbek azonban több mint 300 ezer 
forintot is kereshetnek. A hazai átlagkereset 
jelenleg bruttó 160 ezer forint, Csongrád 
megyében azonban csak 145 ezer. 

Az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíja Szegeden (forintban) 
 
 2002-2006 2006 
Képviselői alapbér 150 500 111 800 
Bizottsági tagsági díj 51 600 27 950 
Bizottsági elnöki díj 129 000 100 620 

A törvények 
mindenkire 

vonatkoznak? 
Közszájon járt az igaz hír, hogy felvéte-

lek alapján azonosítják, a megbízottak össze-
írják azokat az embereket, akik a demonstrá-
ciókon, tüntetéseken részt vesznek. Tehát 
akik nyíltan – maszkok nélkül – vállalják 
cselekedeteiket, felelősségre vonhatóak. Ez 
így rendben is lenne. 

Azonban igen megdöbbentőnek tartom, 
hogy azok, akik a rendért, közrendért felelő-
sek, jómaguk álarcok, símaszkok mögé búj-
va – a szabályzatokat megszegve – ütlegel-
nek, rugdosnak, (felvételek bizonyítják, jó 
hogy vannak) magyar állampolgárokat (is), 
ma Magyarországon, az Európai Unióban. 
Jogos kételyeim támadnak: felelősségre von-
ható-e az az egyenruhás, aki semmi – kötele-
zően előírt – megkülönböztető, azonosító 
jelet nem visel magán? 

Csak remélni tudom, hogy erre majd 
mégis sor kerül, de egy biztos, a Rendvédel-
mi Szervnek igen nehéz munkája lesz. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Ezúton szeretném megköszönni a 16. 
szavazókörzet választóinak, hogy sze-
mélyemet az önkormányzati választá-

sokon támogatták. 
Minden kedves dorozsmai lakosnak 

kívánok szeretetben gazdag karácsonyi 
ünnepeket és boldog új esztendőt. 

Mihálffy Béla 

Jókívánság 
 

Kiskundorozsma lakosságának békés karácsonyi ünnepe-
ket és eredményes új esztendőt kívánunk! 

 

Tóth József, Fábián József 
önkormányzati képviselők 

15 ÉVES A KISKUNDOROZSMÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY! 

 

MEGHÍVÓ! 
A KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPÍT-

VÁNY Kuratóriuma szeretettel meghívja 
Önt, kedves családját, barátait, ismerőseit a 
2007. február 17-én 18.00 órai kezdettel a 
Dorozsmai Sportcsarnokban tartandó 
JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA. 

 
ZENE: PARTY TIME BAND. 
 
Belépődíj: 5 500,- Ft/fő, amely magába 

foglalja a vacsora vendéglátást. 
 

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN a 
KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

Kuratóriuma. 
 

SZÜLINAPI MEGLEPI!   TOMBOLA! 

Renomé 
A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint 

a „renomé” jelentése: jó hírnév, becsület. 
Nem szokványos kérdésekkel kerestem 

meg Tóth Józsefet, Kiskundorozsma MSZP-s 
képviselőjét. Nem terveit, programját, az el-
múlt ciklusban végzett munkáját, eredmé-
nyeit-kudarcait firtattam, ez legyen egy kö-
vetkező cikk témája. „Udvariasan, de provo-
kálni fogom!” – vezettem be első kérdései-
met. A válasz frappáns volt: „Állok elébe, 
akármi is legyen a téma.” – válaszolta. 

– A lakossági fogadóórák a képviselők és 
képviseltek elsődleges kapcsolódási pontjai. Meg-
jelennek az Ön munkájában a lakossági igények? 

– Két fajta igényt próbálok kielégíteni: a 
magánjellegűt és a közérdekűt. Előbbi nem 
lesz publikus, az esetek 60-70%-át képezi, ha 
tudom, teljesítem az igényt, lerendeződik, 
majd lezárul. A közérdekű, közösségi igény 
jó útmutatót jelent számomra a tervezéshez 
és a megoldáshoz. Ezek általában igen ko-
moly anyagi igényűek, tehát nehezebbek. 
Ha kis költségű, megoldható, és megoldom 
mindjárt, miért is ne? Ha nagyobb, a telepü-
lés érdekében való változtatás – út, kátyú, 
renoválás stb. – nos általában az év decem-
berére kell leadni, hogy beépülhessen a vá-
rosi költségvetésbe. De mindenképp leg-
alább 1 évre előre kell gondolkodni. Hogy 
választóim megvehessék rajtam ígéreteimet, 
a bejelentéseikre tett intézkedéseimet, min-
denképp nagyobb publikációra volna szük-
ség, ez akár helyi újságban, vagy a kábelté-
vében való beszámolásommal adna számot 
az elvégzett munkámról. Ha kaphatnék pub-
licitást, folyamatosan nyomon követhetnék a 
munkámat. 

– Mintha a képviselők szubjektív akarata, 
elgondolásai jellemeznék a helyi politikát, a vá-
rosvezetés irányát. 

– Sok emberrel találkozom, beszélgetek, 
az összes nekem felvetett problémát keze-
lem, rögzítem. Kilenc évre visszamenőleg 
írom a nálam megjelentek igényeit. Ez az 
időszak meghatározza nekem az irányt, mi a 
legfőbb gond, mik a legfontosabb kérdések 
Kiskundorozsmán, mint pl. az utak aszfalto-
zása, a csatornázás, a felszíni csapadékvíz- 
elvezető árkok elkészítése. A legfőbb igény 
teljesül. Persze vannak egyéb felvetések, 
mint a helyi sport helyzete, nos, ezek civil 
egyesületek, nem a város vezetése alatt ál-
lók. Ebbe a politika nem szólhat bele. A tag-
ság válasszon megfelelő vezetőt, bár nekünk 
lehet ezeket motiválni, de az irányultságot 
nem mi határozzuk meg. A helyi kulturális 
igények kielégítésére is megfelelő szakirá-
nyú tervek, elgondolások, programok beve-
zetése szükséges, ezt sem mi irányítjuk, az 
erre hivatott irányító és felügyeleti szervek 
feladata lenne gondoskodni a kultúra helyi-
leg szükségelt irányának megválasztásáról, 
tömegeket vagy csoportokat hasznos prog-
rammal megmozdító emberek kiválasztásá-

ról. Meg kell azonban említeni, hogy a kul-
turális élet irányítására nemcsak egy lehető-
ség adódik Dorozsmán, a helyi iskolák és 
óvodák is jelentős kulturális eszközzel, prog-
rammal vesznek részt a nevelésben, a helyi 
szabadidős tevékenység irányításában.    

Elvem, az a jó képviselő, aki nem plagi-
zál, nem mások ötleteit próbálja sajátjaként 
eladni, de felhasználja. Hasznosnak tarta-
nám a Dorozsmaiak pozitív visszajelzéseit. 

De a helyi ember fukarkodik a dicséret-
tel, pedig egyrészt jólesne, másrészt lendíte-
ne az akaraton. Szemembe nem sok kritikát 
kapok. Visszahallást annál többet. Sok dolog 
elintézése nem csak rajtam múlik, sajnos, a 
bürokrácia még néha engem is leteper, pedig 
elég nagydarab vagyok. 

– Az országos politika lejáratódott. Az embe-
reknek elegük van a pro-kontra vitákból, egymás 
táborának becsmérléséből. Mintha a képviselők 
erre rá sem hederítenének. 

– Nem vagyok hajlandó követni, és ná-
lunk meghonosítani azt a politikai hangula-
tot, amelyet a média közvetít. Erre nincs 
szükségünk. Bár vannak, akik nálunk is 
szeretnének politikai cirkuszt, ezt kikerü-
löm. Vannak megoldandó feladataink, nem 
vagyok hajlandó az energiánkat politikai 
harcokra fecsérelni. Van Dorozsmán is egy-
két „megmondó ember”, aki próbál lejáratni, 
meghurcolni másokat, érdemtelenül felemel-
ni egyeseket, nem ez a tisztességes, korrekt 
magatartás. A kiskundorozsmai emberek 
tudnak önállóan is véleményt alkotni, nincs 
szükségük „megmondókra”. Ezek nem vesz-
nek részt a közösségi munkákban, csak bí-
rálnak, irányítani akarnak, ez nem stílusos. 
A példamutató életű és a példában tevőlege-
sen elöljáró embereket becsülöm.  

– Talán nem illő hasonlat, de nincs semmi 
„póráz elv” a választók kezében, ami a képviselői 
megnyilvánulások kontrolljaként lenne jelen, egy 
amolyan „húzd meg – ereszd meg”, inkább min-
dig a képviselők irányítanak. 

– Ez a kérdés a római kor óta foglalkoz-
tatja a népet. Mármint, hogy pl. egy parla-
menti képviselő a meghirdetett programja 
alapján végzi-e a munkáját, mert igazából az 
a kötelessége, hogy úgy legyen. Az érvénye-
síti a választói akaratot. Igaz, kizárt, hogy 
több ezer választója véleményét koordinálni 
tudja, persze közvélemény kutatások, szon-
dázások adnak neki tájékoztatást a vélemé-
nyekről, de nem mindig tud egyeztetni. Az 
lenne ideális, ha mindig vállalná a program-
ját, majd el is végezné, és csak azzal tudna és 
akarna is foglakozni. Ha a jogrendszerbe be 
lenne építve a visszahívás rendszere – amit 
el tudnék fogadni – akkor ne azért hívják 
vissza, mert más politikai elveket vall, ha-
nem, mert nem valósítja meg a programját. 
Sajnos így nincs igazán kontroll, csak a 
négyévenkénti választás, a sztrájk, a tünte-
tés, az aláírásgyűjtés. 

– Mit tesz ma egy MSZP-s képviselő Kiskun-
dorozsmán, ha választói, enyhén szólva, kérdőn, 
fejcsóválva néznek rá, netán grimaszt vágnak? 

– Megkérdezném, hogy van? Van-e 
olyan kérdése, amire választ adhatnék? Egy 
dorozsmai képviselő nem része az országos 
politikának, arra a befolyása igen csekély. 
Kisebb ő a magasabb beosztású képviselők-
nél, hogy megkérdezze tőlük, mi a céljuk, 
értelmük, mi lesz a vége a megszorító intéz-
kedéseknek. Nincs befolyásunk az adózási, 
nyugdíjrendeleti, stb. országos intézkedé-
sekre, a helyi árak, bérek alakítására. A meg-
szorító intézkedésekből adódó előnyöket 
2009-től érezni kellene majd az állampolgár-
oknak. Valamennyi önkormányzati képvise-
lőnek 40%-kal csökkentették a jövedelmét. 
Ma kevesebbet kap, mint egy beosztott ügy-
intéző a városházán. 

– Balatonőszöd, MTV székház, október 23-
a… Mi van a renoméval? 

– Amikor először hallottam ezt a beszé-
det, mivel fontosnak tartom az első benyo-
mást, arra gondoltam, a miniszterelnök vég-
re tiszta vizet önt a pohárba. Mást akar. Fia-
talos hévvel, érzelemmel, zárt körben de-
monstrálni akarta, hogy más kell. Egy új 
időszámítást bevezetni. Második gondola-
tom, hogy ma már mindenütt, mindenkinek 
szükséges megfontolni, mit mond. Racioná-
lis gondolkodáshoz racionális környezet 
kell. Nem szabad engedni az érzelmeknek, 
még akkor sem, ha a jó szándék vezérel. 
Elfogadom azt, hogy őt a jó szándék vezette. 
Ami október 23-át illeti: az én ünnepemet 
sikerült elrontani. A renomé pedig, nos a 
renomé érdekében a végsőkig harcolok, min-
dent latba vetek, hogy a választói bizalom 
érdekében bizonyítsak és reménykedem, az én 
renomém nem szenvedett csorbát. 

 
TÓTH GYÖRGY 
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Röviden 
— Sporthírek 
+ Labdarúgás, megyei I. osztály, dorozsmai 

csapat eredményei: 
 
Szegedi VSE—Kiskundorozsma: 0–0 
Dorozsma: Farkas, Túri D., Kiss, Cseh, Ottlik, 
Csonka, Mangó, Csányi, Fazekas, Kiss Z., Túri B. 
Edző: Ottlik Sándor. 
Ifjúságiak: 1–0. 
 
Kiskundorozsma—Ásotthalom: 1–3 
Dorozsma: Farkas, Túri, Kiss Z., Cseh, Ottlik, 
Csonka, Fazekas, Csányi, Trenka, Géczi, Kiss Á. 
Edző: Ottlik Sándor. 
Ifjúságiak: 5–1. 
 
