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„Egy gyertya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat.” 
(Alfred Souza) 

� HAVI GONDOLAT 

ADY ENDRE: 

A nagyranőtt KrisztusokA nagyranőtt KrisztusokA nagyranőtt KrisztusokA nagyranőtt Krisztusok    
 

Esı után a buja gombák  
S mint Florencban a májusi virágok,  
Úgy születnek szent garmadával  
Mostanában az új és új világok.  
 

A Bibliának egy világa  
Milyen lassu, tétova kézzel készült  
S ma egy-egy új világ mily készen  
Ugrik ki terhes, tüzes emberészbül. 
 

Bethlehem híres csillagának  
Híre maradt csak, se hamva, sem üszke,  
De ezernyi fényes csillagra  
Az ember-agy lobogóját kitőzte. 
 

Az Élet egy elgondolása,  
Egy dal, melytıl egy csúf óránk megszépült,  
Teremtés volt a lelkeinkben,  
Újra-újra egy-egy új világ épült. 
 

Repülı, lármás gépmadárnak  
Istenkisértı, bátor, büszke szárnya  
Vallja: Emberé a teremtés  
S Isten csak egy megócskult koronája. 
 

S mert halhatunk bármelyik percben  
S célunk mégis az örökkévalóság,  
Minden igaz ember ezért hıs  
S az emberszívben van a legtöbb jóság. 
 

Tömjénbőzös, gaz korszakokban,  
Mikor öltek, raboltak Krisztus-hitben:  
Akkor is az Emberben maradt meg  
Egyedül és legtisztábban az Isten. 
 

S az emberszívben mind tisztábbak,  
Boldogabbak, kedvesebbek a lángok  
S miket teremt a vágyó ember,  
Egyre szebbek az új és új világok. 
 

Egyre erısebb a nagy Szándék,  
Hogy az Istent ne szavakban vitassák,  
De adassék meg az Embernek  
Itt a Földön minden szépség, igazság. 
 

Egyre többen hisszük és valljuk:  
Kenyér jár nekünk a ránk-dobált kıért  
S nem-magunkért mind többen küzdünk:  
A leendıkért, az ékes Jövıért. 
 

Érezzük növekvı lelkünkben  
A Lehetetlent legyızı hatalmat  
S hogy egykor eggyé egyesülnek  
Az új világok, az új birodalmak. 
 

Egy lesz majd millió világból,  
De ez az egy minden örömmel teljes  
S ez a szegény Siralom-Völgye  
Mindenkinek kedves, jó lakóhely lesz. 
 

Kik most élünk, mink is örüljünk,  
Bár utódinknak fog Mennyország jutni,  
Ez a miénk sziveink által,  
Bennünk ragyog, él, mert mi gondoltuk ki. 

 

* 
Karácsony van, Krisztusok járnak,  
Nagy hadakban és nagyranıtt Krisztusok,  
Zengjen a dalod, szent Forrongás  
S te nagy Egy-Világ, zengjen a himnuszod. 

Szeretetről karácsony tájánSzeretetről karácsony tájánSzeretetről karácsony tájánSzeretetről karácsony táján    
Áldott, békés karácsonyt kívánunk egymásnak, így az ünnepek közeledtével. Elhangzott – 

elmondtuk. Mi van mögötte? Nézzünk magunkba, ott állunk a karácsonyfa meghitt fényében 
– tele (?) adott és kapott ajándékokkal. Érezzük-e azt, hogy béke van a szívünkben? Hogy 
mindenkit kellıképp szeretünk-e? Szeretünk-e mindenkit? Egyformán – isteni szeretettel. A 
győlölet, a harag és a meg nem bocsátás, ami a szeretetet korlátozza, nem ejt-e fodrot az ün-
neplésen? Vajon jól van ez így? Vizsgálódjunk, legyen igényünk a békés szeretetre. Menjünk 
el ahhoz is, aki minket nem látogat. Vigyünk annak is ajándékot, akinek senki nem vitt. Ve-
gyük elı az önzetlen szót. Tegyük magunkévá. Ez bizony nem egyszerő. Próbálkozunk, de 
van olyan, aki nem hagyja, hogy szeretetünk kiáradjon feléjük. Hogyan tegyük tehát? A kará-
csony fénye értelme világosítsa meg értelmünk szemeit és a szeretet értelmét. 
Az elhunyt szüleink és élı hozzátartozóink velük kapcsolatos vélt vagy valós sérelmeit 

tegyük félre és bocsássunk meg. Ha szeretjük ıket igazán, ıszintén, akkor sokkal egyszerőbb 
ünnepelni. Az elhunytakkal már késı a kibékélés gondolata, de akik még élnek, átölelve sze-
retettel kell tudtukra adni, szeretlek. 
Jézus megszületése tegyen rendet mindannyiunk lelkében. A karácsonyi gyertyafény 

meghitt sugara adjon világosságot a Szentlélek erejével minden embernek, hogy érzékeny 
legyen a szeretetre és élvezze azt. 
Prohászka Ottokár üzenetével kívánok minden szeretetre vágyó embereknek békés szere-

tetteljes áldott karácsonyt! 
„Szívedet tartsd távol a győlölettıl 
Lelkedet az aggodalomtól 
Élj egyszerően, keveset várj, sokat adj, 
Töltsd ki életedet szeretettel 
Sugározz napfényt körülötted 
Felejtsd el önmagadat és gondolj másokra 
Tégy olyasmit, amit magadnak kívánnál 
Ez a boldogság útja, csak egy hétig élj így, 
És meg leszel lepve.” 
 
Kívánom, hogy így legyen! 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Minden Kedves OlvasónknakMinden Kedves OlvasónknakMinden Kedves OlvasónknakMinden Kedves Olvasónknak    
kellemes, meghitt karácsonyikellemes, meghitt karácsonyikellemes, meghitt karácsonyikellemes, meghitt karácsonyi    

ünnepeket és boldogünnepeket és boldogünnepeket és boldogünnepeket és boldog    
új évet kívánunk!új évet kívánunk!új évet kívánunk!új évet kívánunk!    

 

Dorozsmai Napló Baráti Kör 
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Rendezési tanulmányterv a piactérről és környékéről 

Megújulhatna Dorozsma központjaMegújulhatna Dorozsma központjaMegújulhatna Dorozsma központjaMegújulhatna Dorozsma központja    
Szeged város önkormányzata tervezőirodát 

bízott meg a Kiskundorozsma piactér és környé-
kének a hasznosítási tanulmánytervének elkészíté-
sével. Célja, hogy a csak részben hasznosított, a 
terület helyzetéhez nem illő funkciókat is tartal-
mazó piactér az átalakuló, városiasodó település-
rész majdani központjaként kereskedelmi és sza-
badidős tevékenységeknek adjon teret. A területre 
nincs még szabályozás, de az önkormányzat épí-
tésrendészetileg a terv keretei között képzeli el a 
területen jelentkező távlati igények kielégítését. 
Ezzel elejét kívánja venni az egyenként jelentkező 
– előre át nem gondolt – építési megoldások al-
kalmazásának. 

A tanulmányterv szerint a terület Kiskun-
dorozsma központjától 100 méterre található, 
megfelelő infrastruktúrával, szabadidős és kulturá-
lis tartalommal, üzleti célú hasznosítással a telepü-
lésrész központjához csatlakoztatható, mintegy 
természetesen kibővítve azt. 

A mellékelt képeken a terv felülnézeti és há-
romdimenziós ábráját láthatják. 

A terv kereskedelmi központ helyét is kijelöli 
a Széksósi úti házak mögött, a Csatorna, az Ingo-
vány és a Petneházy utcák által határolt területen 
helyezkedhetne el. 

A Széksósi–Kőbárány utca által határolt, 
jelenlegi piac és zöld területen helyezkedne el: 
részben fedett, részben nyitott piac, üzletsorok, 
közösségi tér, zöld- és vízfelület, gyermekjátszótér 
és többfunkciós szabadtéri színpad, jégpálya és 
egyéb szabadidős tevékenységeknek teret adó rész. 

A beépítés a Széksósi úti házakat meghagyva, 
az út felől térfalat képezne, egyebekben zárt belső 

udvarokat hozna létre. A központi rendező térré 
fejlesztésre kerülő terület illeszthető, összeköthető 
később az önkormányzat előtti térburkolattal, a 
ligetben lévő sportcsarnok területével és a temp-
lomtérrel, így az rendező térként funkcionálhat. 

A tanulmányterv elgondolása igen előremuta-
tó, ezért megismerésre közreadjuk. Várjuk a lakos-
ság és részönkormányzat képviselőinek vélemé-
nyét, állásfoglalását a terv megvalósíthatóságára 
vonatkozóan. 

Információnk szerint egy áruházlánc már 
érdeklődik a terület hasznosítása iránt. Amennyi-
ben megépülne az üzletük, több tucat új munka-
lehetőség nyílna, valamint árversenyre késztetné a 
közeli nagyobb abc-ket. 

Önkormányzati képviselőink véleményéről 
következő számunkban közölt interjúinkban 
tájékoztatjuk olvasóinkat. 

 
BALLAI FERENC 

SZÉKSÓSI ÚT 

KŐBÁRÁNY U. 

A tervezett központ háromdimenziós ábrája. 
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Közbiztonsági tájékoztató és fórum DorozsmánKözbiztonsági tájékoztató és fórum DorozsmánKözbiztonsági tájékoztató és fórum DorozsmánKözbiztonsági tájékoztató és fórum Dorozsmán    
Az október 30-ára összehívott részönkor-

mányzati ülésen és az ezt követő lakossági fóru-
mon dr. Zélity László Szeged város rendőrkapitá-
nya tájékoztatta a testületet és a fórumon megje-
lenteket Szeged és Kiskundorozsma közbiztonsági, 
bűnügyi helyzetéről. 

Szegeden a bűnügyi helyzet alakulásában az 
előző évhez viszonyítva kismértékű növekedés ta-
pasztalható. Dorozsmán a szegedinél jobb helyzet, a 
közrend elleni cselekmények száma 2006-ról 2007-
re javulást mutat. A betörések száma viszont a 2006. 
évi 23-ról októberig 38-ra növekedett. A kapitány 
úr elmondta, hogy időközben elfogtak egy külföldi 
házaspárt, akik nagyságrendben kb. ötven bűncse-
lekményt követtek el területükön. Ugyancsak elfog-
ták Dorozsmán a gépkocsi-feltörőket, akik már 
előzetesben voltak a tájékoztató idején. 

A Rendőrség életéről és jövőképéről megtud-
tuk, hogy 2008 januárjától a Határőrséggel megyei 
szinten integrálódnak, a megyében három kapitány-
ság alakul. Szervezetileg és létszámilag ez Szeged 
városi kapitányságot sajnos pozitívan nem érinti. 

A Schengeni egyezmény keleti határainkat 
érintő határrendészeti és rendőrségi feladatai je-
lentős új információ tömeg megtanulását és kb. 
ötezer fajta nemzetközi úti és gépjárműokmány, 
vízum megtanulását és felismerését teszi feladatuk-
ká. Növelni kell a rendőri intézkedések hatékony-
ságát. Egy előzetes nemzetközi ellenőrzésen rend-
őrségünk jól szerepelt. 

Három milliós önkormányzati önerővel 14 
millió forintot nyertek pályázaton a közterületen 
elkövetett bűncselekmények javítására. Sajnos a leg-
több közrend elleni bűncselekményt a fiatalok köve-
tik el. Egyre romlik a helyzet közutjainkon a forga-
lom és balesetek növekedése miatt. Forgalom lassító 
technikákat alkalmaznak ezek visszaszorítására. Fő 
hangsúlyt helyez a rendőrség vezetése az intézkedések 
szakszerűsége és hatékonysága növelésére. 

