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Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen 
körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. 

(Márai Sándor) 

KÁBELTÉVÉ + INTERNET + TELEFON 5000 FORINTÉRT! 
(Részletek a 11. oldalon) Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 
Kellemes, meghitt karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag, boldog új évet kíván 

minden kedves Olvasójának és Hirdetőjének 

a Dorozsmai Napló Baráti Kör Vezetősége 

és az újság Szerkesztősége! 

Ünnepi gondolatok 
„Angyalok húznak a világ fölött. 
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! 
Megszületett az Igazság, a Jóság, 
akit úgy vártunk: megszületett végre!” 

Wass Albert 
 
 
Fenyőillat, gyertyaláng, ajándék. Mennyből az 

angyal. Legkedvesebb ünnepünk a karácsony. Jé-
zus születésének, a szeretetnek, a békességnek az 
ünnepe. 

Szeretünk készülődni, várakozni valami szép-
re, jóra. A történelem folyamán minden várako-
zást felülmúlt a messiásvárás, amit a katolikus 
egyházban az adventi időszakban újra és újra át-
élünk. Adventben csönd van és áhítat. A régi em-
ber (még ma is némely vidékünkön elő öregek) 
rorátés hajnali misével varázsolta izzóvá a lelkét 
Krisztus születésnapjára. Minden hajnalon jóval 
napkelte előtt kicsi gyerekek járták végig az utcá-
kat. Csengővel ébresztettek mindenkit és az em-
berek hajnali misére mentek. A családok együtt a 
karon ülő apróság csak úgy, mint a vén, és éne-
keltek, és nem fázott senki, mert a szívükben 
nyugalom és szeretet lángolt. A mai ember bár 

nincs kemény tél, mégis fázik. Fázik a buszt vár-
va, az utcákon sétálva és talán még az otthonunk-
ban is, mert a lelkünket fáradtság, közöny, szo-
morúság és sötétség járja át. Rohanásban, állandó 
feszültségben, indulatok viharában, küzdelemben 
élünk, az adventi időben, hacsak egy pillanatra is, 
meg kell állnunk. Gondoljunk végig, minden 
szükséges-e abból, amiért most aggódunk. 

Mi hagyható el? Mit lehet közösen, gyorsab-
ban megoldani? Hogyan lehet a várakozás békéjét 
mégis megőrizni? A válaszok megvalósítására 
mindnyájunknak törekedni kell. Odafigyeléssel, 
egymás iránti szeretettel elérhetjük azt, hogy 
megmaradjon a karácsony csodálatos varázsa a 
nehéz hétköznapokban is. Vigyázzunk arra, hogy 
ezek az értékek az ünnep elmúlásával ne röppen-
jenek ki a szívünkből, és a gyertyák fényei ne 
halványuljanak el! 

Karácsonykor a kisded Jézus megszületett! A 
születésnapi fények otthonunkban a karácsonyfán 
és a szívünkben égjenek. 

 
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET! 
 

MIHÁLFFY BÉLA 

Derűt és 
nyugalmat 
 
Hagyomány újságunk életében, 

hogy novemberi és decemberi lap-
számunkat egyszerre jelentetjük 
meg, egy bővebb, ünnepélyesebb, 
meghittebb újságszámként. Ebben 
az évben sincs ez másképp, re-
ménykedünk benne, hogy a Kedves 
Olvasó érdeklődéssel forgatja majd 
oldalait, és megtalálja köztük a szá-
mára tanulságos, hasznos, figyelem-
felkeltő, esetlegesen elgondolkod-
tató témákat. 

A karácsony előtti készülődés, 
az ünnepi napok megélése sokakat 
késztethet egyfajta belső mérlege-
lésre, amely során átértékeli, újraéli 
szeretteivel és ismerőseivel való 
kapcsolatát, valamint a velük, illetve 
hiányukban töltött idők emlékét. 