Tisza Volán Sc-Szeviép—Kiskundorozsma: 6–1 (3–0) 
Dorozsma: Farkas A., Túri D., Kiss, Cseh, Trenka, 
Csonka, Fazekas, Csányi, Géczi, Túri, Kiss Z. 
Edző: Ottlik Sándor. 
Ifjúságiak: 4–2. 
 
Kiskundorozsma—Röszke: 0–0 
Dorozsma: Szászi, Trenka, Mangó, Cseh, Farkas 
Á., Ottlik, Csonka, Makra, Fazekas, Csányi, Géczi, 
Túri, Kiss Z. 
Edző: Ottlik Sándor. 
 
Sándorfalva—Kiskundorozsma: 2–1 (1–0) 
Dorozsma: Szászi, Túri D., Kiss A., Cseh, Ottlik, 
Csonka, Fazekas, Csányi, Géczi, Farkas, Túri B., 
Mangó, Kiss Z. 
Edző: Ottlik Sándor. 
Ifjúságiak: 2–0. 
 
Ferrocolor-Tápé—Kiskundorozsma: 1–3 (0–2) 
Dorozsma: Szászi, Farkas, Túri, Kiss A., Cseh, 
Ottlik, Csonka, Fazekas, Csányi, Géczi, Makra, 
Trenka, Mangó, Kiss Z. 
Edző: Ottlik Sándor. 
Ifjúságiak: 1–3. 
 

Az őszi forduló állása: 
 

1. Tisza Volán 2. Balástya 3. SZVSE 4. Bordány 5. 
Újszentiván 6. Sándorfalva 7. Ásotthalom 8. Mind-
szent 9. Gyálarét 10. Kiskundorozsma 11. Kiste-
lek 12. Tápé 13. Röszke 14. Mórahalom 15. 
Kiszombor 16. Szőreg 

 
TAKÁCS JÁNOS 

 
 
+ NB I/B-s férfi kézilabda 

 
Salgótarján—Szeged-Dorozsma 25–41 (10–22) 
Salgótarján, 150 néző. Vezette: Nagy, Végert. 
 
Szeged-Dorozsma—Békés 33–37 (18–20) 
Magyar Kupa, a 16 közé jutásért, férfi kézilabda-
mérkőzés. Szeged-Kiskundorozsma, Orczy-
sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Herczeg, Sápi. 
 

(DM Online) 

Az újraválasztott képviselő 
A fogadóóra keretében szorított rám és 

kérdéseimre időt Fábián József, hogy győzel-
méről, új érzéseiről, és a négy év feladatairól 
faggassam. Az utolsó ember is távozott a 
képviselői fogadóóra meghallgatásról, így én 
bombázhattam kérdéseimmel, amely már 
közérdekű, nem magánjellegű. 

 
– Gratulálok ahhoz, hogy folytathatja a mun-

kát körzetében. Újra bizalmat szavaztak Önnek a 
17-es választókörzetben Kiskundorozsmán. 

– A gratulációt természetesen köszönöm, 
örülhetek azért is, amiért újra folytathatom 
azt a munkát, amit az előző ciklusban abba-
hagytam. Mindketten maradtunk, bizalmat 
kaptunk Tóth József képviselőkollégámmal 
együtt ő a 16-os körzetben. 

– Mennyit dolgozik egy nap? 
– Gyakorlatilag 8-16 óráig. Vannak na-

pok azonban, amikor ezt meg kell nyújta-
nom, mint például ma is, amikor képviselői 
fogadóórát tartok, beszámolóim vannak 
időnként a lakosság felé – fórumok vannak, 
ez bizony gyakran belenyúlik a késő estébe. 
Amikor ülések vannak a Városházán, az sem 
mindig 16 óráig tart. Tehát folytathatjuk azt 
a munkát, amit a választók ránk bíztak, a 
körzet építését, szépítését, a problémák meg-
oldását újabb négy évig. Köszönöm a szava-
zópolgároknak a szavazataikat és támogatá-
saikat. A négy évre visszatekintve igyek-
szem minden olyan problémát a Közgyűlés-
ben az asztalra tenni, amit a lakosság és én is 
jónak, halaszthatatlannak tartunk. Termé-
szetesen nem maradéktalanul, de ennek 
néha pénzügyi akadályai vannak. 

– Visszatérve a fogadóóráira, általában 
mivel keresik meg legtöbbször Önt a választók, 
a lakosság? 

– Fogadóóráimon elsősorban infrastruk-
turális problémákkal keresnek meg. Ma 
például főleg a külső területekről jöttek töb-
ben. Sziksós, Subasa, Öreghegy stb. A prob-
lémák a korábban elhanyagolt területekre 
szorítkoznak. Buszváró, világítás, egy-egy 
féktelen gyermekcsoport nem megfelelő 
viselkedése, rongálásai iránt panaszkodnak. 
Ebben egy kicsit kudarcot érzek. A szülők 
felelőssége nem elhanyagolható. Némelyek 
(az érintettek) a busz elindulását sürgetik a 
Dobos utcában. 

– Kérem, beszéljen az újabb négy év tervei-
ről, feladatairól! 

– Elsőként említeném az utcák, lakott 
területek csatornázását az esővizek elvezeté-
sére; folyamatos tisztítását, felújítását., Ahol 
ez még nincs kialakítva, ott kiássák a belvízi 
gondok megoldása, megelőzése céljából. 

A második égető probléma a liget felújítá-
sa: az elöregedő fák helyett facsemetéket 
szeretnénk ültetni, játszóteret kialakítani, a 
stációképeket rendbe tenni. A ligetben pihe-
nőhelyet alakítanánk ki a kiránduló gyerekek 
számára. 

Szép díszteret kapott Dorozsma köz-
pontja a Polgármesteri kirendeltség előtt. Ezt 
a díszteret szeretnénk meghosszabbítani az 
orvosi rendelőig. Parkoló kialakítása is el-
képzeléseink között van. 

A templom körül körforgalmat szeret-
nénk kialakítani a biztonságosabb közleke-
dés érdekében. 

Be szeretnénk még fejezni az olyan utcák 
burkolását, amik a csatornázás után elma-
radtak. Ezek: a Dobos utca vége, Málna utca 
vége, a Nap és a Majális u. közötti szakasz, a 
Vályogos utca a Dorozsmai úttól a Dobos 
utcáig. 

Benne van a négyévi tervünkben a Szik-
sósfürdő fejlesztése. Egy igényes fürdőcent-
rumot szeretnénk kiépíteni, élményfürdővel. 
Befektetőt keresünk erre a nagy volumenű 
munkára. A külterületen 140 tanya van. Ide 
tartozik az Ipar dűlő, Sia dűlő, Seregélyes 
dűlő, Subasa. Erre is nagy figyelmet fordí-
tunk, az idősekre való tekintettel. 

Természetesen az elmaradt buszmegál-
lókat ki kell még építeni, hogy a busz elin-
dulhasson a Dobos utcában. A buszforduló 
kialakítása és a Malom megálló létrehozása. 
Mindez pénzkérdés, de csak a 2007-es költ-
ségvetésből hozható létre. 

– Nem említette az új házhelyek, vagy lakóte-
lepek létrehozását. Mi újság ebben a kérdésben? 
Sok a fiatal, ezek mind elmenni kényszerülnek 
Dorozsmáról. 

– Ez nehéz kérdés. Valóban voltak terve-
ink építkezésbe fogni, akár lakótelepet is a 
volt TSZ területén a Nagybani piacnál. Kap-
tunk némi biztatást, azonban ez meghiúsulni 
látszik. Úgy tűnik, mintha a tulajdonos el-
hallgatott volna. Esetleg más már e terület 
tulajdonosa. Ennek utána kell néznünk. 
Máshol, ahol még elképzeléseink voltak, úgy 
tűnik, ott sem lehet, hiszen a falu szélén, ami 
terveinkben szerepelt, már mind magántu-
lajdon, hiszen azt az ottlakók megvásárolták. 
Mindenképpen odafigyelünk erre, hisz fon-
tos, hogy fiataljaink itt maradjanak. 

– Képviselő Úr! Köszönöm a tájékoztatást a 
négyévi tervekről. Kívánom, hogy mindez meg-
valósuljon Dorozsma életében. Ehhez kívánok jó 
egészséget, magánéletében sikereket, a képviselő-
ségéhez örömöt, megelégedést mindkettőjüknek. 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

Kedves Betegeim! 
Tisztelettel várom rendelőmben azon pácienseim jelentkezését, akik hosszú ideje 

nem jártak orvosnál. Megjelenésükkor ingyenes, életkorhoz kötött szűrővizsgálat elvég-
zésére számíthatnak. Vérnyomást mérünk, ujjbegyből vércukor meghatározást végzünk. 
Laborvizsgálattal anyagcsere eltéréseket szűrhetünk ki. Ezekkel az egyszerű, fájdalmat-
lan vizsgálatokkal alattomos, tehát panaszt nem okozó, de később visszafordíthatatlan 
lefolyású megbetegedéseket fedezhetünk fel. Telefonos és személyes jelentkezés is lehet-
séges. 

A rendelő címe: 6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 26. 
Telefon: 62/462-947 
 

DR. BINDICS ISTVÁN 
háziorvos, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos 

Minden kedves ügyfelemnek 
kellemes karácsonyi ünnepeket és 

nagyon boldog új évet kívánok! 
 

dr. Onozó Mónika ügyvéd 
Kiskundorozsma, Zádori u. 8. 

 

Új nyitva tartás: 
H-P: 8-16 óráig 

és megbeszélés szerint 
Tel.: 461-509 

Mobil: 06 70/21-33-479 
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Temetői helyzetkép 
Szeged hetilapjában élénk érdeklődést 

keltett a hír, miszerint a Belvárosi temető 
sírhelyeinek nyilvántartását számítógépen 
feldolgozva, mindenki számára hozzáférhe-
tően az Internetre vitték egy honlapon. Kike-
restem, átböngésztem, majd felkerestem a 
temető gondnokát, aki tájékoztatott, hogy a 
rendszer iránt egyre növekvő érdeklődés 
mutatkozik meg. Elgondolkodtam, mennyi-
re jó ötlet volt, valaki, réges-rég Szegedről 
elszármazott, aki visszatér családfája kutatá-
sára, elhalt hozzátartozói nyugvóhelyének 
felkutatására néhány kattintással számítógé-
pén, jó közelítéssel megtalálhatja az esetleg 
már besüppedt sírhelyet, de legalábbis meg-
tudhatja, ott van-e eltemetve egyáltalán, 
anélkül, hogy ideutazással, át- és átszállá-
sokkal gyötörve tudja meg: jó helyen jár-e, 
vagy felesleges keresgélnie. Közben arra 
gondoltam, mi lenne, ha ezt itt nálunk, 
Dorozsmán is bevezetnék, bővülne a Neten 
lévő információ és talán a helyi ügyintézés 
is. Nos, kíváncsian kerestem fel Major 
Lajosnét, a dorozsmai temető gondnokát, aki 
azért kissé lehűtötte nekibuzdulásomat. Az 
információbővítésnek ő is csak hasznát lát-
ná, ami a vidékieket illeti, de mint bemutat-
ta, amennyi idő eltelik a gépindítással, beje-
lentkezéssel, Internet lehívással, honlap ki-
kérésével, annak fele ideje alatt már az aszta-
lán mutatja, amire kíváncsi vagyok. Bár ke-
mény munkával, de manuális nyilvántartá-
sát naprakésszé pontosította, bevallottan 
rengeteg fáradsággal. A korábbi nyilvántar-
tások hiányosságait majdnem lehetetlen volt 
pótolni, de sikerült. Az éppen belépő érdek-
lődőt pillanatok alatt tájékoztatta, hol találja 

szeretteit, pedig elég nehéz volt kiókumlálni, 
hogy az évtizedekkel ezelőtti zsombói szár-
mazású (akkor még Dorozsma területe volt) 
ide temetett emberek adatait hogyan lehet 
adaptálni a helyi viszonyokra, különféle 
sírhelymegváltás és egyéb ügyekben. 