A polgárőrséggel való együttműködés terén, a 
hatékonyabb információ áramlás érdekében, a 
polgárőrség anonim, szűrt információkat kap 
rendszeresen a bűncselekményekről a hasonlóak 
kiküszöbölésére. 

A dorozsmai körzeti megbízottak öten van-
nak. Minden szerdán a rendőrség épületében a 

Negyvennyolcas u. 
47. alatt fogadóórát 
tartanak 17-19 óráig. 
Mobiltelefon számai-
kat a Dorozsmai Nap-
lóban rendszeresen köz-
zétesszük. Amikor szol-
gálatban vannak hív-
hatók, elérhetőek.  

Sürgős esetben a 
rendőrség 107-es szá-
mát kell hívni. 

Az önkormányzati 
képviselők fogadóórá-
in a közterület-felü-
gyelő mellett ezentúl 
rendszeresen jelen lesz-
nek a rendőrségi KMB 
tagjai is az esetlegesen 
hozzájuk tartozó panaszok, információk közvetlen 
megismerésére. 

A részönkormányzati képviselők kérdéseket 
tettek fel a közlekedés biztonsága, 30 km-es övezet, 
játszóterek, EU-s rendőri létszámnorma témákban. 

Összefoglalva Tóth József képviselő úr, soros 
elnök, elmondta, hogy kapitány úr évi rendszeres-
séggel beszámol Szeged város közgyűlésének, 
beszámolóját elfogadták. Jó a kapcsolat a területi-
leg illetékes Belvárosi Rendőrőrssel, Lázár 
Szvetozár parancsnok úrral. 

Az iskolákba a Dada-program keretében eljár-
nak a rendőrök előadásokat tartani. A látható rend-
őrség megvalósítása érdekében több rendőr kellene 
Dorozsmán, több nappali igazoltással. Sajnos a 
fiataloknak nem tudnak olyan vonzó kulturális 
programokat ajánlani, ami megfelelne nekik. 

Az önkormányzati ülést követő lakossági 
fórumon sajnos csak mintegy 14 lakos jelent meg. 
Ebből arra is lehetne következtetni, hogy 
Dorozsmán a közbiztonság terén többnyire rend-
ben mennek a dolgok. A fórumon fenti informá-
ciók többségében ismertetésre kerültek. 

Hozzászólásban kérték, hogy más önkor-
mányzatok példájára a szabadnapos rendőr az 
önkormányzat által biztosított bérből kapjon 
túlóra lehetőséget, ezzel lehetne növelni a szolgála-

tok számát, javítaná a rendőrök anyagi megélheté-
si lehetőségeit is. Kapitány úr elmondta, hogy a 
fertőzöttebb területeken a közterületi bűncselek-
mények megelőzésére nagyobb akciókat szervez-
nek, rendszeres ellenőrzésekkel. 

Más hozzászóló elmondta, hogy Dorozsmán 
nappal még intézkedő helyi rendőrt nem látott. 
Úgy gondolja, hogy csak azzal foglalkozik a rend-
őrség, amiből pénzt lehet beszedni. Továbbá fel-
merült az Eszes Malomnál lévő forgalomirányító 
lámpa indokolatlan éjszakai működése és azt is 
elpanaszolták, hogy az újonnan létesített busznak 
nincs kanyarodó sávja. 

Kapitány úr ezekre elmondta, hogy küzdenek 
azért, hogy csak ott igazoltassanak, ahol szükséges, 
és az ne legyen molesztáló. Az Eszes Malomnál 
lévő lámpa ügyét megvizsgálják. 

Fábián képviselő úr kérte a 30 km-es övezet-
ben a közlekedési szabályok betartásának rendőri 
ellenőrzését. 

A két fórumon elhangzottakat összegezve, 
hasznos volt a téma napirendre tűzése és közéleti 
megtárgyalása, mert feltárásra és kitárgyalásra 
kerülhettek a közrendet és biztonságot befolyásoló 
témák, és azokra kapitány úr részéről érdemben 
megválaszolásra kerültek. 

TÍMÁR L. 

1956195619561956----ra emlékeztünkra emlékeztünkra emlékeztünkra emlékeztünk    
Révész Ferenc Andrásné, a Petőfi Sándor Mű-

velődési Ház igazgatója köszöntötte az ünnepsé-
gen megjelent dr. Géczi József Alajos országgyűlési 
képviselőt, a Nagy Imre Társaság elnökét, Tóth 
József és Fábián József önkormányzati képviselőt, 
Papp Istvánt, a dorozsmai kirendeltség vezetőjét, 

Lázár Zoltánt, a Jerney János Általános Iskola 
igazgatóját, Kádár Mihálynét, az Orczy István 
Általános Iskola igazgatóját, a civil szervezetek 
képviselőit, és mindazokat, akik megtisztelték 
jelenlétükkel nemzeti ünnepünket. 

Az idei megemlékezésen megjelentek az Or-

czy István Általános Iskola 8.a és 8.b osztályos 
tanulóinak előadását láthatták. Felkészítő tanáraik 
voltak: Harkai Jánosné, Tapodiné Atlasz Mari-
ann, Kiss Györgyi, Bálint Katalin. 

Kátó Sándor színművész Vörösmarty Mihály 
Az emberek című versét adta elő, majd az ünnep 
kapcsán Lázár Zoltán, a Jerney János Általános 
Iskola igazgatója mondott beszédet. 

Koszorút helyezett el a kopjafánál Tóth József, 
Fábián József és Papp István Szegedi Megyei Jogú 
Város és a választókörzetük nevében, Kohári Nán-
dor önkormányzati képviselő, Mihálffy Béla és 
Atlasz Henrik Szeged Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Fidesz-frakciója nevében, Bényi Mihály és 
Bényi Mihályné a Kereszténydemokrata Néppárt 
nevében, a Jerney János Általános Iskola nevében 
Lázár Zoltán és az iskola tanulói, az Orczy István 
Általános Iskola nevében Kádár Mihályné és az 
iskola tanulói, Turcsányi Imréné, Szabó Pálné és 
Farkas Sándorné a Vöröskereszt dorozsmai alap-
szervezete nevében, valamint Máté Mária és Vass 
József a Petőfi Sándor Művelődési Ház nevében. 

ZSÓFIA 

Lázár Szvetozár őrsparancsnok, dr Zélity László rendőrkapitány és Tóth József 

Lázár Zoltán ünnepi beszédet mondott 
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A magyar bokszkirálynőA magyar bokszkirálynőA magyar bokszkirálynőA magyar bokszkirálynő    
No, nem az agyonsztárolt Miló Viki és Csábi Bettina, akirıl írni szeretnék, hanem most is olyan élsportolót mutatok 
be, aki minden sportsikere után büszkén vallja, hogy ı Kiskundorozsmán él. 
Szuknai Zsuzsa egy bájos, karcsú hölgyemény, akirıl elsı látásra senki nem mondaná, hogy az ország legveszélyesebb 
nıi pofozógépe. Júniusban beszéltem Zsuzsával, aki elmondta, hogy a pécsi klubja eladósodott, és hazajön Szegedre. 
Otthonában látogattam meg. 

– Szia Zsuzsa, engedd meg, hogy gratuláljak a tizenegyedik országos bajnoki címedhez, mesélj, mi 
történt veled, amióta nem találkoztunk. Az OB-n úgy látom, semmi arckorrekciót nem hajtottak rajtad végre 
az ellenfelek? 

– Valóban, csak adtam, ami esetleg eltalált, az nem értékelhető. Amikor beszéltem veled, akkor utaztam Törökor-
szágba pécsi színekben. Ezen a versenyen a világ olyan részéből jöttek, ahol nagy hagyománya van a női boksznak és 
kick-boxnak, itt ötödik lettem. Utána idehaza vettem részt kick-boksz versenyeken, ezek közül a magyar bajnoki 
döntőt megnyertem. Az ökölvívó EB-n ötödik lettem, ahol 18-an voltak a súlycsoportomban, és a négy közé jutáskor 
kaptam ki a későbbi győztestől. 

– Edzőtáborban mikor voltál és ezt ki finanszírozta? 
– Legutóbb válogatott szintű edzőtáborban voltam Svédországban, ezt egy magyar származású Svédországban élő 

vállalkozó fizette. 
– Arra nem gondoltál, hogy ilyen eredményes és tapasztalt versenyzői múlttal megmérettesd magad a 

profik között, és jó menedzseléssel megalapozd a jövődet? 
– Legutóbb egy olasz menedzser keresett meg, de nemet kellett mondanom, mert kevés és anyagilag jelentéktelen 

mérkőzést tudott volna szervezni. Maradok az amatőr mezőnyben, mert az erősebb, mint a profi mezőny. 

– Na ne, ezt nehéz elhinni, hisz Miló Viki és Csábi Bettina nagyon jó és eredményes a profik között. 

– Milónak nincs értékelhető eredménye az amatőrök között. Csábi ellenem, amatőr magyar bajnok ellen nem 
mert kesztyűt húzni, szóval ezek a mi profi ökölvívóink. 

– Akkor inkább térjünk arra az eseményre, ahol számunkra is szívet melengető eredmény született, az 
57 kg súlycsoportos OB-ra. 

– Ebben a súlycsoportban 1996 óta egy év megszakítással rendeznek versenyt, és mind a tizenegy alkalommal én 
győztem, nyertem bajnoki címet. 

– Közeledik az év vége, hogyan készülsz az ünnepekre? 

– Dolgozom. A Cserepes soron van egy üzletem, ahol az általam tervezett ruhákat áruljuk. 

– És, hogy megy az üzlet? 
– Nagy sikerük van a ruháknak, sokan látogatnak be hozzánk és vásárolnak. Ez a pénz nagyban hozzájárul ahhoz, 

hogy a magam ura legyek és sportolhassak. 

– Akkor elmondható, hogy eredményes évet zártál? 

– Még nincs vége az évnek. Decemberben Portugália ad otthont a kick-box világbajnokságnak, ott indulok full-
contact-ban, majd december 3-9. között Franciaországban Lille városában uniós ökölvívó EB. Ezzel zárul a 2007-es év. 

– Apropó, évzárás. Számítasz valamilyen országos elismerésre ebben az évben? 
– Nem. Talán azért, mert az OB győzelem előtt novemberben már összeállítják a rangsort, nálunk meg ezután 

vannak a nagy világversenyek. 

– A 2005-ös azért emlékezetes marad? 
– Igen. Ebben az évben lettem Szegeden az 

„Év sportolója”. Ebben közrejátszott az, hogy 
itthon volt az ökölvívó világbajnokság és világbaj-
nok lettem, és nagyobb sajtóvisszhangot kapott. 

– Meddig bírod még ezt az iramot? 
– Úgy terveztem még két év, és a csúcson 

visszavonulok. 
– Zsuzsa, én nagyon szorítok neked, hogy 

sikerüljön méltóképpen befejezned ezt a sike-
res pályafutást, és az elismerés sem maradjon 
el. 

Kívánok neked jó egészséget, boldog új 
évet sportban, magánéletben. 

 
Tudomásomra jutott, hogy a Magyar 

Ökölvívó Szövetség méltóképpen fogja elis-
merni Szuknai Zsuzsa sportolói munkásságát. 
Többet nem árultak el. 

 
MILITÁR MIKLÓS 
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A természetfotósA természetfotósA természetfotósA természetfotós    
A természetfotós a természetet fotózza a maga naturális mivoltában, nem kíván beleavatkozni, átalakítani, 
megrongálni azt. Írott és íratlan szabályokat betart. 
A Dorozsmai Kávéházi Estek vendége volt Kelemen Gábor természetfotós. İt kérdeztem a teljesség igénye nélkül, 
egy villanás erejéig a természetfotózásról. 