A Szilveszter ugyanolyan jelké-
pes évforduló, „vízválasztó” az élet-
ben, mint egy születésnap. Mindig 
valaminek a vége és valaminek a 
kezdete. Alkalom arra, hogy foga-
dalmat tegyünk, terveket körvona-
lazzunk magunk előtt, lezárjuk azt, 
amit le kell zárnunk és magunkkal 
vigyük a következő napba, amit 
magunkkal szeretnénk vinni. 

„ISTEN, ADJ NEKEM DERŰT ÉS 
NYUGALMAT, HOGY TUDOMÁSUL 
VEGYEM MINDAZT, AMIN ÚGYSEM 
VÁLTOZTATHATOK, BÁTORSÁGOT, 
HOGY VÁLTOZTASSAK AZON, AMI-
NEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA KÉPES 
VAGYOK, ÉS BÖLCSESSÉGET, HOGY 
MINDIG MEGMONDHASSAM, MI A 
KÜLÖNBSÉG A KETTŐ KÖZÖTT.” 

Nem is kívánhatnánk magunk-
nak ennél nagyobb bölcsességet. 

 
SOMOGYI GÁBOR 
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LAKOSSÁGI FÓRUM KÖZÉRDEK� SZÁMOK 

Időpont: 
december 16., csütörtök 18.00 óra. 

 
Helyszín: 

Petőfi Sándor Művelődési Ház 
nagyterme. 

Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható. 
 

 

 ���� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
  

06 80/555-111 (névtelenül is tehet bejelentést) 
 

 ���� Szolgálati időben hívható KMB számok: 
 

Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
Gyenes Béla: 06 20/209-5311, 
Varga Pál: 06 20/209–5312 
Gulyás Antal: 06 20/209–5333 
Klacsák Tamás: 06 20/852–0659 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Az önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálatának nyitva tartása: 
 
Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� Fiókkönyvtár: 
 
Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00 
Kedd: 8.00–12.00 
Szerda:  12.00–19.00 
Csütörtök:  13.00–18.00 
Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00 
Szombat, vasárnap: zárva. 

A 2011. januári szerkesztőségi ülés idő-
pontja: január 10., hétfő, 17 óra. 

Egy ciklus kezdete 
A „mit várhatunk?” kérdésével 

kerestem fel újonnan megválasz-
tott képviselőinket, Mihálffy Béla 
és Kosik Dénes urakat, terveik, le-
hetőségeik és az elsők között meg-
valósítható céljaikról érdeklődve. 

 
– Önök szerint mi okozhatta 

Dorozsma lakosságának szemléleti 
változását a korábbi, hosszú balol-
dali irányultsághoz képest? 

Mihálffy Béla: Az emberek válto-
zás iránti igénye! A baloldali értékek 
képviseletét az előző kormányzat 
nem tudta biztosítani. A multik felté-
telek nélküli kiszolgálása sem tetszett 
a választóknak. A jobboldal vállalta fel 
markánsan a magyarság képviseletét. 
Véleményem szerint demográfiai ok-
ok is közrejátszottak. Korábban az 
idősebbek nosztalgiaszavazást tartot-
tak, a „régi szép időkre” emlékezve, 
azonban ma ez már nem nyújt távla-
tokat. 

Kosik Dénes: A korábbi baloldali 
szavazók egy része nyilvánvalóan át-
szavazott. Vélhetőleg felmerült ré-
szükről is a változtatás igénye, való-
színűleg nem értettek egyet a korábbi 
politikával. 

– Mit gondolnak arról, hogy bár 
szavazókat nyertek, ezzel tartós 
szavazóbázist is szereztek? 

M. B.: Minden pártnak van biztos 
szavazóbázisa, ők elkötelezettek. Van-
nak bizonytalanok, akik pillanatnyi 
szimpátia alapján szavaztak. A lakos-
ságnak olyan politikát kell nyújtani, 

amit stabilnak éreznek, mert akkor 
van esélyünk arra, hogy a következő 
választásokon ismét ránk adják vok-
saikat. Ennek érdekében, látványos és 
hatékony munkát kell kifejtenünk. 