Ha már itt jártam, szétnéztem. Ha egy 
helyi ember mondhatja egyáltalán, büszke a 
temetőjére, bár kicsit fura kijelentés, mégis 
ilyesmit éreztem. Látni a törődést, a gondos-
kodást, az igyekezetet a kulturált környezet 
kialakítására, a felújított, tiszta szőnyeggel 
ellátott ravatalozót, a sziszifuszi erőfeszítést 
a temető hátsó kerítése folytonos kibontásá-
nak helyreállítására, de legfőképpen a kato-
nasírok ápolásában kifejtett szorgos munkát. 
Egy arra tévedő nem is gondolna arra, hogy 
a temetőgondnokság (mert ugye a nevében 
is benne van?) gondoskodik róla, hogy min-
dig virág legyen a világháborús katonasíro-
kon. Csak nehogy aktuálpolitikai fuvallatok 
áldozata legyen, ha kitudódik, bizony szov-
jet katonák is nyugszanak itt, nálunk ugyan-
úgy számíthat a végtisztességre az az 
uzsgorodi, szmolenszki és még ki tudja hon-
nan származó egykori bátyjára, apjára gon-
doló orosz ember, mint az, aki Izraelből jött 
haza hősi halott rokona sírhelyét rendbe 
tenni itt, a dorozsmai temetőben. Tisztesség 
és kegyelet kérdése ez, mi nyugodt szívvel 
és nem kevés meglepődéssel konstatáltuk, 
mikor vérüket az orosz sztyeppén hullató 
világháborús honvédeink tisztességgel ápolt 
sírjait mutatták meg – odakint. (Pedig elő-
ször – valljuk már be egyszer – mi mentünk 
oda… pusztítani.) 

TÓTH GYÖRGY 

Itt nyugszik 
Juhász Gyula 

Pontosabb információért inkább a gondnokhoz 
forduljunk. A temető területét körbevevő utak, 
buszmegállók stb. még nincsenek rajta a térké-
pen. 

Fonógyári út 

Bajai út 

www.testamentum.hu 

A Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 

decemberi 
programjából 

 
+ KARÁCSONYI KONCERT 
2006. december 21. csütörtök 18 óra 
A VIA STELLIS együttes karácsonyi koncertje 
Az est fővédnöke: Mádi György plébános 
Az együttes tagjai: 
Atlasz Henrik (fuvola), Béni István (szólógitár, 

ének), Kovács Zsolt (dob, ütőhangszerek), Szabó 
Zsanett (ének), Sztupkai Gergő (basszusgitár), 
Tiboldi Ákos (akusztikus gitár, ének), Tóth Tibor 
(zongora), Körmöczi Zoltán (gitár, ének, dalszö-
vegek) 

 
+ Szeretettel meghívjuk 
2006. december 22. péntek, 16 órára 
— I. DOROZSMAI SÜTEMÉNYKÉSZÍTŐ BAJ-

NOKSÁG, 
— A MINDENKI KARÁCSONYA  
— ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ „1 ÉVES SZÜLETÉS-

NAPJA” RENDEZVÉNYRE : 
A behozott süteményeket szakavatott zsűri 

értékeli. Eredményhirdetés az ünnepi műsor 
végén lesz. 

A szakavatott zsűri tagjai: 
FODOR ZSÓKA színművész 

BÁNYAI ATTILA mestercukrász 
A versenyre hozott süteményeket december 

22-én 13 óráig kérjük a művelődési házba behoz-
ni! 

Kérjük, jelezze részt kíván-e venni a verse-
nyen december 19-ig! 

Az elkészült mesterműveket jutalmazzuk! 
ELSŐ DÍJ: 2 SZEMÉLYES KIRÁNDULÁS BÉCSBE. 
Az ünnepi műsorban fellépnek: 

FODOR ZSÓKA 
a Barátok közt filmsorozat sztárja 

Lukovics Gabriella 
Vass József 

Lukovics Gergő 
Szabó Gábor 
Gera Melinda 
Siket Andrea 

Székivirág népdalkör 
Eszterlánc néptánccsoport és a 
Zene az életünk musical klub 

 
+ 2006. decembert 31-én vasárnap este 19 

órától 
SZILVESZTERKOR MULASSUNK HÁT! 
Vidám, zenés óévbúcsúztató mulatság lesz. 
Svédasztalos vacsorával, zenével, színházi 

előadással várja a régi-új szilveszterezőket a 
művelődési ház. 

Közreműködnek: 
Merényi Nicolette, Kiszely Zoltán és Nagy 

Imre, a Szegedi Nemzeti Színház művészei 
Zeneszolgáltatás: Ocskó István 
Belépőjegy vacsorával együtt: 5000 Ft. 
A vacsorát a Vadliba vendéglőse, Gyuris Ist-

ván készíti. 
Rendező-házigazda: Révész Ferenc Andrásné 
Szeretettel várjuk, jöjjön és szórakozzon 

velünk! 
 
+ Klubfoglalkozások: 
 
Hétfő 16 órától: Alkony nyugdíjas klub 
Kedd 16.30 órától: Néptánctanítás gyerme-

keknek 
Kedd és csütörtök 16 órától: Székivirág nép-

dalkör 
Kedd és csütörtök 18 órától: AEROBIC – höl-

gyeknek 
Kedd és péntek 9 órától: Gerincjavító torna 
Csütörtök 14 órától: Hímzőkör 
Csütörtök 16 órától: Szépségklub 
Szombat 9 órától: Musical klub 
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A Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet 
***  kölcsön ajánlata karácsonyi meglepetéssel ***: 

 

Most igényeljen  
éven belüli lejárattal,  *** 

fix kamatozású,  *** 
 szabad felhasználású  *** 

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNT,  
 

mert a 2006. december 30. napjáig beadott kölcsönigénylésekhez egy 
karácsonyi meglepetés is tartozik, amelyet Ön választhat ki.   
Az akciós kölcsön részletes feltételeiről érdeklődjön munkatársainknál 
kirendeltségeinken.  
Elérhetőségeink:  Szeged, Dorozsmai út 196.  62/461-012 
    Szeged, Mérey u. 5.  62/540-018 
    Szeged, Bartók Béla tér 5.  62/540-582 
    Szeged. Mátyás tér 4/b.   62/444-502    
Jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek, a takarékszövetkezet a hitelbí-
rálat jogát fenntartja. A kedvezményes ajánlat csak a 2006. december 01-30. között 

befogadott hitelkérelmekre érvényes.  

Új fogorvos Dorozsmán 
Soha ilyen nyugodtan nem várakoztam 

fogorvosi rendelőben arra, hogy szólítson a 
doktornő. A rendelési idő lejárta után három 
beteg várakozott, hogy sorra kerüljön. Leül-
tem, és érdeklődni kezdtem, hogy milyen az 
új fogorvos. Két, harminc év körüli hölgy 
közül az egyik visszakérdezett, hogy először 
jöttem kezelésre? Válaszom: „Igen”. Újabb 
kérdés: „Az előzőnél jártam-e fogas ügy-
ben?” A válaszom: „Nem”. A hölgyek össze-
nevetve mondták: „Az egy mészáros volt.” 
Rámutatok az ajtón levő táblára: dr. Mészá-
ros Brigitta fogszakorvos. Ezen együtt neve-
tünk. Örülök, hogy oldom a feszültséget. 
Közben nyílik az ajtó, egy férfi beteg túl van 
a kezelésen, helyet cserél az egyik beszélge-
tőpartneremmel. Őt is faggatni kezdem: 
„Milyen volt?” Kicsit nehezére esik a beszéd, 
de azért elmondja, hogy három éve kétszáz-
ezer forintot költött a maszek fogorvosnál, 
mert itt az előző fogorvos olyan durván ke-
zelte, hogy félbeszakította a kezelést, és má-
sik fogorvos fejezte be a fogsorjavítást és -
pótlást. Barátai mondták, hogy új fogorvos 
rendel, aki kedves és nagy szakértelemmel, 
türelemmel gyógyít. Harmadik kezelése 
után elmondhatja, osztja az emberek véle-
ményét, miszerint a doktornő gyorsan meg-
szerettette magát. Amikor sorra kerültem, 
elmondtam, hogy én nem fogkezelésre jöt-

tem, igaz sok mindenre fáj a fogam, amit a 
bájos doktornő sem tud meggyógyítani, az 
egyetlen hiteles dorozsmai közéleti lap nevé-
ben szeretném bemutatni. A beszélgetés 
elején a doktornő elmondta, mikor született, 
amiben én kételkedtem, hisz sokkal fiata-
labbnak tűnt, ami a hölgyek esetében termé-
szetes. Engedje meg a kedves olvasó, hogy 
azt írjam, Kecskeméten született jó helyen és 
jó időben Mészáros Brigitta. Édesanyja tanár, 
édesapja állatorvos. Jelenleg nyugdíjasok. A 
gyermekéveket a Kecskeméthez közel levő 
kis településen töltötte. A szülők ismertsége 
által az egész települést ismerte. Már ekkor 
megszerette a kisebb közösségeket, hisz itt 
emberibb, barátságosabb a légkör. Kecske-
méten végezte a középiskolai tanulmányait, 
majd a Szegedi Szentgyörgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetemen végzett. A szakvizs-
gai éveket Hódmezővásárhelyen töltötte, 
majd tíz évig dolgozott vállalkozásban Gá-
doroson. Tíz és tizenegy éves gyermekek 
édesanyja. Férje reumatológusként dolgozik 
Orosháza–Gyopárosfürdőn. Testvérei közül 
húga aneszteziológus a II. Kórházban, öccse 
Londonban fogtechnikus. 

 
– Hogyan került képbe Kiskundorozsma? 
– Nagyon megörültem, amikor megtud-

tam, hogy elődöm nyugdíjba készül (mi is! – 

a szerző), és a praxisát átadja. Ezzel megszű-
nik a mindennapos utazás, ami nagyon sok 
időt és energiát emésztett fel. Mindig fontos-
nak tartottam, hogy elnyerjem az emberek 
bizalmát, és megelégedetten távozzanak a 
rendelőből. Ebben nyújt segítséget asszisz-
tensem, Molnárné Ördögh Csilla, aki dorozs-
mai lakos. Ő is kétgyermekes családanya, 
ezért nagyobb empátiás készséggel rendel-
kezünk a fiatalabb korosztályú betegek ellá-
tása során. 

– A fogászati beavatkozások mellett mi az, 
amit újdonságként említhetünk az Ön rendelésén? 

– Nagy figyelmet tulajdonítunk a meg-
előzésnek és a helyes táplálkozásnak, tájé-
koztatást adunk a szájápolásról és a fogpót-
lások helyes viseléséről. Szeretem követni az 
új dolgokat, melyek segítségünkre lehetnek 
a gyorsabb, korszerűbb ellátásban. Alkalma-
zom a fiatalok divatos fogászati termékeit, 
gondolok itt a fogékszerre, amely diszkrét 
egy szép fogazatú egyénnél, és fogkároso-
dást sem okoz. Végzek fogfehérítést is, bár 
ezzel nagyon óvatosan és gondosan kell 
bánni. Módunkban áll a fog implantációjá-
nak kivitelezésére is, bár a műtéti sorozatok, 
és a többhónapos gyógyulás miatt a kész 
fogmű elkészítése időigényes és „borsos” az 
ára. Új technikát alkalmazunk a frontfogak 
területén, az ún. héjkerámiát, és a rágófogak 
területén a fogtömések helyett a fogtechni-
kus által készített ún. gradia inlay-t. 

– Az új technika mellett régebbi fogműveket 
készítenek-e? 

– Természetesen készítünk porcelán 
koronákat, hidakat és kombinált kivehető 
fogműveket is. 

– Említette, fontosnak tartja, hogy elnyerje 
az emberek bizalmát, mondana erre példát? 

– Az egészségügy reformja miatt sűrűn 
tapasztalhatunk változásokat a társadalom-
biztosítás által támogatott országosan előírt 
fogpótlások és beavatkozások áraiban. E 
módosításokról folyamatosan informáljuk 
azokat a betegeket, akik megkeresnek. 
Igyekszünk asszisztensemmel, Ördögh Csil-
lával megoldani mindenki problémáját. Segí-
tünk megtervezni, hogyan oldja meg hiá-
nyos fogazatának rendbetételét. 

 
A megszorító kormányintézkedés miatt 

kevés embert látunk mosolyogni, a kor-
mánypárt szerint a rossz fogak miatt. Kérem 
a doktornőt, gyógyítsa meg a fájó fogat, 
hogy az embereket lássuk mosolyogni az 
utcán, ne csak a parlamentben, hisz Ön már 
elnyerte az emberek bizalmát! 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Egy éjszaka a hajléktalanokért 
Második alkalommal rendezték meg 

Szegeden a Szolidaritás éjszakáját. Novem-
ber 16-án este héttől reggel hétig a Klauzál 
téren demonstráltak, hogy felhívják a figyel-
met a hajléktalanok helyzetére. Sokan nem 
értették, miért kell behozni a hajléktalanokat 
a Belvárosba, pedig pont az volt a cél, hogy 
észrevegyék őket. 