– Az Ön természetszeretetére vall, hogy a természet fotózásával 
foglalkozik, hogyan és mikor kezdődött ez a hobbi, vagy mondhatni 
szenvedély, talán a szüleihez vezetnek a gyökerek vissza? 

– Számítástechnikai programtervezőként sokat ültem az íróasztal mel-
lett. A természetjárás szinte sport volt, mozgást jelentett. A kezdetet Sáros-
patakon töltött éveim jelentették. Édesapámmal a Zemplén hegységben 
túráztam, aki szintén fotózással is foglalkozott. Ugyanakkor a természet 
mellett az épített örökség is érdekel. 

– Mi hajtja, amikor elindul egy túrára? 
– Belső késztetést érzek, a felfedezés öröme hajt és az, hogy mások 

számára is megörökítsem a látottakat, akik talán sohasem juthatnak el oda. 

– Mennyiben segíti a mai fejlett technika a munkáját? 

– Nagyon sokban. Elsősorban a minőségben. Egy elfogadható digitális 
fényképezőgépem, számítógépem, egy viszonylag magas, szinte terepjáró 
Suzukim van, s ma már pénzért megvásárolható katonai térképem, amely 
segít az eligazodásban. 

– A fotózás egyben természetjárást is jelent. Nehéz-e olykor 
fizikailag is azért küzdeni, hogy valamit lekaphasson, s esetleg 
érez-e félelmet, hiszen vadakkal is találkozhat? 

– A digitális géppel viszonylag közelre lehet hozni mindent, de azért 
vannak nehézségek is. A vadaktól nem félek, nem bántom, nem ingerlem 
őket. Sokkal jobban félek a városi bűnözőktől. A magára hagyott autómat 
a pusztában soha nem törték fel. 

– Úgy hallottam, hogy a déli napszak utáni a napnyugta a ter-
mészetfotósok legkedveltebb időszaka. Ön is ezt tartja? 

– És a napfelkelte! A fények színesebbek, barátságosabbak. A súrlófény 
az, amely kihozza a részleteket. 

– Igaz-e az a mondás a fotósok esetében is, hogy jókor kell, jó 
helyen lenni? 

– Keresni kell, és a szerencse sem árt. 

– Hisz abban, hogy az „égiek” is segítik olykor a munkáját? 
– Gyakran tapasztaltam természetfotózás közben, hogy váratlanul, egy 

látomás közepén vagyok. 

– Van-e különleges emléke egy fényképpel kapcsolatban? 

– Amikor Erdélyben – ahova évente többször is ellátogatok – a 
küküllővári Várkastélytól úgymond elzavartak, „bosszúból” a falu szélén a 
lóvásárt és háttérben a Várkastélyt lefényképeztem, és akkor tanultam meg 
a véletlennek (?) köszönhetően, hogy a homályos háttér növelheti a kép 
szépségét. 

– Önnek van-e kedvenc évszaka, amikor a legjobban szeret 
fényképezni? 

– Én mindig, minden évszakban és időben szeretek fotózni. Ha esik, 
ha villámlik... az is csodálatos. 

– Van fotós, aki a földre fekszik és „bogárszemmel” fotóz. Elő-
fordult Önnel is? 

– Igen! A dorozsmai szélmalmot éppen így tudtam csak teljességgel 
megörökíteni. 

– Az egyik képen a harangtorony eresze alatt egy írás látható, 
és az „S” betű fordítva van felvésve. Szándékosan vette le köze-
lebbről? 

– Ez a fotó a Mátrában a bodonyi temetőben készült. Láthatóan egy 
harangtornyot ábrázol. Önmagában is érdekes, szép látvány. Megihletett a 
már ismert – Móra Ferenc – „Hogy tanultam meg írni” című írásából 
felfedezett „KINCS” szó fordított „S” betűje is. 

– Elfogadna anyagi juttatásokat, ha felajánlanának a képekért, 
előadásokért? 

– Minden porcikámmal a mai társadalom anyagias, eszelős helyzete 
ellen lázadok. 

– Mit szeret a legjobban a fotózásban, s eltölti-e büszkeség 
azért, hogy ilyen szép hobbit talált az életben, amelyet szenvedély-
lyel űzhet? 

– Mindent! Büszke vagyok arra, hogy felfedezhetem és megmutatha-
tom a látottakat másoknak is. Szeretem a hajnali mozgó állatokat elkapni. 
„Antivadász”-ként tetszik, ha fényképezés után szabadon elmennek. 

–  Köszönöm az interjút, sok sikert és sok jó fényképet kívánok! 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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A Tappancs állatmenhely telepe kevesek által is-

mert. Keresésekor jól elirányítottak a volt Tüzép 

telep, a Sári-tanya, a Hulladékudvar mögé, de so-

kan meg sem tudták mondani, hol találom. Meg-

jegyzem, nincs nagy hírverés arról, hogy valójában 

a Bordányi úton, a Kulipintyó csárda után közvetle-

nül jobbra kanyarodva, mintegy 200 méter megté-

tele után található a menhely útbaigazító táblája. 

Az aszfaltútról jobb kéz felé, kis dőlıútra fordulva 

még száz méterre találtam meg a bejáratot. A 

kifüggesztett táblán ez áll: nyitva tartás minden 

nap, 7-15 óráig. Telefonszám: 06-70-380-6966. Be-

jutok. Egybıl körbevesz 5-6 hihetetlenül szelíd, 

ismeretlenül is barátságos keverék eb. Szagolgat-

nak, kezem-lábam, cipım nyalogatják. Csak a po-

tenciális gazdi iránti sóvárgás teheti. Bizarr érzés, 

buta hasonlat, de árvaházban érezni ilyet, kicsiny 

gyermekeknél, a szemekben itt is a néma könyör-

gés: értem jöttél, engem viszel, engem választasz 

ugye? 

„Ha belenéz egy kutya szemébe, mindig melegséget érez. A barna 
szemek párája a hűséget, a jóságot sugallja. Nálam a kutya és a ló, szinte 
felér egy emberrel.” – kezdi munkája, hivatása, sőt, szenvedélye ismerteté-
sét Bővíz Otília, a Tappancs kutyamenhely telepvezetője. 

– Mi indította arra, hogy ezt a munkát vállalja? 

– Mindig állatok között éltem és vallom, akinek nincs kutyája, az lelki 
szegény. Ezt az érzést nem lehet elmondani, amit egy kutya adhat az em-
bernek. 

– Mi a menhely fő feladata?  

– Természetesen az elhagyott, vagy behozott ebek tartása, életkörül-
ményeinek megfelelő biztosítása, egészségi állapotuk elviselhető, méltó 

    Könyörgő  Könyörgő  Könyörgő  Könyörgő  szemeszemeszemeszemekkkk    
szinten tartása. Ehhez elengedhetetlen a rendszeres étkeztetésük megoldá-
sa, a tiszta, higiénikus környezetük kialakítása, a folyamatos állatorvosi 
felügyelet. Ahogy a tábla is jelzi, nyitva és nyitottak vagyunk mindig min-
denre, hétköznap, vasárnap és ünnepnapokon, nálunk minden nap mun-
kanap. Ez a munka nem enged pihenőt. Hogy a nyitottak mit jelent? Nos, 
aki megjelenik a kapunál és hozza felesleges szaporulatát, vagy akár – bi-
zony ilyen is van – megunt (!) kutyáját, mi mindig itt vagyunk. De regge-
lente gyakran találunk itt az övező kis erdőben kószáló, vagy egyszerűen a 
kapu előtti fához madzagon kikötött ebeket is. Van, hogy egyszerűen 
behajítják a kerítésen. Sajnos, a Dorozsma környéki telepeken – Subasán, 
Sziksóson – lakó emberek közül, akik a nyarat kinn töltik a nyaralójukban, 
előfordul gyakran, hogy mielőtt télire beköltöznek vissza a városba, ide-
hozzák kutyáikat, ne kelljen vele nyűglődniük. Idehozzák, kikötik, aztán 
tavasszal újra jönnek, kuncsorognak egy „jó kis házőrző kutyáért”. De 
sokszor küldjük az autót a bejelentésekre, amikor jelzést kapunk, mint 
most is Subasán, egy balesetet szenvedett kutyáért (azóta már jobban van, 
meg kellett operálni), vagy az út szélére autóból kilökött, reszkető kis ku-
tyakölyökért. Felteszem a kérdést, vajon mit érezhet egy ilyen kivetett 
kutya? Képzelje el, ezek az emberek talán ugyanúgy idős, beteg szüleiket is 
a szociális otthonba rakják, azok vajon mit érezhetnek. Látja, a kutya is ezt 
érezheti: mindig jó voltam, szerettelek, mindent megtettem, mit kellett 
volna még tennem, te pedig eldobsz, mint egy használt papírzsebkendőt.  

– Hányan látják el a gondozást, ki végzi az állatorvosi felügye-
letet? 

– Velem együtt van egy állandó gondozó és egy váltógondozó. Raj-
tunk kívül 4-5 társadalmi segítő, akik önként, bérezés nélkül járnak ki ide, 
önzetlenül, szorgalmasan ellátva a feladatokat, saját pénzükből finanszíroz-
va a kiutazási költségeket is. Még egy szomszédos városból is jár egy hölgy, 
ami nem kevés idejébe, fáradságába kerül. De szívesen teszi. Farkas Attila 

állatorvos végzi a kutyák folyamatos orvosi felügyeletét. Itt minden eb 
azonnal megkapja a kötelező védőoltásokat, féregtelenítést és élősködő 
mentesítését. A beteg, elesett, fertőzött ebek kezelését és az időskorból 
eredő betegségeket is ellátja. A kutyák ivartalanítását makói orvos, Sebő 

Ottó végzi el. A talált, behozott állatokat először karanténba helyezzük, 
azaz elkülönítjük, megfigyeljük, az előgondozást ott végezzük el. Ezzel 
kiküszöböljük, hogy beteg, leromlott, vagy fertőző állatokat fogadjunk be 
a többi közé. Sajnos, sok a bőrbeteg, kullanccsal fertőzött, sovány, férges, 
élősködőkkel teli, legyengült állat. A telepen leggyakoribb a depresszióban 
szenvedő, a kidobást, elhagyást lelkileg mérhetetlenül megszenvedő állat. 

– Kik és miből finanszírozzák a telep fenntartását? 

– A Tappancs Alapítvány Kuratóriuma, Farkas Gabriella vezetésével 
irányítja a működést. Ennek feltételei legfőképpen támogatásokból, cégek, 
magánszemélyek felajánlásaiból, szponzorok által, valamint a felajánlott 
SZJA 1%-okból tevődnek össze. Ezen kívül gyakoriak az akciók, pl. na-
gyobb bevásárló központokban élelmiszergyűjtés szerveződik, de erőtelje-
sen lobbyzunk a környékbeli, de távolabbi gazdaságokban, élelmiszer és 
vágóállat feldolgozó cégeknél is. Ennek eredményeképpen minden nap 
ezek alapanyagaiból főzünk az állatoknak, így étkeztetésük rendszeres. Ez 
segít a leromlott szervezet felépülésében, de a nemsokára bekövetkező 
hideg elviselésében is. 

– Milyenek a tartási feltételek? 