– Maradtak-e korábbról áthú-
zódó feladatok? 

K. D.: Igen. Ezeket fel kell vállal-
nunk, tovább kell vinnünk és be kell 
fejeznünk. Ezt a munkát a fokozatos-
ság elvét betartva kell elvégeznünk. 

M. B.: Magam is így vélem, azon-
ban a munkák finanszírozása alapve-
tő gond. Hatékonyabban kell képvi-
selni a külső városrészek – elsősor-
ban Kiskundorozsma érdekeit, ezért a 
Fidesz-KDNP frakción belül egy mun-
kacsoportot hoztunk létre, hat külvá-
rosi képviselő összefogásával, hogy 
Szeged körtöltésen kívüli része egysé-
ges erőt tudjon felmutatni. Több fel-
adat van még, amelyeknek elvégzése 
a következő évek feladata. Különösen 
fontos szilárd burkolattal való lefedé-
se például a Jerney utca végének, a 
Vályogos utcának, a Vereshomok ut-
cának Kosik úr területén. Az általam 
képviselt területen a Hám utca, Gyalu 
utca, Talicska, Zádori és Vályogos 
utcák lefedése szerepel az első felada-
tok között. Nemrég végeztük el a Mál-
na utca elmaradt szakaszának aszfal-
tozását. Fel kell gyorsítani a még nem 
csatornázott utcákban is az esővíz 
elvezetésének megoldását, ez még a 
korábbi éra elmaradásai közé tarto-
zik. 

– Programjukban szerepelt a 

Dorozsmai Részönkormányzat ha-
táskörének bővítése. 

K.D.: Igen, ez szerepelt, a döntési 
jogkörökkel, a későbbi mellérendelt 
pénzügyi kerettel együtt. Ezeknek a 
jogköröknek a kidolgozása hosszabb 
időt igényel, de nem mondunk le róla. 
A csatlakozási pontok megkeresése 
folyik jelenleg. Örömmel támogatnék 
a közgyűlésen például olyan előter-
jesztést, ami az ide települni szándé-
kozó vállalkozások adókedvezményét 
célozza. 

– Saját, önálló rendőrőrs felállí-
tását is megcélozták mindketten. 

– Igen. Dorozsma és a hozzá 
tartozó külterületek mindenképpen 
nagyobb odafigyelést igényelnének az 
eddiginél, többek között ez is indokol-
ja az önálló rendőrőrs létrehozását. 
Elképzelésünk illeszkedik a térség or-
szággyűlési képviselőjének, Nógrádi 
Zoltán úrnak a törekvéseihez. A Me-
gyei Rendőrfőkapitány úr elvi bele-
egyezése után a megfelelő személyi 
és tárgyi feltételeket biztosítani kell. 

– Miként vélekednek Dorozsma 
önálló településsé válásának fel-
erősödő igényéről? 

M.B.: Figyelemre méltó törekvés, 
de ezt szakértő módon kell megvizs-
gálni és társadalmi vitára kell bocsá-
tani. Ha a többség ezt támogatja, 
mindkét képviselő mellé áll a gondo-
latnak. 

– Első lépésekként mikhez lát-
nak hozzá? 

M.B. – K.D.: Mindkettőnk véle-

ménye az, hogy sokkal hatékonyab-
ban kell képviselnünk Dorozsma ér-
dekeit. Ezúton tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy a Negyvennyolcas utcá-
ban a Balajthy utcáig készen vannak a 
tervek a parkolók kialakítására. Köz-
gyűlési döntés kell ahhoz, hogy jövő 
év I. felében megvalósuljon ez a mun-
ka. A fokozatosság elvét betartva bő-
víteni kívánjuk a fedett buszvárók te-
lepítését. Dorozsma teljes területén – 
az áthaladó főút kivételével – valam-
ennyi utca 30 km-es közlekedési öve-
zetbe kerül jövőre. Már elkezdődött a 
volt MAGÉV előtti járda építése, és a 
kivitelező hamarosan nekifog a Vadli-
ba étteremmel szemben lévő járda-
sziget kialakításának is. Van elképze-
lés a 36-os és 75-ös buszjáratok útvo-
nalának módosítására is, ezt azonban 
hatásvizsgálatoknak kell megelőznie. 
Folytatódik a közvilágítás bővítése 
Subasán és Sziksóson. Szeretnénk 
végre beüzemeltetni a Gesztenye ut-
cában az átemelő szivattyút, ami után 
Sziksós csapadékvíz elvezetésének 
kivitelezése – legalább a legkritiku-
sabb részen – tovább folytatódhatna. 