A Katolikus Egyetemi Lelkészség hajlék-
talanokkal foglalkozó csoportja és a Védegy-
let több más szervezet támogatásával ren-
dezte meg ezt az eseményt. Az együttérzők 
és az érdeklődők kiállítás keretében képeken 
és írásokon keresztül kaphattak információt 
a hajléktalanok helyzetéről. Este tízig zené-
vel, versekkel, beszédekkel, több hajléktalan 

közreműködővel tartottak előadást, majd a 
tűz mellett közös beszélgetéssel, zenéléssel, 
teázással múlatták az időt. A téren teát és 
hagymás-zsíros kenyeret osztottak, ami a 
hajléktalankörút általános adománya kedden-
ként, sütivásárt tartottak, ruhát, konzervet és 
egyéb adományokat gyűjtöttek. A tenni vá-
gyók az információs pultnál érdeklődhettek a 
különböző segítő szervezetek munkájáról, és 
a bekapcsolódás lehetőségéről. 

A novemberi időpont fontos volt, hiszen 
elég hideg van ahhoz, hogy az ember meg-
gondolja, kimegy-e a lakásból, így jobban át 
lehet érezni azok sorsát, akiknek nincs hova 
bemenniük. 

ZSÓFIA 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2006. december 24. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

1956 
Átélt események, személyes emlékek, melyek sokunkban élnek és a hűséghez erőt adnak 

(Folytatás az előző Hírhozóból.) 

1956. november 4. Korán reggel kinéztünk a Papnevelő Inté-
zet emeletén lévő hálótermünk ablakából. Az utcán sorban álltak 
a szovjet tankok! Az egyik tankról magyarul ezt kiáltották fel 
hozzánk: „Tűnjetek el onnan, mert baj lesz!” Felettébb megle-
pődtünk ezen. 

Az Egyetem Jogi Karának épülete a mi udvarunk mellett 
volt. Amikor kezdték keresni a forradalomban résztvevő fiatalo-
kat, többen a jogászhallgatók közül átjöttek hozzánk az ablakon. 
Ott papi ruhát kaptak a kispapoktól és abban menekültek ki az 
épületből. 

Amikor hetek multával kimehettünk a városba, megdöbbe-
néssel láttuk az összelőtt, kiégett Kilián laktanyát az Üllői úton, a 
közelben lévő Korvin közben a mozit hasonló siralmas állapot-
ban. Az összelőtt romos épületek árulkodtak a harcokról. 

Talán azt gondolták a megtorlás emberei, hogy a kispapok 
úgy sem mennek el, hozzánk jó egy év múlva jöttek „forradal-
márokat” keresni. Lélektanilag is félelmet akartak kelteni ben-
nünk azzal, hogy több héten át mindig pénteken délután 3 óra-
kor jöttek, kihívtak közülünk néhány kispapot, kihallgatták és 
egyeseket el is vittek. 

Majd egyik tanárunkat az Állami Egyházi Hivatalból felszólí-
tották, hogy az Új Ember újságban írjon cikket a kispapok forrada-
lom alatti viselkedéséről. Később tudtuk meg, hogy két fogalmaz-
ványát visszaadták azzal a megjegyzéssel, hogy nem elég kemény a 
hangvétele. Végül a cikkben „néhány hangadót” ítélt el a többi 
védelmében. Amikor ezt elolvastuk, igazságtalannak tartottuk és 
egyöntetűen tüntetőleg távol maradtunk az órájáról. Az úgyneve-
zett „békegyűlésre” sem ment el a többség. (Ezeken a kommunista 
állam szándékai szerint próbálták átnevelni a papokat és kispapo-
kat.) Ezek megtorlásaként az elöljáróink által egy kötelezvény alá-
írását kérték, melyben feltétlen engedelmességgel elmegyünk a 
békegyűlésékre és kerüljük a csoportosulásokat. Ezt lelkiismere-
tünk szerint legtöbben nem tudtuk vállalni, nem írtuk alá, ezért a 
papnövendékek 80%-ának el kellett hagyni a Papnevelő Intézetet. 

Megható volt számunkra, hogy a pesti ismerősök által sok 
munkahely és lakásajánlat érkezett. Így Pesten tudtunk maradni 
és az elbocsátott tanárainknál tovább folytattuk titokban tanul-
mányainkat és vizsgákat is tettünk náluk. 

Én egy „Ultra” Hangtechnikai KTSZ-nél helyezkedtem el, 
mint segédmunkás. Itt gyermekjátékokba kis villanymotorokat 
szereltünk. Itt készültek az akkor divatok „hangos levelezőlapok” 
is. (Képes levelezőlapot bevontak speciális kemény lakkal és 
ebbe hangbarázdákat véstek, énekkel vagy üdvözlő szöveggel, 
amit néhányszor lemezjátszóval le lehetett játszani.) 

Itt kaptuk a hírt, hogy társaink engedélyt szereztek püspöke-
inktől, ill. Rómából a Szentszéktől, a papszenteléshez. Két társa-
mat és engem egy nem forgalmas helyen lévő templomban szen-
telt pappá Szabó Imre esztergomi segédpüspök atya. Érdekes 
meglepetés volt, hogy ő ugyanabba a villamoskocsiba szállt, 
amelyikben mi is utaztunk. Természetesen egy szót sem szóltunk 
az úton egymáshoz. Ez 1959. november 30-án történt. Még az-
nap délután dolgoznom kellett a KTSZ-ben, mert csak délelőttre 
engedtek el a munkahelyről. 

Első szentmisémet a székkutasi templomban zárt ajtók mö-
gött mutattam be, ahol édesanyám a plébánián házvezetőnő volt. 
Csak közeli rokonaim és néhány barátunk vettek részt rajta. 

Mivel az Egyházügyi Hivataltól (mi magunk között egyházül-
döző hivatalnak emlegettük) engedélyt nem kértek (nem is adták 
volna meg), hivatalosan sekrestyésként dolgoztam két és fél évig 
az újszászi plébánián. Plébánosom megengedte, hogy a sekres-
tyési munkák közben papi teendőket is végezzek. Korábban ő is 
volt börtönben a hívek és az ifjúság körében végzett lelkes papi 
munkája miatt. 

Közben két hónapig sorkatona is voltam, ahol tartalékos lég-
védelmi kiképzést kaptunk. 1963 nyarán vált lehetővé, hogy papi 
beosztásban első kápláni helyemre kaptam beosztást Monoron. 

Egyik társunkat, aki Rómából engedélyt kért számunkra a 
papszenteléshez és pénzadományt is kapott a kispapok támoga-
tására, hazaárulás és tiltott valutaügylet címén 12 évi börtönre 
ítélték, néhány másik társát kevesebbre. 

Isten áldjon meg mindenkit, akik azokban a nehéz időkben 
mellettünk álltak, segítettek. Istennek legyen hála azért is, hogy 
hűségesek maradhattunk! 

 
MÁDI GYÖRGY 

plébános 

SZERTARTÁSOK, 
ESEMÉNYEK 

+ december 17. vasárnap 9.00: Ádventi gyermekmise. 
+ december 21. csütörtök 18.00: A szegedi Via Stellis keresz-

tény ifjúsági együttes karácsonyi koncertje a Petőfi Sándor Műve-
lődési Házban. 

Fővédnök: Mádi György plébános. 
+ december 22. péntek 9.00: Az Orczy István Általános Iskola 

karácsonyi ünnepsége a templomban. 
+ december 24. vasárnap. Szentmisék: 7.00 és 9.00. 
    16.00: Gyermekek karácsonyi ünnepsége 
    23.30: Ifjúság verses-énekes karácsony-köszöntője. 
    24.00: Éjféli szentmise. 
+ december 25. hétfő. Karácsony napja. 
    Szentmisék: 7.00, 9.00, 11.30 és 17.30. 
+ december 26. kedd. Karácsony másnapja. 
    Szentmisék: 7.00, 9.00 órakor Turzó István atyáért 
Bemutatja a szentmisét: P. Bálint József jezsuita atya. Énekel a 

KÉSZ Énekkar. Vezényel: Gyuris János. 
+ december 31. vasárnap 17.30: év végi hálaadás. 
+ 2007. január 1. hétfő, Újév. Szentmisék: 7.00, 9.00 és 17.30. 
+ 2007. január 27. szombat 18.00: Egyházközségi farsangi bál 

a Sportcsarnokban. 
Belépő- és vacsorajegyek a plébánián vásárolhatók január 1. 

után. 

I. Szeged-Csanádi Egyházmegyei Lelkipásztori Napok – 
Domaszék, 2006. 

Lelkipásztori napok 
Szeptember 29-30-án került megrendezésre ez a találkozó, 

amelyen az egyházmegye plébániai közösségeiben tevékenykedő, 
lelkipásztori szolgálatokat végző papok, hitoktatók, önkéntes mun-
katársak gyűltek össze, hogy megosszák egymással eddigi munká-
juk során gyűjtött tapasztalataikat, beszámoljanak eredményeik-
ről, egymás példájából ötleteket merítsenek a tevékenykedésük 
során tapasztalt nehézségek megoldására. Községünket Mádi 
György plébános atya, Mihálffy Béláné Edit hitoktató, Szabóné 
Ocskó Zsuzsanna, Lality Karla és Szabó József képviselte. 

A péntek estét Kiss Imre atya beszéde nyitotta, amely után 
Veni Sancte szentmisén vehettünk részt dr. Kiss-Rigó László 
püspökatyánkkal. Az estét ismerkedés, kötetlen beszélgetés, ill. 
tartalmas közös esti ima zárta. 

A szombati napon a mintegy 150 résztvevő több előadást, 
tanúságtételt hallgatott, amelyekben társaik – papok és laikusok 
– számoltak be arról, mit jelent nekik az egyházmegye közössé-
gében élni, dolgozni. Délután Blankeinstein György számolt be a 
szentendrei plébániája életét megújító egyházközségi zsinat 
munkálatairól és eredményeiről. Az elődadó szavait hallgatva 
megerősödött bennem a gondolat, hogy a közösségi életünk 
megtervezése, a mindenkori szükségletekhez való alakítása való-
ban mindannyiunk feladata, amiből kinek-kinek vállalnia kell a 
maga részét. (Folytatás a következő oldalon) 
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Lelkipásztori napok 
(Folytatás az előző oldalról) 
Az előadások után csoportmunka keretében igyekeztünk fel-

vázolni – egyúttal magunknak is megfogalmazni -, milyen csopor-
tok végeznek feladatokat a közösségünkben, ezek milyen kapcso-
latban állnak egymással, lakóhelyünk tágabb közösségével. A má-
sik csoportos tevékenység során pedig a közösségi élet különféle 
területein gyűjtött tapasztalatainkról számoltunk be egymásnak. 
E tapasztalatok összegyűjtése különösen is fontos volt, hiszen a 

csoportmunkák eredményeit is felhasználva fogalmazza majd 
meg püspökatyánk egyházmegyénk új lelkipásztori tervét. 

Összefoglalva a két nap során gyűjtött benyomásainkat: na-
gyon hasznosnak látjuk más közösségek munkájába, életébe 
betekinteni, velük kapcsolatot kialakítani, fenntartani. Fontos 
lenne, hogy ezeket a tapasztalatokat felhasználva együtt tudjuk 
megszabni azokat a lépéseket, amelyek közelebb visznek Isten és 
mindannyiunk céljához: közösségünk élővé tételéhez, s végső 
soron Isten Országának megvalósításához. 

 
SZABÓ JÓZSEF 

Újra segédlelkész működik Kiskundorozsmán 
Sok év telt el azóta, hogy utoljára se-

gédlelkész dolgozott egyházközségünk-
ben. November 24-i hatállyal püspök-
atyánk főtisztelendő Szabó Zoltán Je-
nő atyát bízta meg ezzel a feladattal, akit 
mint egykori diáktársa kerestem fel, hogy 
néhány szóval ossza meg velünk papi 
hivatásának történetét. 