– Saját szemével győződjön meg róla. Sajnos sok támadás ér bennün-
ket igaztalanul, olyanoktól, akik soha nem jártak itt, nem látták és azt 
állítják, óriási a zsúfoltság, méltatlanok a körülmények, piszok, szenny van. 
Nos ez nem igaz. A kennelek tágasak, fedettek, betonozottak, folyó vizes 
tisztítással naponta takarítjuk. Valóban, a telítettség a 180 férőhely betöl-
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tésével lenne ideális, ehhez képest jelenleg 230-250 között mozog a befo-
gadottak száma. De igyekszünk a fennálló kihasználatlan területet is igény-
be véve megfelelő körülményeket biztosítani. Most vásároltuk meg a mel-
lettünk levő elhagyott tanyaépületet, ott, és a bevezető út melletti hatalmas 
udvaron is kenneleket fogunk kialakítani. Nálunk minden kutya elhelye-
zést nyer, de az igazi az újbóli, családban, szerető környezetben otthont 
találó megoldás lenne. Elítélem az embereket. Sokszor találkozunk kegyet-
len tartási körülményeket megszenvedett állattal. Működtetjük az úgyne-
vezett „nyomon követést”. Így előfordult az is, hogy visszahoztunk már 
korábban kiadott állatot, mivel informálódtunk arról, nem megfelelőek a 
tartási körülmények, és a kiadott állat teljesen leromlott, szenved. De van-
nak pozitív eredményeink is, megnyugtatom az érdeklődőket: a „körforgalmi 
kutya” jó helyen van, egy dorozsmai tanítónőnek sikerült magához édesget-
nie, befognia, azóta egy tanyára adtuk ki, szerető gazdának. 

 

Beszélgetésünk közben dorozsmaiak jönnek, Nagy Tibor és fia, a 
Széksósi útról. Érdeklődnek, majd kiválasztanak egy kutyát. Míg az örök-
befogadás okmányait rendezik, beszédbe elegyedünk. 

 

– Milyen célból és miért ide jöttek? 

– Már meglévő kutyánk mellé keresünk társat, igaz, házőrzőnek, egy 
fiatalabb, 2-3 éveset. Nem ragaszkodunk fajtatisztához. Sok jót hallottunk 
erről a telepről, így ide jöttünk. 

 

A fekete, szelíd jószágot még a gondozó viszi ki az autóhoz, ölben, 
majd átadja új gazdájának. A kutya szépen tűri a kocsiba helyezést. Egy 
búcsúfotó, majd elhajtanak. 

– Látja, ez az – mondja Otília –, nem tudom, mi lesz a sorsa, csak 
tudnám miért, de valahogy úgy érzem, még viszontlátom ezt a kutyát. Van 
már tapasztalatom. Csodálkozó pillantásomra megjegyzi, sokan kizárólag 
fajtatiszta, vagy fiatal, illetve kölyökkutya igényével jönnek. Nem bíznak 
az idősebb kutyákban, azt hiszik, nem fog megszokni, pedig higgye el, 
ahogy itt nálunk is, egyből kezelhetővé válnak, az örökbe fogadónál is így 
tennének. Szeretet és törődés, gondoskodás a titka. Meghálálják azonnal. 
Ezek itt – mutat körbe – másra sem vágynak, csak szeretetre, amit eddig 
nem kaptak meg. Nem, nem – találja ki gondolatomat. Az eredendően 
agresszív kutya fogalma merő kitaláció. Az, hogy egy kutya agresszívvé 

válik, mindig egy hibás emberi magatartás, nem megfelelő emberi hozzáál-
lás következménye. Az ebtartó emberek természetét a kutyájukon keresztül 
lehet megismerni. Ne tegye fel a kérdést – figyelmeztet Otília – van-e 
olyan kutya, melyet, ha örökbefogadóknak megtetszik, elvinnék, de úgy 
szeretem, hogy nem adnám. Minden itt levő kutya egy kicsit a sajátom, 
mindegyik után fáj egy kicsit a szívem, amikor elviszik. 

– Karácsony jön. Van-e a telepen karácsony? 

– Nem fogja elhinni, van. A kerítésre fenyőgallyakat kötözünk. Mi itt 
úgy is hívjuk: szalmaparti. Itt alomként minden kennelben van szalma, de 
olyankor mindent beborítunk, az utakat, a kifutókat. Csodásakat futkároz-
nak, hemperegnek a friss szalmában. Ekkor van „meglepi-kaja”, kis juta-
lomfalat-osztás is. Ünnep az ünnep, kutyáéknál is. 

– Mikor volt szabadságon? 

A kérdést feldobtam, egy kis darabig lebegett köztünk a levegőben, 
aztán csendben elhalt a lombhullatott nyárfák között. Kikísért, elbúcsúz-
tunk. 

TÓTH GYÖRGY 

Vidám együttlét a Bölcs Utcai ÓvodábanVidám együttlét a Bölcs Utcai ÓvodábanVidám együttlét a Bölcs Utcai ÓvodábanVidám együttlét a Bölcs Utcai Óvodában    

2007. október 12-én délután került megren-
dezésre a több mint 10 éves múltra visszatekintő 
hagyományunk. A régmúlt szüreti bál felidézése 
mellett a hangulatot fokozta a szülők bevonásával 
megrendezett alakoskodó játék. 

Jelentős mértékben hozzájárultak a nap zök-
kenőmentes lebonyolításához a szülők közösségé-
nek felajánlásai 

Külön köszönjük a Szélmalom vendéglő veze-
tőjének és alkalmazottainak, hogy alapítványi 

Dorozsmai CsörögDorozsmai CsörögDorozsmai CsörögDorozsmai Csörög    
Az Adél köz 19-es háza előtti úttesten hatal-

mas gödör, repedés tátong, az arra járó kerékpá-
rosok nyelvüket harapják, ha nem figyelnek. Nem 
kellene azt a szakaszt is rendbe tenni? (Csendes I.) 

 
A temetőbe menet a ligeten keresztül színesen 

kerékpároznak az emberek. Egy utat (a sok közül) 
sármentessé kellene tenni. Ez nem rontaná a liget-
képet, ugye? (Csendes I.) 

 
A házak előtti nagy árkok tisztítását el kellene 

végezni, főleg az alacsonyabban fekvő helyeken (pl. 
Téglaverő utca is). De más utcákban is az eső tele-
hordja, és eldugul. Nagy esőkben különösen megáll 
a víz, nem tud elfolyni. Ígéret az volt már. Mikor 
válik valóra? (Téglaverő, Jolánka stb. utca lakói) 

 
A Jerney–Bence és a Jerney–Bródy M. utcák 

kereszteződésében álló KRESZ-táblákat unatkozó 
egyének megpiszkálták, a vasrúd tetejére igencsak 
enyhén odarögzített táblákat hátracsavarták. 
Könnyű dolguk volt, mert ezeket fél kézzel el 
lehet forgatni, ám ennek ellenére nagyon veszé-
lyessé válhatnak ezek a mókák. 

felajánlásként a vendéglátásról gondoskodtak. 
– Csányi Józsefné virágkompozícióit, 
– Chio Chips finomságait, 
– Turzó Lajosnak, hogy második éve lovas 

fogatával fokozta a gyerekek örömét, 
– Balázsfi Lajos zenésznek a közreműködést, 
– A Szegedi Néptáncegyüttes táncosainak, 
– Tari videósnak, valamint minden jelenlegi 

és régi óvodásunk családjainak, hogy részvételük-
kel segítették rendezvényünket. 

 
BÖLCS UTCAI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
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Lelkünkből szóljon az ünnepLelkünkből szóljon az ünnepLelkünkből szóljon az ünnepLelkünkből szóljon az ünnep    

Az ünnepeket, a családi hagyományokat nem szabad száműzni 
életünkből – ezek megtisztítanak, erőt adnak a hétköznapokhoz. Pró-
báljunk meg megállni egy pillanatra, s a körülöttünk lévő kavalkád és 
egyhangúság ellenére megtölteni a karácsonyt igazi értékkel! 

Azok az ünnepek, amelyeket az egész kultúrában tartanak, különös 
jelentősséggel bírnak a család számára. A naptári, vallási ünnepek szin-
tén ebbe a kategóriába tartoznak. Ezek az ünnepek alkalmat adnak a 
családtagoknak és a barátoknak arra, hogy megosszák egymással a jeles 
napokat. A kicsi, csupán a szülők és gyermekeik alkotta családot ezek 
az alkalmak segítik hozzá a tágabb családdal való együttléthez. 

Gyakran érezzük úgy, hogy az ünnepeink kiüresednek, főleg, ha csak 
egy-két naptól várjuk, hogy elhozzák a teljesség érzését. Legtöbbször 
nem is a beteljesedés jelenti a legnagyobb örömet, hanem a várakozás, a 
készülődés jelenti magában a szépséget. Ezt élhetjük meg karácsony 
előtt, adventkor is, ha már hetekkel korábban ünneplőbe öltöztetjük a 
szívünket. Itt arra gondolok, hogy a kapcsolatok erősítésének, a bensősé-
gesség ápolásának idejére tehetjük a készülődés heteit. A közösen sütött 

kalács illata, az angyali csilingeléssel tarkított karácsonyi énekek felejthe-
tetlenül vésik belénk a karácsony szeretetteljes hangulatát, boldogságát. 
Ez úgy hangzik, mint egy tündérmese, mégsem a képzelet alkotta. És ez 
a szép benne, hogy egyszer egy évben mi, felnőttek is megengedhetjük 
magunknak, hogy nagy palotát építsünk a szívünkben és boldogan él-
jünk benne, míg meg nem halunk. A palotában énekelünk, nevetünk, 
mesélünk, felidézzük az elmúlt idők legszebb eseményeit, megemléke-
zünk azokról a szeretteinkről, akik már nem lehetnek velünk. Kinyitjuk 
szívünket, és ott, mélyen bent összekapcsolódunk, megosztjuk egymással 
szeretetünk és boldogságunk, felébresztjük a karácsony lényegét. Kint, 
mint az égi áldás, hópelyhek hullanak, valahol odafenn egy angyalka 
figyel minket, az északi sarkon a Mikulás a zsákját pakolja, a rénszarvas-
ok már a szán előtt sorakoznak. 

A mi dolgunk ne csak az ajándék vásárlása legyen, inkább azt a 
szeretetet osszuk meg, ami köztünk van. Este, mielőtt észrevennénk a 
Jézuska érkezését, még több várakozással teli öröm feszíti szívünket. 
Ekkor rájövünk, milyen jól ismer bennünket, és azt, ami a szívünknek 
igazán fontos. A zsák mélyén mindig van valami, valószínűleg mind-
nyájan ismerjük. Bár napjainkban az ajándékozás fontos momentum, 
mégis a karácsony éj misztikuma, csodája nem múlt el. Karácsony este 
minden elcsendesedik, a közlekedés leáll, és ha még hó is esik, a csend 
még teljesebb. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste 
maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének 
napja. A képzőművészetben, a zenében talán a legtöbbször feldolgozott 
téma. 

MILITÁR MIKLÓS 
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60. évforduló60. évforduló60. évforduló60. évforduló    

2007. október 28-án a Petőfi Sándor Műve-
lődési Házban ünnepeltük szüleim, Gyuris 
János és neje, Szigeti Ilona 60. házassági évfor-
dulóját. 

Az elhangzott régi magyar dalok Bán Szilvia 
fellépésével visszaidézték részükre az elmúlt, de 
emlékezetes időszakot. 

Köszönetet szeretnénk mondani: 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgató-

jának, Révész Ferenc Andrásnénak a rendezvény 
támogatásáért, 

Lázár Zoltán, a Jerney János Általános Isko-
la igazgatójának ünnepi köszöntőjéért, a diákok 
kedves programjáért, 

valamint rokonoknak, jó ismerősöknek, 
akik jelenlétükkel szüleimnek ezt a napot emlé-
kezetessé tették. 