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni Kiskundorozsma lakosságá-
nak a megtisztelő bizalmat. Ígérjük, 
mindenkor Dorozsma érdekeit fogjuk 
képviselni. A folyamatosságot bizto-
sítjuk, a választói akarat szempontjait 
vesszük figyelembe. Meggyőződé-
sünk, hogy a lakosság ezt rövid időn 
belül meg fogja tapasztalni. 

TÓTH GYÖRGY 

A közterület-használatról 
Tisztelt Dorozsmaiak! 
A városrész képviselőjeként köte-

lességemnek érzem, hogy tájékoztas-
sam önöket a közterület-használatot 
érintő rendeletekről! 

A kérdés annál is inkább idősze-
rű, mivel új közterület-felügyelőt ne-
veztek ki Kiskundorozsmára, aki az 
utóbbi időben szigorúan lépett fel a 
szabálytalankodókkal szemben. 

A további kellemetlenségek elke-
rülésének érdekében közlöm a fás szá-
rú növények védelméről és a közterü-
let használat rendjéről szóló szabá-
lyozások fontosabb pontjait: 

– Tilos a közterületen lévő fás szá-
rú növények felületének megsértése, 
csonkítása továbbá részeinek közvet-
len vagy közvetett károsítása, kivágása. 

– A közterületen lévő fás szárú nö-
vények kivágása engedélyköteles, azt 
az illetékes jegyző engedélyezi. 

Az engedély iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell: 

a, a kivágás indokát, 
b, az érintett fás szárú növénnyel 

rendelkezni jogosult kivágáshoz hoz-
zájáruló nyilatkozatát, 

c, az érintett közterület nevét, 
helyrajzi számát, az érintett fás szárú 

növény ingatlanon belül elhelyezke-
désének pontos megjelölését, 

d, a fás szárú növény darabszá-
mát, faját, fa esetében annak 1 m ma-
gasságban mért törzsmérőjét, 

e, a kivágás kivitelezésének rész-
letes leírását, valamint 

f, a pótlásra vonatkozó nyilatko-
zatot, a faj, fajta, darabszám és hely 
feltüntetésével. 

– Aki a fás szárú növények védel-
méről szóló jogszabály hatálya alá tar-
tozó fás szárú növényt jogellenesen ki-
vág vagy károsít, az százezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Gépjárművel a közhasználatú zöld 
területre ráhajtani, azon parkolni ti-
los. A rendelet be nem tartása sza-
bálysértésnek minősül és 30 ezer Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A 
közterület felügyelőnek ez esetben 
joga van helyszíni bírság kiszabására. 

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy 
ezt a tájékoztatást vegyék figyelembe 
annak érdekében, hogy a képviselői 
fogadó órámon felmerült, a közterü-
let felügyeletet érintő panaszokat a 
jövőben el tudjuk kerülni. 

MIHÁLFFY BÉLA 
6. számú választókörzet képviselője 
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Programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 
+ „Az én szememmel” – Vass 

Orsolya fotókiállítása 
A kiállítást megnyitja: Szabó And-

rás, képzőművész 
Közreműködnek: Bindics Blanka 

(vers), Huszár Gergő (gitár), Varga 
Noémi (vers), Farkas Dezső (ének), 
Vass József (ének) 

Időpontja: dec. 10-én, pénteken 
17 órától 

 
+ Babaruha börze 
A művelődési házban ingyen biz-

tosítunk helyet azon vállalkozó kedvű 
anyukáknak, apukáknak, akik maguk-
kal hozzák gyermekeik kinőtt, meg-
unt ruháit cserére vagy eladásra. 