Fogadják szeretettel bemutatkozását! 
(Szabó József) 
 
Egy vallását nem gyakorló, megkeresz-

telt pogány családban születtem. Egy test-
vérem van. Tizenkét éves koromig nem is 
nagyon hallottam Istenről. Elég rossz gye-
rek voltam. Egyik csínytevésem után el-
döntöttem, hogy nem mehet ez így tovább: 
meg akarok javulni, ezért beiratkoztam 
hittanra. Az akkori legjobb barátom római 
katolikus vallású volt, így én is az lettem. 
A hittanórákról egy mondat vésődött leg-
inkább a szívembe: „Isten számomra a 
legeslegjobbat akarja mindig!” Ezért elha-
tároztam, hogy keresni akarom az Ő aka-
ratát. Hosszú éveken keresztül imádkoz-
tam azért, hogy Isten mutassa meg, mit 
akar az én életemmel. Gyermeki szívem-
ben ministrálás közben megfogalmazódott 
az, hogy milyen jó lenne azt a szép 

prefációt énekelni úgy, ahogy az atya is 
énekelte a miséken. Éreztem magamban a 
kettősséget, hogy emellett nagyon vágyód-
tam a lányok után is. 

Általános iskolai tanulmányaim után 
Isten kegyelméből a Szegedi Piarista Gim-
náziumba kerültem. Harmadik osztályos 
koromban, amikor el kellett döntenem, 
hol akarok továbbtanulni, megfogalmazó-
dott bennem, hogy két „dolog” érdekel 
engem: a zene és a Jóisten. Ezért később 
jelentkeztem a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola ének-hittan szakára. 

A sikeres felvételi után a Szegedi Egye-
temi Lelkészség keretein belül egy kiskö-
zösségbe kezdtem járni. Ott jutottam el 
odáig, hogy naponta tíz percet olvastam a 
Szentírást. Mivel még rendszerezve nem 
tudtam olvasni a Bibliát, ezért spontánul 
kinyitva – kérve a Szentlelket, érintse meg 
a szívemet – olvastam Isten üzenetét. 

Egyik este, amikor így kinyitottam a 
Szentírást, Izajás próféta könyvének 54. 
fejezeténél nyílt ki. A főcím ez volt: „Az Úr 
szeretete népe iránt”. El kezdtem olvasni, 
és amikor ehhez a sorhoz értem, átforró-
sodott a szívem: „Mert maga a Teremtőd 
lesz a hitvesed, az Ő neve: a Seregek Ura.” 
Felnéztem a Bibliából és megkérdeztem 

Istentől: „Azt akarod, hogy pap legyek?” 
Mivel a fülemmel nem hallottam a választ, 
visszatértem a Szentíráshoz, és nem vet-
tem észre, hogy két sort ugrottam, ahol az 
első szó az volt: „Igen”. (Ez a rész az Iz 54, 
5.  versében található – a Szent István 
Társulat féle 1 kötetes fordítást olvastam.) 
Leborultam a feszület előtt és sírtam. 

Isten a kisközösségen keresztül is meg-
erősítette – egy vers, egy ének által – , 
hogy valóban ez a szándéka. Próbáltam 
végigjárni Jónás próféta görbe útjait, de 
rájöttem: az Úr szeretete elől nem lehet és 
nem is érdemes elfutni. Kértem még az 
Úrtól, hogy választásom igazi döntés le-
hessen a papság mellett, adja meg nekem 
az igazi szerelmet, hogy átélhessem, mi az. 
De vigyázni kell, mit kérünk az Úrtól, mert 
Ő ezt teljesítette. Rengeteget szenvedtem 
miatta, míg rájöttem, hogy Istent jobban 
szeretem, mint azt a lányt, akibe belesze-
rettem. 

Isten kegyelméből jelentkeztem a püs-
pök úrnál és ő felvett papnövendéknek a 
Szegedi Szemináriumba. 

A kisközösséggel az első három évben 
továbbra is tarthattam a kapcsolatot, hi-
szen ennek a közösségnek is köszönhet-
tem, hogy a hivatásra igent tudtam mon-
dani. A kisközösségnek hála elmélyültté 
vált az Istennel való kapcsolatom, és ren-
geteget ismerhettem meg az élő Istenből. 

A Szent András Evangelizációs Iskola 
kurzusai által világossá váltak a Szentírás 
összefüggései, tanításának lényege és sza-
vainak átható ereje. Ezáltal a Szentírás 
élővé vált számomra. 

A szentírásolvasások előtt mindig ké-
rem a Szentlelket, magyarázza el nekem az 
Írást, hiszen Ő annak a fő szerzője és Ő 
tudja igazán hitelesen megmagyarázni. A 
Szentlélek, ahogy Jézus is mondta: 
„eszetekbe juttat mindent, amit mondtam 
nektek”, és különféle igerészletekből, amit 
a Szentlélek eszembe juttat, el tudja ma-
gyarázni az olvasott Szentírási szakaszt, 
amely ezáltal világossá válik. Mint a 
kirakósjáték, amelynek egyes darabjai 
összerakásával nyilvánvalóvá válik az 
Igazság. Az ember egész lelkét pedig átjár-
ja ilyenkor Isten jelenlétének a tüze. Ezt 
hívják elmélkedésnek. 

Az emberek szíve mélyén ott van ter-
mészetes módon a vágyakozás Isten után. 
Ezt Szent Ágoston így fogalmazza meg: 
„Magadnak teremtettél bennünket Urunk, 
ezért nyugtalan a szívünk, míg nálad meg 
nem nyugszik.” 

Ezt szeretném az emberek szívében a 
felszínre hozni, hogy találkozhassanak 
Istennel. Papi jelmondatom: „Az örök élet 
pedig az, hogy megismerjenek Téged, mint 
egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus 
Krisztust.” 

Erre vágyom, ezt szeretném: az embe-
rek szívét Istenhez fordítani. 

KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
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KÖZLEMÉNY! 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kura-

tóriuma megköszöni mindazoknak, akik 
adójuk 1 %-át – összesen 115 304,- Ft-ot – 
2006. évben az alapítványra engedményezték. 

Ezen összeget saját forrásból 300 ezer Ft-
ra kiegészítve a Kuratórium döntése szerint: 

Oktatásügy fejezet, környezetvédelem 
témakör: 

a két helyi általános iskola alsó tagozatos 
tanulói körében rajzpályázat meghirdetésével 
30-30 nyertes rajzot készítő kisdiák tanulmányi 
kirándulásának finanszírozására fordítottuk. 

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! 
Adószámunk: 19083807-1-06. 

F E N Y Ő F A - V Á S Á R 
 

 Óriási választékban kapható DOROZSMA, TAS U. 1. 
  (Privát ABC mellett) 
 *  F E K E T E  * AZ UDVARBAN 
 *  E Z Ü S T  * 
 *  L U C  * NYITÁS: december 11-én 
 *  N O R M A N N  * NYITVA TARTÁS: 8-20-ig. 

„Hogy lehetsz a világ világossága, ha még magadnak sem világítasz?”(Kalazancius) 

Legyél angyal! 
Még alsótagozatban találkoztam először 

az angyalkázással. Cserkésztáborban min-
dennap kihúztuk egymás nevét és aznap 
titokban különleges figyelmet kellett fordíta-
ni a másikra, segíteni, amiben lehetett. Az 
esti tábortűznél mindenki tippelt, hogy ki 
lehetett az aznapi angyala. Ez általában nem 
volt nehéz, hiszen a kirándulásokon min-
denki a másik hátizsákját vitte, ebédnél pe-
dig a másik edényét mosta el. Egy-két eset-
ben mégis több ember ugyanazt nevezte 
meg angyalának. Ez később is előfordult 
egynapos kirándulásokon és lelkigyakorlat-
okon. Ehhez hasonló egyszeri akció volt az 
iskolában nevek kihúzása Mikulásra. A meg-
ajándékozottat átadás előtt jellemezni kellett, 
hogy magára ismerjen. Előfordult, hogy 
egyenként mentünk az osztályba és a padjá-
ra tettük, így nem derült ki az ajándékozó. 

Amikor tavaly az Egyetemi Lelkészségre 
kerültem, meséltek a Szent Imre Kollégium 
egyik szokásáról: az újak nevét a régiek ki-
húzzák, és ők segítik át a kezdeti nehézsége-
ken. Ők ezt nevezték angyalkázásnak. Né-
hány régi angyal már szeretett volna újra 
védenc lenni, ezért a Lelkészségen is meghir-
dették a „Legyél angyal!” programot. Ez az 
eddigi angyalkázások összegzése lett. Bárki 
feliratkozhatott, közülük mindenkit kihúztak, 
védencükről minél többet ki kellett deríteni, 
de legalább azt, hogy milyen csokit szeret. A 
titkosságot egy nem túl forgalmas helyre 
rakott táblával oldották meg. Ide tűzték az 
üzeneteket, és gyakran az édességet is az 
angyalok. Majd a védencek is válaszolgatni 
kezdtek ezeknek az ismeretlen jótevőknek. A 
közös karácsonyi ünnepségen aztán leleplez-
ték magukat, persze kiderült, hogy nem is 
olyan egyszerű megőrizni a titkosságot. Sze-
rintem többet ér segíteni, mint félni a leleple-
ződéstől, ezért kevesebbet tenni. 

Jól hangzik ez az egész, tavaly mégsem 
iratkoztam fel. Azzal indokoltam, hogy új 
vagyok, és nem ismerek senkit. A fentieket 
olvasva látszik, hogy milyen rossz kifogás. 
Egyszerűen nem mertem vállalni. Azt még 
nem említettem, hogy ez az Őrangyalok 
ünnepétől Karácsonyig tart, körülbelül két 
aktív hónapig. Nem egy napig vagyunk 
kedvesek ahhoz, akit kihúztunk. Két hóna-
pig szebbé kell tennünk annak a napjait, akit 
nekünk rendeltek. Nem kötelességből, ha-
nem szeretetből. Idén feliratkoztam, mert 
megértettem, hogy nem egyszerűen egy 
játék, ami kapcsán ingyen édességhez jutha-
tunk, hanem egy kimondása annak, hogy 
„legyen meg a Te akaratod”, hiszen előre 
nem tudhatom, kinek a kezébe helyeznek, és 
kiért kell felelősséget vállalnom. Erről a listá-
ról már majdnem mindenkit ismertem. Rá 
kellett jönnöm, hogy egy idegenre könnyebb 
vigyázni, könnyebb érte többet tenni, mint 
eddig. Az igazi kihívás olyanért imádkozni, 

akit nem kedvelünk túlzottan, de ezért eset-
leg megveregetjük a saját vállunkat. Furcsá-
nak tűnik, de még nehezebb, ha olyannak 
leszünk az angyala, akiért egyébként is bármit 
megtennénk. Talán tudjuk, hogy mi a ked-
venc csokija, de ezt bárki kiderítheti. Egy ide-
genből az angyalkázás során jóbarát lehet. De 
mivé válhat ezen keresztül egy barát? Még azt 
is oda kell adni, amiről nem is tudtuk, hogy 
létezik! Azt hiszem ettől féltem tavaly, és idén 
nem bántam meg, hogy vállalkoztam erre az 
egyszerre örömteli, mégis nehéz feladatra. 

„Gyakorló” angyalként megengedem a 
tegezést magamnak, és hívlak kollégámnak 
téged is: legyél angyal! Itt az Advent, közele-
dik a Karácsony, legyen az ünnepi készülő-
dés része! Úgy érzed, mindent megteszel a 
családodért, barátaidért, esetleg társadalmi 
feladatokat is vállalsz? Mégis kérlek, szánj 
egy-egy napot arra, hogy célzottan felderítsd 
valaki napját, akár titokban is! Ne várj tőle 
viszonzást, hiszen meglehet, egy másik em-
ber téged nézett ki védencének! Ajánlom, 
nézd meg A jövő kezdete című filmet, mert 
tényleg jó módszert láthatsz benne egy bol-
dogabb világ építésére! 

Legyél angyal – mondjuk ma… és olvasd 
el ezt az utolsó mondatot mindennap! 

ZSÓFIA 

„Mennyből 
az angyal…” 

Az év legszebb, legszentebb ünnepét, a 
Karácsonyt, mely a szeretet, a család, Jézus 
születésének napja, egy egész ünnepsor öleli 
körül. Nyílik az Adventtel, amely eljövetelt, az 
Úrra való várakozást jelenti. Ekkor a szokások 
szerint adventi koszorút készítünk, az asztalra 
tesszük, melyet négy gyertya díszít. Ezeket a 
négy adventi vasárnapon gyújtjuk meg. 