KONERTNÉ GYÖNGYI 

Az aradi vértanúk utolsó mondataiAz aradi vértanúk utolsó mondataiAz aradi vértanúk utolsó mondataiAz aradi vértanúk utolsó mondatai    
A történetírás 1849-ben még feljegyezte a 

kivégzett hősök utolsó mondatait. Az 1956-ban 
kivégzett hősökről nincs tudomásom, mit mond-
hattak utoljára. 

Leiningen-Westerburg Károly: A világ felesz-
mél majd, ha látja a hóhérok munkáját! 

Damjanich János: Legyőztük a halált, mert 
bármikor készek voltunk elviselni azt. 

Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb 
ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, 
de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. 

Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig 
csak szolgáltam. Halálommal is szolgálni fogok. 
Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, 
megértik ezt a szolgálatot. 

Vécsei Károly: Isten adta a szívet-lelket ne-
kem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. 

Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, 
ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. 

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a 
magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett 
apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében 
kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. 

Nagy Sándor József: De rettenetes volna most 
az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem 
volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem 
elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. 

Knézich Károly: Milyen különös, hogy 
Haynau bíró is keresztény, én is az vagyok. Csak 
az ördög keverhette így össze a kártyákat. 

Schweidel József: A mai világ a sátán világa, 
ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. 
Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi 
embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghason-
lott világot. 

Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága egész 
ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a 
magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a 
szívük és a hazáé az életük. 

Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa 
oly rokon. És az Isteni áldozat mellett oly törpe az 
én áldozatom. 

Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség dühös 
bosszúja juttatott ide. 

Gyűjtötte: 
MILITÁR MIKLÓS 

OLAJOS ÁGNES: 

Szeretve szeretniSzeretve szeretniSzeretve szeretniSzeretve szeretni    
 

Még adventi gyertya 
lobog az asztalon; 
szeretetre nincsen 
ennél jobb alkalom. 
 
Szeretet gyertyái 
ne csak most gyúljanak, 
de a jövő évben 
az egész év alatt. 
 
Szeretetünk nélkül 
ellobban csak a láng, 
testvéri szeretet 
nélkül ne add alább. 
 
Szeretet gyertyáink 
csakis lángoljanak 
mindenki szívében 
örömök gyúljanak. 
 
Öröm a karácsony, 
boldog a hétköznap. 
Szeretve szeretni: 
áldott a mindennap! 

Ünnepi díszvilágításÜnnepi díszvilágításÜnnepi díszvilágításÜnnepi díszvilágítás    

Az Önkormányzat ismét díszégőket helyezte-
tett ki Dorozsma központjában. Néhány üzlet 
falára is kerültek fel karácsonyi égők. Kérjük a 
boltosokat, üzletvezetőket, hogy a szebb ünnepi 
hangulat megteremtése érdekében – amennyiben 
módjukban áll – kövessék e példát, a hála biztosan 
nem marad majd el. 

Karácsonyi készülődés,Karácsonyi készülődés,Karácsonyi készülődés,Karácsonyi készülődés,    
téli veszélyektéli veszélyektéli veszélyektéli veszélyek    

Közeleg tél, s vele együtt a karácsony, a nagy 
bevásárlások időszaka. Ezek kapcsán érdemes felké-
szülnünk arra, hogy fokozottan ki lehetünk téve 
baleseteknek, illetve a bűnözők jelentette veszélynek. 

„Veszélyes” bevásárlóközpontok: Számos eset-
ben jóhiszeműen hagyjuk a kabátunkat, táskánkat a 
bevásárlókocsiban. Azonban az alkalmi tolvajok az 
oda nem figyelést kihasználva elemelhetik pénzün-
ket, értékeinket, amit az áldozat sokszor csak jóval 
később, a pénztárnál, fizetéskor észlel. Soha ne hagy-
juk a táskát őrizetlenül a bevásárlókocsiban! 

Táskánk, pénztárcánk, okmányaink védelme: 
Úgy kisboltokban, mint bevásárlóközpontokban, 
karácsonyi vásárokban hajlamosak vagyunk nyitva 
hagyni táskánk zsebeit, így az alkalmi tolvaj köny-
nyűszerrel elemelheti értékeinket. Megelőzendő, 
hogy lopás áldozatává váljunk, érdemes a táskánk 
zsebeit jól behúzni, bekapcsolni, és mindig ügyel-
jünk arra, hogy a szemünk előtt tartsuk azt, és 
zsúfolt helyeken lehetőleg a kezünkkel is óvjuk. 

Gépjárművünk védelme: Kérjük Önöket, 
fokozottan ügyeljenek arra, hogy a gépjárműben 
látható helyen ne hagyjanak semmilyen értéket! 
Ellenkező esetben gépkocsi-feltörés, avagy lopás 
áldozatává válhatnak. 

Téli időjárás, csúszós utak: A jeges, latyakos, 
csúszós utak minden esetben baleset forrásai lehet-
nek, ezért érdemes a gépjárműveken téli gumikat 
használni. Önmagában ez még nem jelent bizton-
ságot, ezért kérjük Önöket, hogy a balesetek meg-
előzése érdekében óvatosan vezessenek és mindig 
kapcsolják be a biztonsági övet! 

SZEGEDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

BAJA MIHÁLY: 

KarácsonyKarácsonyKarácsonyKarácsony    
 
Te most is az vagy, áldott szent Karácsony,  
Mi Betlehemben legelőször voltál:  
Újjászülője a kerek világnak,  
Hitünk napfénye, a szívünkben oltár. 
 
Az angyaloknak ajkán a hozsánna  
Ma is elhat a pásztorok füléhez,  
s koldust, királyt vezet ma is a csillag  
Az idvezítő jászol-bölcsőjéhez. 
 
Te most is az vagy, csak mi változánk meg,  
Csak nekünk ócska minden ami régi.  
Nem hallgatunk az angyalok szavára,  
Nem kell nekünk a csillag se, ha égi. 
 
Mennek, mennek a pásztorok seregben,  
de nem a Jézus jászol-bölcsőjéhez.  
Mennek, mennek a bölcsek és királyok,  
De nem az élet örök kútfejéhez. 
 
Ó, szent karácsonyéj csillagvilága…  
Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.  
Az én lelkem csak téged vár, s tetőled  
száz lidérc fény közt el nem tántorodna. 
 
A gyermekhitnek hófehér palástját  
Borítsd reám csak egy éjszakára,  
És én megáldlak, síromig követlek  
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága. 

Megjelent FelpétziMegjelent FelpétziMegjelent FelpétziMegjelent Felpétzi----kötetünkkötetünkkötetünkkötetünk    
November végétől már kapható Felpétzi 

Győry Jenő: Dorozsma régi életéről című köte-
te. Kiváló karácsonyi ajándék lehet! Megrendel-
hető e-mail címünkön (dn@szelmalomktv.hu), 
illetve megvásárolható a Szélmalom Kábeltévé 
ZRt. Ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben 
(telefon: 62 463-444). A kötet ára: 600 forint. 
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KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
 
� Szolgálati időben hívható KMB számok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333, 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306, 
Gyenes Béla: 06 20 209 5311. 
� A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Kulturális oldalunk megjelentetését Szeged Város Közalapítványa támogatta. 

Többfajta fenyıfa karácsonyfának 
való vágottan és gyökeresen kapható: 

Dorozsma, Vadliba u. 63.Dorozsma, Vadliba u. 63.Dorozsma, Vadliba u. 63.Dorozsma, Vadliba u. 63.    
Nyitva: december 11-tıl, 8-20-ig. 

Kellemes ünnepeket kívánunk minden 
vásárlónknak! 

A kozmetikusA kozmetikusA kozmetikusA kozmetikus    
Beszélgetés Pál Éva szegedi kozmetikussal, aki sok évet dolgozott Dorozsmán, ma is 
szívesen jár ide – sıt, innen is sok vendége van. 

– Mikor is kezdted a szakmát? 
– Az iskolát 1974-ben kezdtem el, majd néhány 

év múltán lettem kozmetikus. Nagyon szeretem, 
amit csinálok, még munkaidőn túl is foglalkozom 
vele. Érdekelnek az újdonságok, szinte minden ter-
mékcsaládot ismerek, amelyek jelen vannak a szak-
mában. Az életem legfontosabb része a munkám, 
dobogós helyen van az életemben a szakmám. 

– Milyen különös praktikákat vetsz be a nők 
megszépüléséért? 

– A kezelés megkezdésekor csend van, halkan 
szól egy relaxációs CD zene mellett madárcsicser-
gés nyugtatja a hölgyeket. Néha egy-egy füstölő 
kellemes illatát lehet érezni. Tökéletesen ellazul-
nak a hölgyek. Így nekem könnyebb dolgozni. 

– Férfi vendégeid vannak-e? 
– Igen, vannak. Egyre többen jönnek. Ők 

mind a női vendégeim hozzátartozói. 14 évestől a 
70 éves korig járnak hozzám, mert bennük is 
megvan az igény a jó megjelenéshez. 

– Milyen új módszereket vetsz be? 
– Most a csokoládé a sláger, de a liliomos 

algás fiatalító maszkot is nagyon szeretik. A fesze-
sítő szemránctalanító ampullákat is kedvelik keze-
lésük során. Jövőre sokk kezeléssel is szeretném 
bővíteni a munkámat, de ez még titok. 

– Ha jól tudom, Te évente leendő kozmetikuso-
kat is vizsgáztatsz. Szigorú vagy-e a leendő kozmeti-
kusoknak a vizsgákon? 

– Bizonyos szintű tudást elvárok tőlük. Vannak 
köztük nagyon ügyesek. Vannak, akik csak a pénzt 
látják a szakmában, nincs bennük alázat. Minden 

mozdulatunkkal felelünk a bőrökért. Ezt a fajta 
felelősséget később sem értik a kozmetikusok. 

– Van-e sok munkád? 
– Változó. Szeptember és október csendes, 

hiszen megkezdődött az iskola, a fűtési idény is 
beindul lassan. November 1-jétől sok embernek 
megnövekszik a kiadása, de november közepétől 
ismét többen jönnek. Karácsony tájt azonban 
megindul a nagyüzem. 

– Milyen gyakran ajánlott kozmetikushoz menni? 
– Igazából havonta kellene. Ezen van a hang-

súly, hosszú távon csak ezt hálálja meg a bőrünk. 
Egy francia mondás szerint: 15 évesen úgy néz ki 
mindenki, ahogy Isten megteremtette, 30 évesen, 
ahogy él, és 50 évesen, ahogy megérdemli. És ez igaz. 
Az én szemem másként látja a bőrök állapotát. Min-
den évszakban mást igényel a bőrünk. Most télen a 
bőrcsiszolás, bőrhámlasztás, mélytáplálás a legfonto-
sabb. Mást használok télen, és más krémet nyáron! 

– Mivel sokáig Dorozsmán dolgoztál, sokan 
járnak-e innen Hozzád? 

– Vendégeim nagy része dorozsmai. Ez már 
szinte barátság. Jó ez a nosztalgia, és a kialakult kap-
csolat is. 

– Gratulálok, ezek a vendégek ragaszkodnak 
hozzád? 

– A többség igen, de vannak kíváncsi embe-
rek, akik kipróbáltak más lehetőséget is. Ők 4-5 
év után is felhívtak telefonon, és ismét nálam 
vannak. Ez természetes emberi kíváncsiság. 