Várunk minden szíves érdeklő-
dőt! 

Érdeklődni: 06-30-366-8237  
Tahiné Tündénél vagy a művelő-

dési házban: 463-112 
Időpontja: dec. 11-én, szombaton 

9-12 óráig 

+ Karácsonyi ünnepség az Al-
kony Nyugdíjas Klub szervezésé-
ben 

Időpontja: dec. 13-án, hétfőn 16 
órától 

+ Karácsonyi vásár 
Sok szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt a művelődési ház-
ba december 18-án 9-12 óráig tartan-
dó karácsonyi vásárba, ahol mindenki 
beszerezheti a karácsonyi ajándéko-
kat, ha eddig még nem tette meg: 
ajándéktárgyak, házi készítésű szap-
panok, sütemények, adventi koszo-
rúk, festmények, könyvek széles vá-
lasztékával várjuk a kedves vásárló-
kat. 

 
+ Mindenki karácsonya 
15 órától kézműves-foglalkozá-

sok: karácsonyi ajándékok készítése, 
16 órától műsor. 

Az ünnepi műsort megnyitja: Nóg-
rádi Zoltán országgyűlési képviselő. 

Közreműködnek: Eszterlánc nép-
tánccsoport, Jerney óvoda, Bozsó An-
tal és zenekara 

A nyugdíjas klubok és a művelő-
dési ház süteménnyel, teával és for-
ralt borral várja a kedves vendégeket! 
Mindenki apró ajándékot is kap! 

Időpontja: dec. 21-én, kedden 15 
órától   
  

+ Szilveszteri mulatság 
Időpontja: dec. 31-én 18 órától 
 
+ Vásár: december 22. 
 

2011. JANUÁR 
 
+ 1943. januári doni áttörés 

emlékére 
Könyvbemutató 
Zetényi-Csukás Ferenc: Horthy 

István elfeledett parancsnoka 
Közreműködik: vitéz dr. Török 

Pál Miklós dorozsmai főgyógyszerész 

az 1980-as években, élő legenda, tar-
talékos ezredes beszámolója a II. Vi-
lágháborúban megélt személyes ta-
pasztalatairól. 

Beszélgetőtárs: Máté Mária 
Időpontja: jan. 14-én, pénteken 

17 órától 
 
+ Márta Zoltán fotókiállítása 
Időpontja: jan. 21-én, pénteken 

17 órától 
 
+ Nők Klubja 
Újévköszöntő 
Időpontja: jan. 21-én, pénteken 

17 órától 
 
+ Dorozsmai Színházi Esték 
A Kelemen László Amatőr Szín-

társulat bemutatja: 
Rejtő Jenő: Egy görbe éjszaka 

(bohózat 3 felvonásban) 
Időpontja: jan. 15-én, este 18 

órakor 

Felhívás! 
Tisztelt Dorozsmaiak! A Petőfi 

Sándor Művelődési Ház, sokak régi 
óhaját figyelembe véve, felkarolta a 
Hősök Ligetében a leromlott, ledön-
tött, az egykori kolerajárvány emléké-
re emelt 14 stáció rendbehozatalának 
koordinálását, amely az emlékezés és 
a kegyelet ma már bántóan magára 
hagyott jelképei. Szakértői kört tobo-
rozva megkezdődött annak vizsgála-
ta, milyen lehetőségek állnak rendel-
kezésre ahhoz, hogy a dorozsmai 
múlt eme szép építményei a régen 
volt, impozáns küllemmel újulhassa-
nak meg. Mint minden építészeti em-
lékünk felújítása, ez a feladat sem va-
lósítható meg csupán szimpátiából, 
jelentős anyagi forrásokat kell meg-
keresni ahhoz, hogy a restaurálási 
költségeket fedezni lehessen. Ehhez 
szükség van a dorozsmaiak segítségé-
re is. Előzetes tárgyalásokon már az 
egyház, mindkét dorozsmai képviselő 
és a művelődési ház is felvállalt 1-1 
stáció felújítását. Tehát nem indulunk 
üres kézzel. 