A Mikulás ünnepnapján Szent Miklósra 
emlékezünk, aki a középkorban a szegénye-
ket és gyermekeket megajándékozta. Az ő 
tettének emlékére december 6-a előestéjén 
megajándékozzuk a kicsinyeket. A hiedel-
mek szerint a Mikulás olvasni tud a szívek-
ben, s a lelkekbe lát. Olykor egy krampusz is 
jön vele, aki a rosszakat megvirgácsozza. 

A sok hagyomány egyike december 13-
ához, Luca napjához fűződik. Ekkor kezdjük 
készíteni a Luca-széket, mely karácsony elő-
estjére készül el. A lucázás, más néven kotyo-
lás, (jó termést, jól tojó tyúkokat kívánnak a 
kántálók a gazdának) is népszokás volt, mely 
már szinte kihalófélben van, csakúgy, mint a 
betlehemezés: a gyerekek pásztoroknak öltöz-
ve felkeresik otthonukban az embereket, az 
asztalra teszik a hordozható betlehemet, elő-
adják a bibliai történetet. A háziak végighall-
gatják és megvendégelik a „színjátszókat”. 

Az ünnep koronája a felállított kará-
csonyfa. Egyik jelentése ősi családfa, Jézus 
családfáját, Jesse ágát jelenti. A legenda sze-
rint alatta talált védelmet Jézus üldözői elől. 

Karácsony éjszakáján egy tizenkét napos 
ünnepi szakasz kezdődik a „karácsonyi ti-
zenketted” mely egészen január 6-ig, Vízke-
resztig tart. 

Szentestén meggyújtjuk a gyertyát, mely 
a téli napfordulókor feltámadó fényt, a Bet-
lehemi csillagot, a fény hozóját, Jézust jelké-
pezi. Ilyenkor ajándékozzuk meg egymást, 
karácsonyi dalokat énekelünk, s szívünk 
szeretetre nyílik. 

Az ünnep egésze, a karácsonyi asztal, az 
ősi szokások, hagyományok, hiedelmek, jósla-
tok alapján odakészített ételek, gyümölcsök 
jelképes értelmüket jelzik. Az asztalról elma-
radhatatlan a hal, mely sok pénzt jelent a ház-
hoz, bab, lencse gazdagságot, mákos tészta jó 
házasságot, dió jövendölésbeli tudást, fok-
hagyma mézzel egészséget, disznóhús azt, 
hogy a disznó előretúr, de szárnyas nincs az 
ételek között, mert az „hátrakapar…” 

Az ünnep fénypontja az éjféli mise, ame-
lyet 24-éről 25-ére virradó éjszaka mutatnak 
be a templomokban. Hazafelé tartva érez-
zük, lelkünk megtisztulva, várakozással 
tekint az újesztendőre. 

Szokásként terjedt, hogy december 28-
án, aprószentek napján vesszőből kis kosara-
kat fonnak és a gyerekeket, vagy az egész 
ház népét megveregetik, hogy egészségesek 
legyenek. Egyes vidékeken az a hiedelem, 
hogy kiskarácsonykor az állatok beszélni 
tudnak. Hans Fallada német író „Kiskará-
csony” című meséje szól erről. 

S ha a még megőrzött ismereteink szerint 
sok-sok keresztény karácsonyi szokást meg-
tartunk, tiszteljük az Ünnepet, a fenyőfát, 
Andersen. „A fenyőfa meséje” sohasem válik 
valósággá: nem tesszük a fenyőt karácsony 
után a padlásra, ahol csak az egerekkel oszt-
hatja meg élményeit, nem dobjuk ki hanyagul 
a szemétre rátaposva, és nem fosztjuk meg 
utolsó kincsétől, a csúcsán felejtett Betlehemi 
csillagtól, mely nem csak a három királyok 
útját, a miénket is fényességgel ragyogva 
mutathatja Jézus felé az Újesztendőben. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 



10. oldal 2006. december 8. 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 

Távirányító javítás 
Dorozsma, 48-as u. 51. Tel.: 462-236 

Televíziók, videók stb. távirányítóinak 
javítása, karbantartása. 

Október 6-a u. 42. Tel.: 06 30 473 7667 

Jubileumi Divatbemutató 
Pezseg az élet a dorozsmai Vöröskereszt 

klubban. Több, mint tizenhárom éve költöz-
tem vissza húsz év távollét után születésem 
helyére, tehát bennszülött vagyok. A szom-
széd néni mesélte, hogy ő tagja a klubnak és 
milyen összetartóak. Életvidámak, sokszínű-
ek a klub rendezvényei. Ezek után én is tagja 
lettem. Egyébként is már 1966 óta tagja va-
gyok a Vöröskeresztnek. Első alkalommal – 
ha jól emlékszem – egy farsangi rendezvény-
re mentem el. Magammal vittem az akkori-
ban kedvenc szórakozásomnak számító vi-
deokamerámat, és végig felvettem a műsort, 
amely nagyon-nagyon tetszett. Talán akkor 
tapasztaltam meg először, hogy idős embe-
rek mennyire el tudják feledni minden búju-
kat-bajukat, fájdalmaikat, és újra szinte, mint 
egy önfeledt kisgyerek „játszanak”, ötletes-
nél ötletesebb jelmezekbe öltözve és a figu-
rákat megjelenítve, nagyon jó hangulattal, 
ízléses humorral fűszerezve, színvonalasan 
hozva a farsangi hangulatot. A családom is 
jót szórakozott itthon a lejátszott, pergő fel-
vételeken. Utána több éven keresztül min-
den rendezvényre vittem magammal a ka-
merát. (A mai napig őrzöm a felvételeket.) A 
technika fejlődésével – az én kamerám túl 
nagy – otthon hagytam, mert már nem iga-
zán volt rá szükség, mivel a helyi kábeltévé 
munkatársai magukra vállalták az egyre 
szaporodó dorozsmai rendezvények közve-
títését. Ezeket már minden lakos meg is néz-
hette a kábeltévé adásaiban. Így aztán aki 
éppenséggel nem tudott ott lenni egy-egy 
bármilyen jellegű rendezvényen, megnyitón, 
kulturális műsoron, ha otthon bekapcsolta a 
tv-t, kis ízelítőt kaphatott arról, hogy nem 
alszik ez a városrész, hiszen pezseg az élet 
Kiskundorozsmán. Hamarosan egyéves 
születésnapját ünnepeljük szép, új művelő-
dési házunknak, amely ha mi dorozsmaiak 
is úgy akarjuk, helyi jellegzetességünk és 
kultúránk fellegvárává nőheti ki magát. 
(Csodálatos lenne!) Igazán kulturált keretek 
között hatalmas színpad áll rendelkezésre. 
Minden kényelmes, esztétikus. Itt rendezte 
meg a Vöröskeresztes Klub október 21-én, 
szombaton 25. alkalommal közösségi ren-
dezvényét, bálját s a nagymamák divatbe-
mutatóját. Turcsányi Imréné Pannika néni 
immáron 25 éve a klub vezetője. Minden 
évben a szíve ügyének tartja, töretlenül, 
nagy-nagy lelkesedéssel, odaadással mond-
hatni a lelkét is kiteszi a klubért, hiszen sem-
mi – szerencsére – nem tudja megtörni. Az 
idén ünnepelte 80. születésnapját. Az aktivi-
tása csodálatra méltó és követendő (ha bír-
juk cérnával). Intézkedik, szervez, rendez, és 
csodálatosan énekel. Na de túl sok a gondo-
lat a fejemben, úgy érzem, tele van a tollam 
betűkkel, amit ki kellene belőle írni. Lehet, 

hogy ehhez rövid az éjszaka, hiszen lassan 
közelít a hajnal. Pedig itt szeretnék rákanya-
rodni a divatbemutatóra, melyen vendég-
klubok tagjai is jelen voltak és részt vettek. 
Az öltözőben izgatottan rendezgették – a 
fellépésre benevezett hölgyek egytől-egyig 
nagymamakorúak – elegánsnál, elegánsabb 
ruháikat. Igazgatták a sminkjüket, frizuráju-
kat, sorszámot szigorúan kézben tartva, 
mert a ruhára tűzve takarhat valami fontos 
kis rafináltságot, kitűzőt, ékszert vagy bármi 
más kis részletet. Aztán elkezdődött a mű-
sor. Egymás után, sorszám szerint mutatták 
be ruháikat, amelyek bármely divatbemuta-
tó dobogóján megállnák a helyüket. Ez a 
kijelentés nem túlzás és nem elfogultság, 
szinte minden kollekcióra vonatkozik. Há-
rom kategória volt a kiírás: nyári ruhák, na 
persze inkább a forró délutánok, esték han-
gulatát sugallták merészen, sejtelmesen. 
Délutáni meghitt találkozások, séták, kultu-
rális rendezvények ruhái következtek. Hát 
igen! Mind-mind csupa elegáns, finom, jó 
ízléssel összeállított kollekció a hozzá illő 
kiegészítőkkel: cipő, táska, kitűzők, éksze-
rek, bizsuk. Igen, tátva maradt a szám. Ami 
még ezután következett, minden divatbemu-
tató csúcspontját jelentő esemény: az alkalmi 
és estélyi ruhák bemutatója. A klasszikus, 
sima, egyenes szabású földig érőtől, hátul 
merész hasítással, elöl diszkrét dekoltázzsal, 
a loknis, fodros, csipkés, masnis, selyembeté-
tes, sejtelmesen áttetsző organza, muszlin és 
tüll csodákig, különböző fazonokban és a 
szivárvány minden színében, az ezüst, az 
arany, a bíbor csillogásával átszőve. Ízléses, 
finom, ötletes kiegészítőkkel, mind-mind 
maga volt a szemkápráztató csoda. A fellépő 
hölgyek! Igen ők! Akik ezen a bemutatón 
igenis profi manökenként, saját egyénisé-
güknek tükrében viselték csodaszép, elegáns 
ruháikat. Tulajdonképpen ez tette olyan 
színvonalassá ezt a bemutatót. – Mint min-
den történés az életben, ugyanabban a for-
mában egyszeri és megismételhetetlen. Hát 
hol volt a kamera, hogy megörökítette volna 
ezt – meg merem kockázatni – az országos 
szinten is ritkaságnak számító rendezvényt? 
Igazán megérdemelnék a fellépő „manöke-
nek”, hogy majd évek multával is visszanéz-
hetnék önmagukat és meg tudnák mutatni 
unokáiknak, hogy a mami milyen fitt elegan-
ciával vonult végig a „kifutón”. Nagyon 
szeretnénk, ha jövőre újra töretlen lelkese-
déssel, akaratukkal, divatötleteikkel és nem 
utolsó sorban bájos, derűs egyéniségükkel 
ismét együtt lenne a „nagy csapat”. Ezek 
után megígérem, hogy szerzünk egy videóst, 
mert megérdemlik! 

 
TURÁKNÉ HINEK ILONA 

Kerékpárral 
közlekedők figyelmébe! 

Látni és látszani, ezt kellene figyelembe 
venni minden kerékpárosnak. Sokan még-
sem teszik rá a világítást a kerékpárra, vagy 
nem kapcsolják be azt. Pedig kötelező. Tisz-
telet a kivételnek. Ahol már van kerékpárút, 
azt kellene használni, szabályszerűen, a bal-
esetek megelőzése érdekében. Tavaly a rend-
őrség akció keretében villogót osztogatott. 
Ellenőrzések során mára már büntetőcédu-
lát, ami jóval meghaladja egy világítás-
garnitúra árát. Sok kellemetlen probléma és 
a balesetek elkerülésére nem elhanyagolan-
dó a kerékpár műszaki állapota sem. Kérem 
mérlegeljék ezt. 

Biztonságos kerékpározást, és kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánok! 

 
Tisztelettel: 

TAPODI MIHÁLYNÉ 

OLVASÓI LEVELEK 

A Czékus utca végén összegyűlt bandák 
miatt lehetetlenné vált a közlekedés. Az 
autókkal, motorokkal lefoglalják a egész utat 
és trágár szavakkal sértegetik a közlekedő 
embereket. 

Mit lehet tenni? 
Üdvözlettel: 

FARKAS JUDIT 

Közeledik a karácsony! 
 

Fenyőfa árusítása nagy választékban: 
– töves és vágott fenyők; 
– erdei fenyők; 
– ezüstfenyők; 
– normand fenyők. 