– A kozmetikában arcápoláson kívül mi más van? 
– Igen bőséges a kínálat. Pl.: indiai testmasz-

százs, fél évig csináltam, számomra nehéz fizikai 
munka volt. SPA lábáztatásos méregtelenítés. Itt a 
legfontosabb a fertőtlenítés a fertőzések elkerülése 
miatt, és azt az ár tartalmazza. Reflexológia – 
külön időpontban. Még sok más ötletem van. 

– Bőrtípusok? Pályád során volt-e olyan bőrtí-
pusú vendéged, aki szakmai kihívást jelentett? 

– Még Dorozsmán volt, én bátor és fiatal 
voltam. Az édesanyja kérdezte meg tőlem, hogy 
három hét után hamarosan kijön a Bőrklinikáról a 
gyermeke, de nincs sok változás a bőrén. Nagyon 
sok munkával, kitartással, tisztítással vendégem-
nek, sok-sok fájdalommal bár, rendszeres arctisztí-
tással szintén szép lett. Erre a munkára vagyok a 
legbüszkébb. Minden tiszteletem a vendégé! 

– Vannak kedvenc vendégeid? 
– Mindenkinek örülök, amikor azt mondják, 

nem érezhető, hogy 1-2 éve volt valaki nálam, 
vagy havonta találkozom vele. Ennek nagyon 
örülök! Mindenkit szeretettel látok. A beszélgetést 
mindig ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. 

– Rendszeresen hirdetsz újságunkban, a Dorozs-
mai Naplóban. Hogyan értékeled lapunkat mind 
tartalmilag, mind külsőségekben? 

– A tartalma felülmúlhatatlan. Sokszínű, min-
denről tájékozódhat az olvasó Dorozsma életéről és a 
problémákról is. A külsőségekről annyit, hogy én 
igényes vagyok a hirdetéseimre. Én mindig az egy-
szerű, olvasható betűtípust szeretem. Távol áll tőlem 
a dőlt betű, csicsás megjelenés. Szeretem olvasni, 
mindig kapok a vendégektől. Azt kérném, hogy a 
betűim állóak, egyszerűek legyenek, az én nevem 
egészen kis betűvel legyenek olvashatók. 

– Köszönöm az interjút, sikerekben gazdag, és 
sok aktív életet kívánok a szakmában. Ami a hirde-
tésed külalakját illeti, igyekezni fognak kollégáim, 
(csak előre kell szólni – a szerk.) hogy tetszésedre 
legyen. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Ünnep a Jerney János Általános IskolábanÜnnep a Jerney János Általános IskolábanÜnnep a Jerney János Általános IskolábanÜnnep a Jerney János Általános Iskolában    
A Jerney János Kulturális és Oktatási Alapít-

vány jótékony célú műsoros délutánjára hívta az 
iskola vezetősége, tantestülete a diákokat és szülei-
ket 2007. november 24-én az iskolába. Fél négy 
körül érkeztem meg az iskolába, már zsongott-
bongott a gyerekzsivajtól. Jelmezbe öltözött gyere-
kek szaladgáltak ide-oda, fontos teendőiket ellát-
va. Szép számú közönség fogadta Lázár Zoltán 
igazgató úr köszöntő szavait és a fellépő gyereke-
ket. Sok heti munka végeredményét láthattuk 
ismét a színpadon. Dekoratív és művészi színpad-
képhez már hozzászoktunk, dicsérve a kivitelező-
ket. Sok diák segítette tanáraikkal együtt a mű-
sort, színpadkép állandó változásait is ők formál-
ták, de a technikát is diákok kezelték. Jókedvű és 
mosolygós gyerekek mutatták be műsoraikat. A 
kicsik ki-kiintegettek szüleikre, fülig ért a szájuk a 
műsoruk alatt. Fegyelmezett rendben zajlott min-
den, úgymint egy színházban. Láthattunk mesejá-
tékokat karakteres szerepek megformálásával, 
humoros jelenetet a sláger tv-s vetélkedőről min-
tázva, s angol-magyar-halandzsa nyelvű mesét, 
táncokat és még számos ötletes színpadi produkci-
ót is. Az iskolában működő művészeti képzésből is 
kaptunk ízelítőt, zongora szakra járó diákok mu-
tattak be néhány klasszikus darabot. Az előadás 
előtt és a szünetben sokan megnézték a tanulók 
képzőművészeti alkotásait. A műsor végén sorsolá-
son vehettek részt a gyerekek és szüleik. Igen sok 
tombola (felajánlás) talált gazdára. Izgalmas per-
cek voltak, ki nyer, és mit vihet haza. Aki nem 
nyert, (köztük én is) nem szomorkodtunk, hiszen 
egy szép délutánt és estét tölthettünk el az iskolá-
ban. A bevételeket az alapítvány céljainak támoga-

tására használják fel. Nemcsak erre jó egy alapítvá-
nyi rendezvény, hanem találkozhattunk volt taná-
rokkal, volt iskolaigazgatóval, régi tanítványokkal 
is.  Aki részt vett a szervezésben, dicséret illeti. 

Zárszóként Lázár Zoltán igazgató a követke-
zőket mondta: 

„… a  tanítványaink nevében is köszönjük 
valamennyi támogatónk segítségét, önzetlen fel-
ajánlását!” – A Jerney iskola nevelőtestülete. 

 
RÉVÉSZ FERENC ANDRÁSNÉ 
művelődési ház igazgató 

 
Az estet támogatták: Alex ruházat, Andi Di-

vat, Baliné Mátyás Lívia, Bányai Cukrászda és 
Pizzéria, Bauford Kft., Borsos család, Colibri 
Édesség Nagyker, Csala Imre és családja, Csuka 
Bonita Zsófia családja, Délmagyarország Kiadó, 
dr. Becsei Zsolt, dr. Géczi József országgyűlési 
képviselő, Eldorádó, Élő-hely 2004. Kft., Exicom 
Kft., Fábián József önkormányzati képviselő, 
Familia kereskedés, Flóratom Kft., Fodor Csaba 
és családja, Frányó Péter kürtöskalácsos, Gyuris 
Fagyizó, Gyuris Gáborné Virágüzlete, Gyuris Lilla 
családja, Hódi Lilla családja, Írókéz Papír-írószer 
bolt, István utcai Szépségszalon, Kati butik, 
Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet, Kohnertné 
Györgyi, Maros Fleur Kft., Márta Zoltán, Mary 
Diszkont, Masa Ferencné, Mihálffy Béla, Nefe-
lejcs virágüzlet, Nógrádi Zoltán Mórahalom Pol-
gármestere, Panoráma üzletház (fodrászat, műkö-
röm), Pesti család, Péter Zoltánné virágkötő, 
Petrán család, Petrov Dániel családja, Pintérné 
Bálint Bea Szélmalom Virágüzlet, Qian Lívia 

családja, Rája horgászbolt, Rózsa család, Saeco 
Kávéautomata  Szerviz, Sarok ABC, Somodi Lász-
ló órás, Soós Levente családja, Speciális Bt., 
STOP Cukrászda, Szakács család, Szegána, Szél-
malom Kábeltévé Zrt., Szélmalom Vendéglő, 
Szemenyei Rita manikűr, Szent István Gyógyszer-
tár, Szépasszony Kocsma, Sziki kerékpárbolt, 
Szint Kft., Thurzó Patika, Tóth József önkor-
mányzati képviselő, Újvári Ernőné és Újvári Bri-
gitta, Ungi Bt., Vadaspark Szeged, Vadliba Ven-
déglő, Vásártéri Kisvendéglő, Vásártéri Olcsó 
Palackozott Italok boltja, Vass Angéla fodrász, 
Virágzoo Kft., Zsuzsi Butik.  
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Ünnepi programajánlóÜnnepi programajánlóÜnnepi programajánlóÜnnepi programajánló    
A Petőfi Sándor Művelődési Ház A Petőfi Sándor Művelődési Ház A Petőfi Sándor Művelődési Ház A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
2007. decemberi programja2007. decemberi programja2007. decemberi programja2007. decemberi programja    

 

+ December 3. hétfő 16 óra: 
Alkony klub – Mikulás bál 
 
+ December 7. péntek 17 óra: 
Nők klubja – nőknek: Advent ünnepe 
 
+ December 10. hétfő 15 óra 
Egészségügyi előadás és bemutató 
 
+ December 11. kedd 16. 30 óra 
Budai István költő és V. Szabó Erzsébet festő-

művész közös estje, Somogyi-könyvtár Dorozsmai 
fiókkönyvtárával közös rendezvény 

A költővel és a kötetet illusztráló festőművész-
szel Szentes-Bíró Ferenc beszélget. 

V. Szabó Erzsébet festőművész festményeiből 
rendezett kiállítás megtekinthető december 11-31. 
között a művelődési házban. 

A kiállított festmények megvásárolhatók! 
 
+ December 13-14. csütörtök és péntek 14 

óra: 
Farkas Dezső emlékére  
Szavalóverseny általános iskolások részére a 

Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtárával 
közös rendezvény  

 
KARÁCSONYI AJÁNDÉK 
+ December 14. péntek 18 óra 
Móra Ferenc Népszínház előadása 
Moliére: Gömböc úr (színmű) 
Bj: ingyenes  
 
+ December 17. hétfő 16 óra 
Az Alkony nyugdíjas klub és művelődési ház  

közös karácsonyi ünnepsége 
 
+ December 20. csütörtök 16 óra 
A II. dorozsmai süteménykészítő bajnokság 

eredményhirdetése és a Mindenki karácsonya 
ünnepi műsor 

Közreműködnek: 
– Eszterlánc néptánccsoport 
– Széksósi úti óvoda Holdacska csoportja 
– Orczy István Általános Iskola 6/b osztálya 
– Jerney János Általános Iskola 3/b osztálya 
– Jerney János Általános Iskola 4/a osztálya 
– Jézus Szeretet Egyház énekcsoportja 
Műsorvezető: Lukovics Gabriella 
Ünnepi köszöntőt mond:  
Tóth József önkormányzati képviselő 
 
Vásárok, termékbemutatók: 
+ December 5. szerda 9-12 óra: vásár 
+ December 6. csütörtök 10-18 óra: ORIN 

termékbemutató 
+ December 12. szerda 9-12 óra: vásár 
+ December 18. kedd 9-12 óra: vásár 

Szeretettel meghívjuk 2007. december 20. 16 órára 
a Mindenki Karácsonya,  

  a művelődési ház „2 éves születésnapja” rendezvényre 
és a II. süteménykészítő bajnokság 

eredményhirdetésére. 
 

A behozott süteményeket szakavatott zsűri értékeli. 
Eredményhirdetés az ünnepi műsor végén lesz. 

Kérjük, december 3-ig jelezze, részt kíván-e venni a versenyen! 
 

Az elkészült mesterműveket jutalmazzuk! 

2007. december 10. hétfı 15 óra 
Egészség-délután a mővelıdési házban 

Fáradékony? 
Fogyni szeretne, vagy jó közérzetet? 

Vagy egyszerően csak érdekli, hogy mibıl áll össze teste, és mennyire fitt? 
Segítünk fényt deríteni az okokra és rálépni a célhoz vezetı útra! 

– Testösszetétel mérés + személyre szabott táplálkozási és életmód tanácsadás 
– Szív-stressz mérés  

Csak néhány perc az egész! Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 

Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!    
A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyv-

tára 2007. december 22-től 2007. december 31-
ig ZÁRVA tart. 

Nyitás: 2008. január 2-án 9,30-kor. 
FARKAS LÁSZLÓNÉ 

Szertartások, események a dorozsmai rk. templombanSzertartások, események a dorozsmai rk. templombanSzertartások, események a dorozsmai rk. templombanSzertartások, események a dorozsmai rk. templomban    

+ December 7. péntek 17.30, dec. 8. szombat 17.30 és dec. 9. vasárnap 9.00: adventi lelkigyakor-
lat, lelki előkészület karácsonyra. A szentbeszédeket mondja  Perlaki György tápéi plébános. 