Várjuk azoknak a jelentkezését, 
akik anyagilag hozzájárulnának a Kál-

vária (Keresztút) rendbehozatalához. 
Bármekkora felajánlást szívesen fo-
gadunk. (Első számításaink szerint 1 
stáció rendbehozatala kb. 300 ezer 
forintba kerül.)  Kérem, akiknek van 
adományozói szándéka, jelentkezzék 
a parókián vagy a művelődési ház 
telefonszámán (463–112). Cserébe 
azt tudjuk felajánlani, hogy a stáció-
kon elhelyezett táblán feltüntetjük az 
adományozó nevét! 

A stációk felújítását 2011-ben 
szeretnénk elvégezni, így az év végére 
várható a munka elkészülte. 

A Kálvária (Keresztút) felújítása 
Dorozsmát hozzájuttatja ahhoz, hogy 
Szeged város rendbe hozatja a do-
rozsmai ligetet, melyről megállapo-
dás született az egyház és az önkor-
mányzat között. Ehhez a kertészeti ta-
nulmányterv is elkészült, mely a mű-
velődési házban megtekinthető. 

Így válik a liget felújítása után is-
mét Dorozsma szerves részévé. 

Pál apostol jelmondatával élve: 
„Ne a múlandó földiekkel, hanem az 
örökkévalókkal törődjetek!” 

HAJDÚ GÉZA 

Újra Színházi Esték Dorozsmán! 

A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel 2011. január 15-től folytatódik 
a Dorozsmai Színházi Esték program-
sorozat. Havonta egyszer szombaton-
ként a környékbeli települések szín-
játszó társulatai mutatkoznak be a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház színpa-
dán. Egész estés kikapcsolódást ígé-
rünk a színházkedvelőknek: január-
ban a csanádpalotai, februárban a 
kecskési, márciusban a deszki, április-
ban pedig a petőfitelepi valamint a 
dorozsmai társulatok előadását lát-
hatják az érdeklődők. December kö-
zepétől már kapható mind a négy elő-
adásra érvényes színházbérlet, mely-
nek ára 2000 Ft. Természetesen az 
előadásokra külön-külön is lehet je-
gyet váltani, ennek ára 500 Ft. A je-
gyeket elővételben is meg lehet vásá-
rolni, ill. az előadás kezdete előtt a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. 
(Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 
12., Tel: 463-112) Az előadások ideje 
és címe a következő:  

 
2009. január 15. (szombat) 18 óra 

Rejtő Jenő: Egy görbe éjszaka 

(vígjáték) 
Kelemen László Amatőr Színjátszó 

Társulat 
 

2009. február 12. (szombat) 
18 óra 

Nádassy László–Rejtő Jenő: 
A hallgatás, Szeánsz a fegyházban, 

A biztosíték (bohózatok) 
Délikert Népszínház 

 
2009. március 19. (szombat) 

18 óra 
Örkény István: Tóték (színmű) 

Deszki Deszkaszínház 
 

2009. április 9. (szombat) 18 óra 
Karinthy Frigyes:A bűvös szék 

(komédia egy felvonásban) 
Dorozsmai Versmondók és Színjátszók 

Köre 
A kis Bözsike, Csirágné és Karakánné 

Petőfi-telepi Színkör 
 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

Minden kedves érdeklődő és szórakoz-
ni vágyó embert szeretettel várunk! 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