 

Az árusítás helye: 
Negyvennyolcas utca 

(a gyógyszertár mellett) 
Idöpontja: 

december 13-tól 
Nyitva tartás: 
H-P: 9-17, 

szombat-vasárnap: 9-13. 

A Polgárőrség közleménye 
VIGYÁZAT, KONTÁROK, CSALÓK! Az 

év vége közeledtével és a 13. havi nyugdíj 
kifizetésének időszakában megszaporodtak 
Dorozsmán is a házaló árusok, több idős 
embert becsaptak, megloptak. Folyamatosan 
jelen vannak a környező országból jött, ma-
gukat esőcsatorna-szerelő mestereknek mon-
dók, akik a kiszemelt áldozatnak irreálisan 
olcsón vállalkoznak. A munka elkészültével 
az időközben megjelenő főnök az előzetesen 
kialkudott árnak a többszörösét követeli 

munkadíjként. Alkudoznak, fenyegetőzve 
követelőznek, nyomást gyakorolnak az idős 
emberekre, akik engedve az erőszaknak 
fizetnek, majd a vállalkozók távozása után 
meglepve tapasztalják, hogy többi pénzük 
eltűnt. Egyik helyen 360 ezerrel, máshol 400 
ezerrel rövidítették meg a lakókat. 

A hasonló esetek megelőzése érdekében 
idegen házalókkal ne kössenek üzletet! Köz-
üzemi szolgáltatók nevében jelentkezőktől 
kérjenek igazolványt! Hívjanak tanút! 
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A kábeltévé 2007-ben 
– Megkérdeztük a Szélmalom Kábeltété ZRt. 

elnökét, hogy 2007-ben a szolgáltatásukban mi-
lyen változások várhatók. 

– Az egyes programcsomagok 2006-hoz 
képest tartalmukban nem változnak. 

Azonban az első negyedévben a csator-
nakiosztásban lesz kisebb változás annak 
érdekében, hogy az internetes szolgáltatás 
részére újabb frekvenciákat tudjunk biztosí-
tani. Ez az m2, Duna TV, BBC Prime és TV E 
csatornákat fogja érinteni. 

A szolgáltatások díjai januárban nem 
emelkednek, mivel 2006-ban jelentősen nö-
vekedett a kábeltévé- és Internet-előfizetők 
létszáma. Amennyiben az euró és a dollár 
árfolyama a jelenlegi szinten marad, úgy a 
megemelkedett előfizetői létszám miatti 
többletbevétel elegendő fedezetet nyújt nö-
vekvő költségeinkre. Ezért 2007-ben áremel-
kedés nem valószínű, hacsak nem bővül a 

kínálat, vagy növekednek jelentősen a devi-
za-árfolyamok. Itt szeretném kiemelni, hogy 
két évvel ezelőtti döntésünk ismét igazolta 
helyességét, hiszen az akkor ígért árstabili-
tást sikerült megvalósítanunk, miközben 
kínálatunk bővült, és azon előfizetőinknek is 
tudunk tematikus csatornákat biztosítani, 
akik nem tudnak havonta 5 ezer forintot a 
kábeltévés szolgáltatásra fordítani. 

– Sokat hallani arról, hogy a jövőbeni műsor-
szórás a digitális technológiákon alapul majd. Mi 
várható Dorozsmán? 

– December folyamán a KTV extra cso-
magunk előfizetői már digitális kép- és 
hangminőségben is élvezhetik a Sport 1, 
Sport 2, Sport Klub, AXN, Hallmark, Film+, 
Cool és Private Spice csatornák műsorait, 
ezzel lehetővé válik bizonyos filmek eredeti 
nyelven való megtekintése jobb kép- és 
hangminőségben. A digitális műsorok véte-

léhez KTV Hiper vagy KTV Extra előfizetés-
re és egy digitális vevőre van szükség, amit 
legegyszerűbben részvénytársaságunknál 
lehet beszerezni. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy a digitális 
programokat külön előfizetési díj nélkül, a 
meglévő KTV Hiper és Extra előfizetéshez 
biztosítjuk. A fenti nyolc műsor hagyomá-
nyos tévékészülékkel továbbra is fogható 
lesz. 

Egyben tájékoztatom Tisztelt Előfizetőin-
ket, hogy amennyiben 2007 januárjában kifi-
zetik a megrendelt programcsomag egész 
éves díját, akkor egyhavi díjkedvezményt 
biztosítunk. 

A kábeltévé vezetősége ezúton kíván 
kellemes karácsonyi ünnepeket, eredményes 
új esztendőt, és jó vételt minden Kedves 
Előfizetőjének! 

S. G. 
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Karácsonyi akció! 
 

Megújult üzletünkben kibővített árukészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat. 

10–20% árengedmény 
Törtaranyát 2000 Ft/g áron beszámítjuk, ha üzletünkben 

vásárolja le. 
– Hozott anyagból készítés, javítás, átalakítás. 

– Tisztítást, vésést vállalunk. 
 

Kiskundorozsma, Vadliba u. 1. 
Nyitva: H-P: 9-17-ig, Szo.: 9-12. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új 
évet kívánok minden kedves vásárlómnak! 

FIGYELEM! TÉLI MEGLEPETÉS! 

ANGEX 2004 KFT. 
megnyitja kilós angol használtruha-üzletét 

Kiskundorozsma központjában, a lottózó mellett. 
 

 
Kínálatunk: 

– felnőtt és gyerekruha – lakástextil – fehérnemű – cipők – játékok. 
 

Áraink: 
– kedd: 1000 Ft/kg 
– szerda: 800 Ft/kg 

– csütörtök: 600 Ft/kg 
– péntek: 400 Ft/kg 

– szombat: 200 Ft/kg 
– vasárnap: 100 Ft/kg 

 

Minden héten kedden teljes árucsere, mindennap árufeltöltés. 
 

Nyitás: 2006. december 5-én, kedden, 9 órakor. 
Nyitva tartás: H: 9-16, K, Sz, Cs: 9-17, Szo.: 8-12. 

 
 
 
További vállfás, darabáras üzleteink: 

Szeged, Csongrádi sgt. 64. (2F iskola alatt) 
Szeged, Szentháromság u. 46. 

Szeged, Bartók tér 9. (a volt 100 Ft-os bolt helyén) 
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Közérdekű telefonszámok 
 

Autóklub segélyhívószám: 188 □ Dégáz 
ügyfélszolgálat: 06-40-824-825 □ Démász 
ügyfélszolgálati iroda: 06-40-82-22-82 □ 
Vízmű hibabejelentés: 420-155 □ Drog-
ambulancia: 436-353 □ Gyógyszertári 
ügyelet sürgős esetben: 420-131 □ Hiba-
bejelentés: 143 □ MÁV direkt: 06-40-49-
49-49 □ Mentők: 104 □ Okmányiroda 
bevándorlási ügyek: 475-509 □ Okmány-
iroda vállalkozói igazolvány ügyintézé-
se: 564-450 □ Közlekedési ügyek: 564-450 
□ Népesség-nyilvántartás: 475-800 □ Sze-
mélyi igazolvány ügyintézése: 475-509 □ 
Orvosi ügyelet: 474-374 □ Polgármesteri 
hivatal: 564-364 □ Rendőrkapitányság: 
562-400 □ Rendőrség: 107 □ Szepark Kft.: 
487-421 □ Tisza Volán Közönségkapcso-
latok Iroda: 550-180, 550-181, 550-182 □ 
Tudakozó: 198 □ Tűzoltók: 105 □ Szeged 
M. J. V. Önkormányzati Városőrség: 06-
70-235-0512 

Ajándékozzon egészséget karácsonyra a 
Zöld Sziget Gyógynövényüzletből! 

 

 * Minden, ami az egészséghez kell... 
 * Kozmetikumok, ajándékcsomagok 
 * Ezüst ékszerek – akcióval! 
 * Szolárium – bérlet akció! 

Kellemes ünnepeket! 
Tel.: 62/460-627 

WOMA KFT. 
 
Szippantás, csatornatisztítás, 
veszélyes hulladék szállítása. 
Tel.: 499-994 
 
 
Konténeres törmelék, 
szemét, föld, vályog 
szállítása. 
Tel.: 06 20/337-9102 
 
 
Gurulókerekes 
szemeteskukák 
árusítása. 
Tel.: 06 20/375-
1411. 
 
 

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet 

kíván a WOMA KFT! 

FRISURE FODRÁSZAT 
(Jerney u.) 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kívánok minden 

kedves régi és új vendégemnek! 
Molnár Orsolya 

 

Nyitva: 
 

hétfő: 7-11, 13-18; kedd: szünnap; 
szerda: 7-11, 13-18;  

csütörtök: 7-11, 13-18; 
péntek: 7-11, 13-18; szombat: 8-12. 

 

Tel.: 06 70/200-5716 
 

Értesítem minden kedves vendégemet, hogy a 
Frisure Fodrászat 2007. január 16-ig szabadság 
miatt zárva tart! Nyitás: január 17., szerda! 

Új lottózó nyílt az ESZES 
Malomnál! 

 

Nyitva tartás: h-p: 8-17, szo.: 8-13, v: zárva. 
Kávé, üdítő – gyors, szakszerű 

kiszolgálás! 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 

A nevetés egészséges! 
Egy öregember eszi az almát. Benne 

marad a felső protézise. Beleharap még egy-
szer, és benne marad az alsó is. Nézegeti egy 
darabig, aztán elhajítja és utána szól:  

– Nesze, akkor edd meg magad. 
* 

Az elsős kisfiú nagyon kínlódik, hogy 
felhúzza a csizmáját. A tanító néni odamegy 
hozzá segíteni. Bizony nagyon megizzad, 
mire a kisfiú lábára felráncigálja a csizmát, 
ám alighogy letörli az arcáról a verítéket, a 
kissrác azt mondja:  

- Tanító néni, fordítva van a lábamon a 
csizma.  

A nő látja, hogy a gyereknek igaza van, 
hát gyorsan lehúzza róla, és ismét nagy kín-
lódások közepette, most már rendesen felci-
bálja a fiú lábára. Ekkor a kisfiú megint csak 
megszólal:  

– Ez nem is az én csizmám!  
A nő egyre idegesebb, őrült tempóban 

lerángatja a gyerek lábáról a csizmát, miköz-
ben az folytatja a mondókáját:  

– ... hanem a bátyámé, csak ő már kinőt-
te, és ma reggel ezt adta rám az anyukám.  

A tanító néni már lilát lát, de uralkodik 
magán. Ismét ráadja a kisfiú lábára a csiz-
mát, pedig még mindig nagyon sok tuszko-
lást igényel a művelet.  

Na végre, gondolja a tanítónő, majd 
megkérdezi a gyereket:  

– Pistike, hol a sapkád?  
Mire a gyerek:  
– A csizmámban. 

* 
Bemegy a kocsmába egy cigány, egy 

székely, egy zsidó, egy skót és egy szőke nő.  
A csapos végigméri őket, majd megszólal: 
- Mi ez, valami vicc? 

* 
Szerjozsát az anyósa folyton unszolja: 

intézze el neki, hogy a Kreml falába temet-
kezhessen. Végül egy nap Szerjozsa vidá-
man újságolja: 

- Örülhet anyuka, nagy nehezen sikerült 
elintéznem. Készüljön, vasárnap délelőttre 
kapott időpontot! 

* 

A pap és a rabbi szomszédok. Egyik 
reggel a pap gondol egyet és felebaráti jócse-
lekedetként lemossa a rabbi kocsiját. Másnap 
reggel meglepetten látja, hogy a rabbi fűré-
szeli le az ő kocsijának kipufogóját.  

Odamegy hozzá: 
- De hát mit csinál a kocsimmal? 
- Maga tegnap megkeresztelte az enyé-

met, én pedig körülmetélem a magáét! 
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Négy 
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Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 

F i g y e l e m !  
Gépjármű vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyében 

 

Vállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENC 
 - javítását gépjárműtechnikus 
 - műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 - műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. Mobil: 06 20/347-3470 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

ÁLLATORVOSI RENDELÉS! 
Dorozsmai út 122/B Tel.: 461-750 

Dr. Komáromi János szakállatorvos 
 

Kis és nagy állatok gyógykezelését, védőoltását, 
ivartalanítását a hét minden napján vállalom. 
Kutyák veszettség elleni védőoltását, számozott 
hivatalos állatorvosi kamarai bélyegzővel 
igazolom. 

Elsősegély nyújtás bármikor. 
Szolgáltatás elvégzése 

rendelőmben (lakásomon) 
vagy háznál. 