+ December 21. péntek 11.00 óra: az Orczy iskolások karácsonyi ünnepsége a templomban. 
+ December 24. hétfő 16.00: Hittanosok és minden gyermek karácsonyi ünnepsége. 
+ December 24. hétfő 23.30: Fiatalok karácsony-köszöntője a templomban. Orgonamuzsika. 
                                   24.00: Éjféli szentmise. 
+ December 25. kedd: KARÁCSONY: Szentmisék: 7.00,  9.00,  17.30. 
+ December 26. szerda: Karácsony másnapja. Szentmisék: 7.00 és 9.00. 
        (Este nincs szentmise.) 
+ December 31. hétfő 17.30: Év végi hálaadás. 
+ 2008. január 1. kedd: Újév. Szentmisék: 7.00, 9.00 és 17.30. 
+ Január 12. szombat 18.00: Egyházközségi farsangi bál a Sportcsarnokban. 
Belépő- és vacsorajegyek a plébánia irodájában válthatók január 1. után. 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház állandó programjai:A Petőfi Sándor Művelődési Ház állandó programjai:A Petőfi Sándor Művelődési Ház állandó programjai:A Petőfi Sándor Művelődési Ház állandó programjai:    

Alkony nyugdíjas klub 
Hétfő 16 óra 
Vezető: Kovács Ferencné 
 
Székivirág népdalkör 
Páros héten kedd és csütörtök 16 óra 
Páratlan héten szerda és péntek 16 óra 
Vezető: Mészáros Mária 
 
Eszterlánc néptánc 
Kedd 16. 30 óra 
Vezető: Vesmás Andrea 
 
Aerobic 
Kedd 18 óra 
Csütörtök 17 óra 
Vezető: Veszelka Rita 
 
Hímzőkör 
Csütörtök 14 óra 
Vezető: Török Józsefné 

Vöröskeresztes klub 
Hétfő 16 óra 
Vezető: Turcsányi Imréné 
 
Gerincjavító torna 
Kedd és péntek 8 óra 
 
Zene az életünk musical klub  
Szombat 10 óra 
Vezető: Draskóczy Gabriella 
 
Nők klubja 
Minden második péntek 17 óra 
Vezető: Gyuris Zoltánné 
 
Balett – tanfolyam 
Szombatonként 15 órától 
Vezető: Hegedűs Zsuzsa 
 
Krisztus Szeretet Egyház 
Szerda 17 óra 
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ban résztvevőkkel, és a vidámság őt is magával 
sodorja. Ottlik Sanyival közben beszélgetünk a 
szakosztályban történt változás történt Kormányos 
János munkáját a jövőben Szöllősi Ferenc végzi, a 
serdülő-ifi irányítását Farkas Kálmán (Loló) végzi 
Szöllősi Ferenccel. A legnagyobb erősítést a szak-
osztály vezetésben Horváth Dezső jelentette. A 
közismerten jó humorú sportszerelő vállalkozó, 
aki minden korosztállyal megtalálja a közös hang-
nemet, fáradságot nem ismerve végzi munkáját. 
Ennek ékes bizonyítéka, hogy november 16-án 40 
ifi és serdülő 10-12 év körüli focipalántának adott 
át oklevelet Farkas Kálmán és Szöllősi Ferenc 
javaslata alapján, majd Kiss Antal szakosztály el-
nökkel közösen üdítővel és süteménnyel vendégel-
ték meg a jövő reménységeit. Horváth Dezső be-
szédében ösztönözte a fiatalokat a „jó tanuló jó 
sportoló” életforma kialakítására. Példaként emlí-
tett több vidéki sportolót, aki nem az élvonalban 
szerepelve meghívtak különböző korosztályos 
válogatottba. Nincs is annál szebb, ha az ő tiszte-
letére szól a nemzeti himnusz. Csak pár gondola-
tot ragadtam ki beszédéből, amire a gyerekek 
reakciója az volt, hogy fegyelmezetten végighall-
gatták, majd közbekiáltásokkal mondták, azt 
megígérik, hogy mindent megtesznek azért, hogy 
meghálálják az edzőiknek és a szakosztálynak a 
nevelőmunkát, és egyszer talán 40-50 ezer ember 
fog nekik tapsolni a lelátón. Úgy legyen. 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Dorozsmai foci: jelen és jövőDorozsmai foci: jelen és jövőDorozsmai foci: jelen és jövőDorozsmai foci: jelen és jövő    
Egy szívélyes meghívásnak tett eleget a szer-

kesztőségünk, amikor a kiskundorozsmai labdarú-
gó szakosztály vezetőségének meghívását elfogad-
tuk. Délután körül belépve a sportpályára, Ottlik 
Sanyi, a labdarúgó felnőtt csapat vezetőedzőjének 

hangjára lettem figyelmes. Az edzőpályán sárda-
gasztással fűszerezett edzés folyt 18 fővel. Nagyon 
jó hangulatú volt a kiskapus mérkőzés, közben 
zríkáló szófoszlányokkal. Ebben a hűvös, ködös 
időben az ember teljesen átveszi a ritmust a foci-

Díjbefizetési akció 
 
A Szélmalom Kábeltévé Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy amennyiben 2008 januárjában kifizetik a 
megrendelt programcsomag egész éves díját, akkor egy havi díjkedvezményt biztosít. 
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Szeged, Széksósi út 7. 
Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Gipszkarton csavarok, önmetszı csavarok, reizer csavarok, kötıelemek nagy választékban 
Tőzifa akác 2400 Ft/mázsa, válaszfaltégla (30x23,5 x 10) 

Brikett, lengyel borsó kapható. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építı anyagok kiszállítása igény szerint! 

BBBBÁNYAIÁNYAIÁNYAIÁNYAI C C C CUKRÁSZDAUKRÁSZDAUKRÁSZDAUKRÁSZDA    KARÁCSONYIKARÁCSONYIKARÁCSONYIKARÁCSONYI    AKCIÓJAAKCIÓJAAKCIÓJAAKCIÓJA    
 

Karácsonyi süteményrendelését ha 2007. december 20Karácsonyi süteményrendelését ha 2007. december 20Karácsonyi süteményrendelését ha 2007. december 20Karácsonyi süteményrendelését ha 2007. december 20----ig leadja,ig leadja,ig leadja,ig leadja,    
10% kedvezményben részesül!10% kedvezményben részesül!10% kedvezményben részesül!10% kedvezményben részesül!    

KínálatunkbólKínálatunkbólKínálatunkbólKínálatunkból: 
Alkalomra díszített torták, sütemények 

Édes teasütemények: aprócska, kisisler, gesztenyéspatkó, narancsos félhold, linzerkarika, 
néró, kókuszos és diós rácsos, meggyes és barackos kisrolád 

Sós teasütemények: pogácsák: juhtúrós, vajas, sajtos, tepertıs, masni, stangli, 
húsos falatkák, sós kocka 

Bejglik: omlós tésztából: diós, mákos, meggyes-mákos, kelt tésztából: diós, mákos 
 

Kellemes ünnepeket kívánunk minden Kedves Vendégünknek! 
BÁNYAI CUKRÁSZDA ÉS PIZZÉRIA 

Tel.: 62/461-023 

KARÁCSONYI VÁSÁR A ZSUZSI 
DIVATBAN 

 
Gyermekruházat 
kiárusítása 
 

– Alkalmi felsők, ruhák, 
kosztümök érkeztek 

 
– Férfi-női kötött pulóverek 
széles választéka várja régi és új 
vásárlóinkat! 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk 
minden Kedves Vásárlónknak! 

 

Nyitva tartás: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12-ig. 
Tel.: 62/461-306. 

Dorozsma, Vadliba u. 1. 
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Kovács Gumi-, Futómő– és Gyorsszerviz 
 
Gumiabroncs – Olajcsere 
   – forgalmazás – Szíjak, szőrık, vezérmő-szíj-  
   – szerelés    csere 
   – javítás – Fékjavítás 
 
Futómő – Gömbfejek, lengéscsillapítók, 
   – javítás    rugók cseréje. 
   – állítás – Acél és alufelni forgalmazás, 
                            javítás. 
Fék, lengéscsillapító mérés 
Mőszaki vizsgára felkészítés – Szélvédıjavítás. 
 
Szeged Tel.: 543-035 
Dorozsmai út 74.          543-036 
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00 
                          Szo.: 8.00-12.30 E-mail: kovacsgumi@vnet.hu 

MÉRY VEGYIDISZKONT 
Adél köz 1. 

Decemberben is lesz sorsolás! Aki 
2007 forintért vásárol, sorsjegyet 
kap. Sorsolás december 22-én 15 
órakor az üzlet elıtt. 

Játékok 10% engedménnyel. 
 

QUIK mosópor 9 kg  950 Ft. 
Ariel folyékony 5 kg  590 Ft. 
 4 l 1,75 l folyékony. 
Habfürdık  185 Ft-tól 300 Ft-ig. 

 

Elem, filmelıhívás, finom-
kozmetikumok kaphatók! 

AVON-termékek rendelhetık! 
Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kívánok minden vásárlómnak! 

Marika 

Minden kedves vendégünknek 
békés, boldog karácsonyt 

kívánunk! 
 

Ujváriné Marika és Brigitta fodrászok 

Újra megnyílt! 
A Dorozsmai út 166. alatt lévı kötözıanyag bolt helyén hasonló árukkal állunk vásárló-
ink rendelkezésére 

GAZDABOLT néven. 
 

Kínálatunkból: mőanyag fóliák – Raschel zsákok – tömlık – hálók – kötözı zsinegek – 
kötelek – redıny gurtni – gumigyőrő – seprők – hólapát – viaszos vászon – fürdıszoba 
szınyeg – fóliazsákok – hőtıtasakok – reklámtáskák – varsák és halászháló – egyedi 
megrendelés alapján decemberben fenyıfa árusítás! 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk: Jójárt János ás Gárgyánné Eszti 
Tel.: 460-128, mobil: 06 20 981-7964 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-13. 
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F ig ye l em !  
GépjármőGépjármőGépjármőGépjármő----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjármőtechnikus 
 - mőszaki vizsgára való felkészítését autószerelı mester 
 - mőszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

Ingyenes számítógép és tanpálya használat! 

A Szegedi 7. számú Ügyvédi Iroda 
(6724 Szeged, Párizsi krt. 29/C fsz. 1.) 
dr. Bihari Lajos ügyvéd új szolgáltatása 
Dorozsmán, az Erzsébet utca 3. szám 

alatti alirodán minden hét csütörtökén 17 
órától és szombat 9 órától kihelyezett 

ügyfélfogadást tart helyi és 
környékbeli ügyfelek részére. 

 

Érdeklıdni a 30 647-7739, ill. a 
62 327-222 és a 62 462-589-es 

telefonszámokon lehet. 

Személyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadó----pótlást és javítást, pótlást és javítást, pótlást és javítást, pótlást és javítást, 
adótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámla----egyeztetést, egyeztetést, egyeztetést, egyeztetést, 

ıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEH----nél nél nél nél 
ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán a    

Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája 
mellett.mellett.mellett.mellett.    

 

Félfogadás: kedd és péntek 16-18 óráig, 
vagy elızetes idıpont-egyeztetéssel a 

20/986-3203, ill. 20/527-2958 számon. 
 

dr. Korsós Béla és dr. Korsós Béláné 

KÉZ– ÉS LÁBÁPOLÁS, 
MŐKÖRÖMÉPÍTÉS 
SPA Detox méregtelenítı 

kezelés 
 

Gyuris Mariann 
BejelentkezésBejelentkezésBejelentkezésBejelentkezés: 
06 20/580-8517 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmai út 191. 