A kultúra szolgálatában 
Ki hinné, hogy Mészáros Mária, a Székivirág Népdalkör és Citerazene-

kar művészeti vezetője, aki 21 éve áll az együttes élén, „szögre akasztja” cite-
ráját. Az együttes is úgy gondolja: elég volt, befejezik a próbákat, összejövetele-
ket, fellépéseket. Vajon miért?, kérdezhetné az ember, mert igen szép eredmé-
nyeket értek el 1982 óta, amikor megalakult az együttes. A teljesség igénye 
nélkül néhány eredmény, amire büszkék lehetnek, lehetünk: arany fokozatú, 
négyszeres Arany Páva minősítésű együttes (a legmagasabb fokozat ebben a 
kategóriában). Vezetőjük, Mészáros Mária munkáját Kiskundorozsmáért em-
lékéremmel és Kölcsey emlékplakettel ismerték el. Több népdalcsokruk CD-n is 
megjelent, és a megye népzenei életének aktív részesei voltak. Indokaikat 
nehezen, fájó szívvel, de el kell fogadnunk: a népdalkör tagjai megöregedtek, 
sajnos utánpótlásuk nemigen akadt, mert a világ kicsit másfele fordult. Az 

érdeklődés és a támogatás is csökkent a népzene iránt. Nem rajtuk múlott, 
mert ők tisztességgel helytálltak, minden helyi rendezvényre becsülettel felké-
szültek és méltóképpen képviselték Dorozsmát a vidéki fellépéseiken is. 

Kicsit szegényebbek leszünk őnélkülük, de reméljük, találunk arra méltó 
utódokat, akik nyugodtan haladhatnak az elődeik által kitaposott úton, s a 
népzene szeretetét hozzájuk hasonló módon szívügyüknek tekintve folytatják 
a Székivirág hagyományait. 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Dorozsma lakossága nevében az 
együttesnek és vezetőjének pedig jó egészséget kívánva köszönjük az elmúlt 28 
évet, mi mindannyian, akik oly sokszor gyönyörködtek muzsikájukban. 

 
H. G. 
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„Kántorok voltunk…” 

E címmel szervezte a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház november 26-án 
a Kávéházi Esték rendezvénysorozata 
újabb szép epizódját, melyet ezúttal 
Farkas Dezsőné – Irénke néni – vissza-
emlékezéseiből állítottak össze. Mint 
a cím is utal rá, egy mélyen vallásos 
lelkületű család életébe nyerhettünk 
bepillantást. A Vass József által koor-
dinált és vezetett beszélgetés végig 
kísérte Irénke néni kemény, de öröm-
teli életének főbb állomásait, szerető 
férje oldalán végzett áldozatos hit-
életét. A nagyszámú hallgatóság – a 

család, a széles baráti kör, a jó ismerő-
sök – zsúfolásig töltötte a Ház nagy-
termét, figyelemmel követve Irénke 
némi szarkazmussal vegyes finom 
iróniával fűszerezett történeteit. Az 
emelkedett hangulathoz, melyet a kö-
zönség interaktív bevonásával tarkí-
tottak, mély érzésű, a témához illesz-
kedő gyönyörű versekkel járult hozzá 
úgy a családi barát, mint a Dorozsmai 
Versmondók Köre, melyet szépen 
keretezett be a Farkas-fiúk áhítatos 
hangszerkísérete. 

TÓTH GYÖRGY 

A mi klubvezetőnk 

Több, mint 13 éve telefonál, szer-
vez, jön, megy, intézkedik, Ő Kovács 
Ferencné Icuka, az Alkony Nyugdíjas 
Klub vezetője.  

Számára nincs megoldhatatlan 
feladat, kitartása és odaadása nem is-
mer lehetetlent, mindig az a legfonto-
sabb számára, hogy a lehető legjob-
ban sikerüljön egy klubnap, egy ki-
rándulás, vagy egy zenés esti összejö-
vetel. Kedves, mindig vidám egyéni-
ségével még az olykor csüggedőknek 