Rendelési idő: de. 6-10, du. 3-6. 

UTÁNFUTÓ–TRÉLER KÖLCSÖNZÉS 
 

Kiskundorozsma, Sztriha K. u. 21. 
Igény szerinti nyitva tartással 

és szolid árakkal. 
Tel.: 62/460-783 

Mobil: 06 30/855-9956 

   KOVÁCS HŰTŐGÉP 
  * * * * SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
 

HÉTVÉGI ÜGYELET! 421-122 

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 

Német és angol új minőségi 
ruhák, háztartási cikkek, 

műszaki áruk szuper 
árakkal, hetente változó 

készlettel. 
 

Nyitva: H-P: 8-15-ig. 
Cím: Szeged, Széchenyi u. 34. 

(a kenyérbolt mellett) 
Tel.: 461-258   Mobil: 06 30 269 1180 

Méry Vegyidiszkont 
Adél köz 1. 

 

Játékok, karácsonyi csomagok 
nagy választékban! 

AVON rendelés és tanácsadás áll minden 
vevő rendelkezésére. 

Hagyományokhoz híven az idén is 
lesz karácsonyi sorsolás! 

Aki 2006 forint felett vásárol, 
sorsjegyet kap! 

Sorsolás december 23-án 15 órakor! 
 

Szeretettel várom régi és új vásárlóimat! (Marika) 
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok! 

Szemenyei Rita 
kéz-lábápoló, műkörömépítő 

06 70 945-3258 
A Panoráma Üzletház emeletén 

Cím: Negyvennyolcas u. 16. 
 

Szilveszterre csillámos műkörmök, 
alkalmi díszek 2800 forintért. 

Nyitva: H-P: 8-16-ig, utána telefonos 
egyeztetés alapján. 

OTP Garancia ZRT. Biztosító 
Gépkocsi kötelező biztosítását 
kösse a Garancia Biztosítónál. 

Gyors hitelügyintézés is ugyanitt! 
Zakar Ferencné 

Tel.: 62/462-277; 06 30/513-7406 

Kellemes ünnepeket kívánok! 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

: 62/463-614 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 

 

Bomba energiaital .....................219,- 
Red Bull energiaital ...................260,- 
Maxx energiaital .......................120,- 
0,7 Asti pezsgők ........................999,- 
0,7 Spumante pezsgő..................399,- 
0,7 orosz vörös pezsgő ................499,- 
250 g Paloma kávé .....................275,- 
Nescafé 3in1 (10 db) ..................369,- 
250 g Tchibo Family kávé.............349,- 

Pezsgők nagy választékban. 
Kellemes karácsonyi és boldog újévi ünnepeket 

kívánunk minden kedves vásárlónknak. 
Téli nyitva tartás: 

H-P: 7-18, Szo.: 7-17., Vasárnap: 8-16 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

Bél árusítás! 
Nyitvatartási rend megváltozott! 
K-P: 7-15, Szo: 8-12, V-H: zárva! 

Rendelés.: 06 30 305-9737 

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 
Barátság u. 22. F/1. 

: 06 30 263-3770 

 
 

 
 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-12 
 

Kedvenc kisállatainak széles körű 
áruválasztékkal, folyamatos akciókkal 
várom kedves régi és új vásárlóimat! 

 

: 06 30 306-5993 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

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

cserélni valója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 

Dudás József 
Tel.: 06 20/997-4667 

NAGY S. 
OPTIKA 

Dorozsmán a COOP ABC-ben 
 

Tel.: 550-688/16 mell., 06 20/919-2508 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-11. 

 

Szolgáltatásaink: 
– computeres szemvizsgálat, szemész szak-

orvossal 
– SZTK-s vények felírása, beváltása 
– bejelentkezés a bolt számain 
– szemüveg készítés rövid határidővel 
– szemüvegjavítás 
– színesfilm kidolgozás, árusítás 
– kontaktlencse ápolószerek 

 

DIGITÁLIS KÉPKIDOLGOZÁS! 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánunk minden kedves 

vásárlónknak! 

Bababazár 
 

Bizományos értékesítésre tisz-
ta, foltmentes téli ruhákat, ka-
bátokat, overálokat átveszek. 
A nyári vagy két hónapnál ré-

gebben beadott ruhákat kérem, 
hogy vigyék el, mert felajánl-

juk jótékony célra! 
 

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kíván: 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon- és háziállatok gyógykezelése, védőoltása, 
kisebb műtétek, szaktanácsadás HÁZNÁL. 
Hatósági igazolások intézése. Mikrochip 
beültetés, állatútlevél kiállítás. Rendelés: a 

Kiskundorozsmai Polgármesteri Hivatal 
kirendeltségén: H, Sz, Cs: 8-9, K, P: 8-9, 16-17. 

Negyvennyolcas u. 12. 
Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 

Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

 

 
ANDI DIVAT 

– Praktikus, olcsó áruk, játékok 
– Számítógép új és használt alkatrészek forgalmazásával, 
javításával, bizományos értékesítésével bővült üzletünk. 
– Régi szolgáltatásaink: álló szolárium, fekvő 
infraszauna, gépi aktív masszázs, patyolat, cipőjavítás, 
élezés, ruhajavítás továbbra is működik. 

 
Nyitva: H, Sz, P: 11-19, K, Cs: 8-16, 

Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsma, Szent János tér 3. 

Mobil: 06 30 904 0462 

Karácsonyi vásár a 
Zsuzsi Divatban! 

 
 
 
 

– Női blúzok kiárusítása 
38–54-es méretig 

– Férfi és női kötött és pamut felsők, 
pulóverek, kardigánok 

AKCIÓS ÁRON ALKALMI 
RUHÁK, BLÚZOK, KÉTRÉ-
SZESEK MEGÉRKEZTEK! 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt kívánunk 
minden kedves Vásárlónknak! 

 
 

Cím: Szeged, Vadliba u. 1. 
Tel.: 62/461-306 

Nyitva: H-P: 8-18, 
Szombat: 8-12. 

DOROZSMAI COOP ABC-BEN 
lévő Írószer üzletünkben 
már akciós termékekkel 
készülünk karácsonyra. 

 

Plusz szolgáltatásaink: 
műbőr és bőrtermékek 

javítása. 

Nézzen be hozzánk! 
 

Kellemes karácsonyt és 
boldog új évet kívánunk! 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565-8381 
Rúzsai: 06 30 565-8378 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig. 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron!

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 
( 20/9431-444; 62/422-240 

Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 
szakemberek segítségével képzést folytat: 

moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 

 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltők 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

Tel.: 20/331-8043, 62/462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 
 
 

- Karácsonyfa izzó sor, ablakdísz, kültéri 
izzósor 

- Energiatakarékos izzó, halogénizzó, elem 
- Porszívóhoz papír porzsák 

- Asztali elosztó, hosszabbító 
- Háztartási kisgépek 

- Zseblámpa, kerékpárvilágítás 
- Hangszóró, SCART és egyéb csatlakozó 

vezeték 
- Villanyszerelési anyag stb. árusítása 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk minden kedves vásárlónknak! 
Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 

Mobil: 30 329-0567 

  

Mindennemű asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Belső lépcsők 

Ingyenes helyszíni felmérés 
Szeged, Balabás u. 51. 

 20 9493-408 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– Karácsonyi csomagolók, 
képeslapok 

– Ajándéktárgyak, gyertyák 
– Édességek 

– 2007-es asztali– és falinaptárak 
– Határidőnaplók, zsebnaptárak, noteszok. 

 

Fénymásolás, bélyegzőkészítés, gravíro-
zás. Minden kedves vásárlónknak békés, 

meghitt karácsonyi ünnepeket, és eredmé-
nyekben gazdag, boldog új évet kívánunk. 

 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 Tel: 62/460-306 

Épületgépészeti munkák kivitelezése 
Gázkészülékek javítása, karbantartása 

 

Fodor Antal 
technikus 

 

Kiskundorozsma, Jolánka u. 21. 
Tel.: 06 62 463-681 

Mobil: 06 20 374-6188 

S  
Értesítjük Tisztelt 

Partnereinket, hogy 
Szeged, Móra u. 38. alatt 
május 1-től megnyitjuk 

számítástechnikai üzletünket. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

MENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁN 
 

LEVES – A, B, C ILL. FITTNESS HÁZIAS 
MENÜVEL, TÖBBFÉLE PIZZAVÁLASZTÉKKAL 

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

ZSITEX MUNKARUHÁZAT! 
 

Kis– és nagy tételben is kiszolgálunk. 
Cégeknek feliratkozást igény szerint vállalunk. 
Fehér köpeny és női nadrág is kapható! 

1800 Ft/db 
 

Nyitva tartás: h-p: 8-17-ig. 
Bejárat a Vadliba utca felől. Csengetni 

tessék! 
Mobil: 20 346-8176, 70 568-8308 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 
Időpont-egyeztetés telefonon: 

461-857, 30/965-0745 

Megnyílt! 
A Dorozsmai Nagybani Piacon az új csarnokban 

LIGET PRESSZÓ, FAGYLALTOZÓ 
 

Kínálatunk: 
♣ Üdítők   Sörök 
♣ Borok   Rövid italok 
♣ Cukrászati sütemények 
♣ Fagylalt 

 

Sütemények, torták rendelését felvesszük! 
Nyitva tartás (a piac rendje szerint): 

Téli időszakban: 4-16-ig 
Nyári időszakban: 0-24-ig. 

Szeretettel várom régi és új vendégeimet! 
Üdvözlettel: Farkas–Csamangó János 
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* 

A Panoráma 
Üzletházban! 

 
AJÁNLATAINKBÓL: 

- Párnázott székek 1 990,- 
- Hordozható gyerekágy 9 990,- 
- Húsdarálók 2 490,- 
- Faliórák 649,- 
- Olvasószemüvegek 450,- 
Mikulásra és karácsonyra ajándékcsomagok 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-18, Sz.: 8-12. 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Hirdetésszervezők: Móra Mihályné: 06 30 469-2694, Tímár Lajos: 06 20 470-6587 (06 20 543-8236) 
és Nyári Imre: 06 20 530-4514 Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Megjelenik 4000 példányban Szerkesztőség címe: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar 
Posta Nyomás: Officina Press Kft. Szeged, Vadász utca 2/B - 2006 Felelős vezető: Kinyik Erika ügyvezető 

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és 

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 
Vállalom: 

–fürdőszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 

szereléssel, burkolással, festéssel 
az átadásig; 

–klímák telepítése 
és forgalmazása; 

–csőtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 

körű ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
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 62/554-584 telefonszámon. 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás mindenütt! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Elromlott a konvektora? 
VERES FERI a doktora! 

 

Gázkészülék szerviz 

VERES FERENC 
gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
Mobil: 20/9858-029 

Azt is megjavítom, amit a férje megjavított. 

 
 

KÍNAI BOLT 
 

Ajándékot venne, de nincs ötlete? 
A KÍNAIBA JÖJJÖN BE! 

AVON ajándékcsomagok már 949 Ft-tól! 
Kellemes ünnepeket kívánunk! 

 
Szeged, Széksósi út 7. 

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

Nyitva: h-p: 7-16 
Szo.: 8-12 

 
 

 

Brikett  3660 / q gipszkarton csavarok 
Lengyel borsó 3700 / q önmetsző csavarok 
Tűzifa 2600 / q reizer csavarok 

  kötőelemek nagy választékban 
 

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

 
 
 

Megkezdtük MAPEI-termékek forgalmazását. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építő anyagok kiszállítása igény szerint! 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA FHB CREDIT PONT 

 

VÉ CSI NÉ  TÓTH ANNA 
IN G AT LANK Ö ZV ETÍTŐ ,  ÉRT ÉK B ECS LŐ ,  H IT ELÜ G YINT ÉZŐ  

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Félfogadás:  
hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-18 

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

Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

HATOS TAXI 
Szeged 

 

Tel.: 666-666 

* 1 palack esetén is! 

DR. ATIF ISKANDER 
szülész – nőgyógyász főorvos 

 

Magánrendelésemet 2006. november 17-én 
megkezdtem. 

Rendelés helye: Thurzó patika mellett 
Péntek 16-17-ig. 

Bejelentkezés: 62/464-646 
06 20 9493779 

Karácsonyfának többfajta vágott 
és töves fenyő kapható! 

Vadliba u. 63. 
de.: 8-12, du.: 12-20. 

Tel.: 62/466-096; 06 70 275-3302 