(Dorozsmán a Takarékkal szemben) 
 

Alkalmi csokrok, fali és asztali díszek, 
cserepes virágok. Elırendelést felveszünk! Elırendelést felveszünk! Elırendelést felveszünk! Elırendelést felveszünk! 
Dorozsmán ingyenes kiszállítással! 
Tel.: 06 20 369-1190, 06 20 231-3670 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánok!évet kívánok!évet kívánok!évet kívánok!    

Eszékiné Gyöngyi 

Dr. Farkas Attila állatorvos rendelése 
átmenetileg a Jerney u. 6. sz. alá (ügyvédi 

iroda) költözött. 
A rendelı szolgáltatásai változatlanok. 

Mobil: 30 972-3016 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása. 
Negyvennyolcas u. 51. 
62/462-236, 30/473-7667 

WOMA KFT. 
 

Szippantás, csatornatisztítás, 
veszélyes hulladék szállítása. 
Tel.: 499-994 
 

Konténeres törmelék, szemét, 
föld, vályog szállítása. 
Tel.. 06 20/337-9102 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván a Woma Kft! 

MERLIN CIPÖBOLT 

NYÍLT DOROZSMÁN A PANORÁMA ÜZLETHÁZBAN!NYÍLT DOROZSMÁN A PANORÁMA ÜZLETHÁZBAN!NYÍLT DOROZSMÁN A PANORÁMA ÜZLETHÁZBAN!NYÍLT DOROZSMÁN A PANORÁMA ÜZLETHÁZBAN!    
A MERLIN Cipıbolt dolgozói kellemes ünnepeket kívánnak 

minden régi és leendı vásárlóiknak! 

20 

Hirdessen újságunkban, és 
kérje „4-et fizet, 5-öt kap” 
akciónkat! 

06 20 470-6587 
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Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

Széksósi utca—Északi sor sarok 
�: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselı és 
villanyszerelı mester 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
�: 62/463-614 

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

 

2,5 l Pepsi Cola.........................269,- 
2 l Coca Cola............................269,- 
0,5 Carpackie sör dobozos 5%........119,- 
0,5 Carpackie sör dobozos 4%........109,- 

Díszdobozos Minıségi Italok 
(Unicum, Jägermeister, Jack Daniels) nagy 

választékban. 
 

Kellemes karácsonyi és boldog újévi 
ünnepeket kívánunk minden Kedves 

Vásárlónknak! 
 

H-P: 7-18, Szo.: 7-17., Vasárnap: 8-16 
Negyvennyolcas u. 94. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

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 

   KOVÁCS HŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉS    

  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA   SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hőtıgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hőtıkamrák – 
egyedi hőtıgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 

Telefonok 400 Ft-tól 
 Aljzatok, moduláris csatlakozók, 
vezetékek nagyker áron kaphatók 

 Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, 
hosszabbítók, foglalatok, égők stb. 

kiárusítása a készlet erejéig 
 

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

(a kenyérbolt mellett) 
Tel.: 461-258   Mobil: 06 30 269 1190 

Homlokzati Hıszigetelı 
Rendszer 

 

- 4 cm vtg szigetelő lemezzel 
(nem visszadolgozott): 1 218 Ft/m2 

- Műgyantás, vödrös 
vakolat: 529 Ft/m2 

(82 db színválasztékkal) 

2007. október 20-tól 
a készlet erejéig! 

 

Tel: 06 30/547-6854 

Tel/Fax:06 62/310-946 

Szeged, Dorozsmai Nagybani 

piaccal szemben. 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Z S I T E XZ S I T E XZ S I T E XZ S I T E X    

MunkaruházatMunkaruházatMunkaruházatMunkaruházat----gyártás ésgyártás ésgyártás ésgyártás és    
----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Kaphatók: Kaphatók: Kaphatók: Kaphatók: férfi és női munkaruha, 
cégeknek feliratozva is. 

Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. sz. 
(Bejárat a Vadliba utca felől) 

    

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176; 06-70-568-8308 

GÁZKÉSZÜLÉKGÁZKÉSZÜLÉKGÁZKÉSZÜLÉKGÁZKÉSZÜLÉK----JAVÍTÁSJAVÍTÁSJAVÍTÁSJAVÍTÁS    
Pontos, precíz, megbízható 

Gázkazánok, FÉG falikazánok, vízmelegítık, 
konvektorok javítása. 

Tel.: 461Tel.: 461Tel.: 461Tel.: 461----594, 30/358594, 30/358594, 30/358594, 30/358----3082308230823082    

Ajándékozza meg magát 
egy luxuskezeléssel! 

Kortalan szépség = Anti-
Age maszkkal. 

 
Mindenkinek békés, 
boldog karácsonyt 

kívánok! 
 

Telefon: 451-075 
 
 
 

Pál Éva 
kozmetikus mester 

Magánszemélyek és vállalkozások 

részére – sokoldalú szakmai 

gyakorlattal – kiskundorozsmai 

lakásomon gépírást vállaloklakásomon gépírást vállaloklakásomon gépírást vállaloklakásomon gépírást vállalok. 

Ugyanitt dr. Bihari Lajos ügyvéd 

teljes körő jogi ügyintézést 

nyújt. 

Bejelentkezés a reggeli 

és esti órákban 

a 462462462462----839839839839-es telefonszámon. 

Immunrendszere 
állapotának felmérése. 
Jelentkezzen! Tel.: 06 20 440-2667 

Kellemes karácsonyt 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. 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
(20/9431-444; 62/422-240) 

Moped, tehergépjármő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató + vállalkozó 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltı anyagok szállítása 
könnyőgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
indulnak szaktanfolyamok. 

Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 
való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 

számítógépen való gyakorlási lehetıség. 
OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

HP, Canon, Lexmark Epson utántöltı 
készletek és kompatibilis tintapatronok. 

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltı porok.  

 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panoráma üzletházban) 

 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.inkmate.hu; 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

 
 
 

— Villanyszerelési anyag 
— Háztartási üvegáru, kisgépek 
— Karácsonyi ablakdíszek 
— Karácsonyi izzósorok 
árusítása. 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánunk! 
 

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

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belsı lépcsık 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
� 20 9493-408 

 Számítógépek, perifériák 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

 
Szeged, Móra u. 38. 

 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Itt van az ısz, 
jön a tél, 

meleg ruha most „elkél”! 
Téli kabátok, overálok, 
bélelt nadrágok, pulcsik 

kedvezı áron a 
Bababazárban! 

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

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Idıpont-egyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor és karburátor javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség-javítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Fék futómő-javítás 
→ Klímafertıtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

Szeged, Szél u. 55. Tel.: 442-221 
Mobil: 70/234-2113, 20/464-7948 

Nyugati autóalkatrészek 
kedvezı áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben 

részesül. 

Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,    
melléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésének    

valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős 
műszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőri    

tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.    
Tel.: 30/683-6137, 70/373-8184 

RÓZSA MEAT Bt. 
İszi ajánlata 

    

Kocsonyahúsok széles választéka.Kocsonyahúsok széles választéka.Kocsonyahúsok széles választéka.Kocsonyahúsok széles választéka.    
Kolbászhúsok, tőkehúsok, füstölt házias Kolbászhúsok, tőkehúsok, füstölt házias Kolbászhúsok, tőkehúsok, füstölt házias Kolbászhúsok, tőkehúsok, füstölt házias 

készítmények.készítmények.készítmények.készítmények.    
    

Figyelje napi akcióinkat!Figyelje napi akcióinkat!Figyelje napi akcióinkat!Figyelje napi akcióinkat!    
    

AKCIÓ! Bőrös malac: 549 Ft/kg.AKCIÓ! Bőrös malac: 549 Ft/kg.AKCIÓ! Bőrös malac: 549 Ft/kg.AKCIÓ! Bőrös malac: 549 Ft/kg.    
Előrendelést továbbra is felveszek.Előrendelést továbbra is felveszek.Előrendelést továbbra is felveszek.Előrendelést továbbra is felveszek.    

    

Új nyitva tartás:Új nyitva tartás:Új nyitva tartás:Új nyitva tartás:    
KKKK----P: 7P: 7P: 7P: 7----16, Szo.: 716, Szo.: 716, Szo.: 716, Szo.: 7----12.12.12.12.    
Tel.: 30 488-0254 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– Karácsonyi képeslapok, 
csomagolók 

– Fenyıdíszek, 
ajándéktárgyak 

– Falinaptárak és határidınaplók. 
December 1-jétıl december 23-ig 
minden karácsonyi dekorációra és 

játékokra 10% engedmény. 
Minden kedves vásárlónknak békés, 
meghitt karácsonyt és boldog új évet 

kívánunk! 
Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 

Tel: 62/460-306 

Minden kedves vásárlómnak kelle-
mes ünnepeket és békés, boldog új-
évet kívánok a Zöld Sziget Gyógynö-
vény szaküzletből 

Ági 
Tel.: 460-627 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és 

szellızıberendezés-szerelı és -javító 
mester. 
Vállalom: 

–fürdıszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 

szereléssel, burkolással, festéssel 

az átadásig; 
–klímák telepítése 

és forgalmazása; 

–csıtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

1 palack esetén is! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 
 

Tel.: (62) 461-126 
Mobil: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

H i rde t é s fe l vé t e l :  06  20  470 -6587 ;  06  30  469 -2694 .  

Elromlott a konvektora? 
Veres Feri a doktora! 

Veres dokinál nincs vizitdíj! 

Gázkészülék szerviz! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, amit a férje megjavított! 

 
 

KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendelı mellett) 

 

Ágynemő akció, karácsonyi terítı vásár. 
AVON ajándékcsomagok már 949 forinttól. 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket  
kíván Kati és Orsi 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTİ ÉS 
ÉRTÉKBECSLİ IRODA FHB CREDIT PONT 

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATLANKÖZVETÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ ,  HITELÜGY INTÉZŐ  
Keresek lakásokat, házakat, üdülőket, zárt kerteket közvetítésre 

 

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

 

Félfogadás:  
hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-17 

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 
Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

KARÁCSONYI KÍNÁLATUNK 
 

FILÉZETT PONTY HALLÉ 950,- 
FIL. HALPAPRIKÁS CSUSZÁVAL 1200,- 
FIL. RÁNTOTT PONTY 900,- 
HALTEPERTİ 950,- 
HALPITE 800,- 
KÉTSZEMÉLYES HALASTÁL 2200,- 

 
Köretek, mártások külön rendelhetık. 

Elıjegyzést már december 10-tıl felveszünk. 
 

Szilveszterre sültestálakra, hidegtálakra 
elırendelést December 10-tıl 30-ig felveszünk. 

 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
 

Tel.: 461-363 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666----666666666666    

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 

körő ügyintézéssel, idıponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékrıl is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetıben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körő 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temetı 
bejáratánál lévı gondnokságon. 

Nyitva: Hétfıtıl péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal a 30/9455-643 ügyeletes 
gkv., illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

MEGNYITOTTUNK!MEGNYITOTTUNK!MEGNYITOTTUNK!MEGNYITOTTUNK!    
Röfi-Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT: 
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

Nagy választékban kaphatóak sertés-, marhahúsok, birka és baromfitermékek. 
Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket is elfogadunk! 
Nyitva tartás: hétfı:zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Várjuk üzleteinkben! 
 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 
Gumigyár üzemi konyha: Szeged, Budapesti út 10. Tel.: 62/ 566-979 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 