is reményt ad. Mindenkihez van egy 
kedves szava, bíztató mosolya, Ő a mi 
tyúkanyónk. A klubbért, a tagokért 
fáradságot nem ismerve dolgozik, tá-
mogatókat szerez vagy árenged-
ményt kér, de neki ez oly természe-
tes, mert nem magáért hanem értünk, 
a tagokért teszi. Nagyon jó kapcsolat-
teremtő képességének köszönhető a 
környező települések nyugdíjas klub-
jaival való jó együttműködésünk, a 
kölcsönös látogatások megszervezé-
se. Kérésére a tagok szívvel lélekkel 
dolgoznak, ezért tőle mindenkinek kö-
szönet jár. Őszinte, egyenes és nyílt-
szívű ember, de ezt mindenkitől el is 
várja. A klubtagok szeretik és tiszte-
lik, elfogadják a véleményét, meghall-
gatja ő is mások ötletét és javaslatait, 
akik szebbé, jobbá szeretnék tenni a 
kis közösségünk életét. 

Kedves Icu! Nagyon köszönjük, 
amit sok éven át tettél értünk, a klub-
ért. Kívánjuk, hogy erőben és egész-
ségben legyél sokáig ilyen lelkes és 
aktív vezetője ennek a kis közösség-
nek! 

 
A 30 éves Alkony Nyugdíjas Klub 

nevében 
A KLUBTAGOK 

Különleges tornaóra az ovisokkal 

2010. november 17-én, szerdán a 
Széchenyi István Gimnázium és Szak-
középiskola 5. évfolyamos sportszer-
vező szakos tanulók játékos mozgá-
sos tevékenységet szerveztek a Bölcs 
Utcai Óvodás gyermekeknek. A zenés 
bemelegítés segítségével könnyen fel-
oldódtak az ovisok. A játékos tevé-
kenységeket nagy lelkesedéssel, vidá-
man végezték. A járás-, futás-, ügyes-
ségi- és labdagyakorlatokkal fejlesz-
tették a gyermekek mozgásos képes-
ségeit. A délelőtt folyamán a középis-
kolai tanulók hasznos és számukra 
talán meghatározó tapasztalatokat 
szerezhettek arról, hogyan lehet 
együttműködni az óvodás korosztály-

lyal. Reméljük, hogy a jövőben is lesz 
lehetőségünk a közös munkára és az 
együttes élményre. 

Köszönjük Pataki Szilviának, a 
Csongrád Megyei Önkéntes Centrum 
vezetőjének, hogy segített a kapcsola-
tot létrehozni; Szabó Erzsébet tanár-
nőnek, Almási Tamás, Bárkányi Ág-
nes, Kéri Tamás, Kocsis Ágnes, Makán 
Gábor, Pintér Ágnes, Zádori Szimonet-
ta tanulóknak pedig a játékos foglal-
koztatást. 

A Bölcs Utcai Óvoda kollektívája 
és gyermekei nevében: 

 
CSÁNYINÉ KECSKÉS HAJNALKA 

tagóvoda vezető 

„Érted haragszom én, 
nem ellened…” 

Örök harag! – vetettük oda gyer-
mekkorunkban ezeket a szavakat, ha 
játszótársunk megbántott, becsapott, 
vagy nem adta kölcsön a játékát. A 
grundi háborúság nem tartott sokáig. 

Felnőttként már mélyebben fáj, 
ha kapcsolatainkban sérelmek érnek. 
Haragot, gyűlöletet, esetleg bosszúvá-
gyat érzünk, amelyet nagyon nehéz 
leküzdeni. 

A keresztény normákon alapuló 
kultúra számára ismerős erény a meg-
bocsátás. „Bocsásd meg a mi vétkein-
ket, miképpen mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek…” – mormol-
juk imáinkban (Máté 6,l2 evangéliu-
mából). Kérünk és felajánljuk a felté-
telt. De mennyi elköteleződés, kitar-
tás, alázat szükséges ahhoz, hogy ezt 
be is tudjuk tartani! 

A megbocsátáshoz erőt meríthe-
tünk a költők, írók műveiből. 

Márai Sándor így vall erről:  „…az 
idő már rendbe hozott mindent, azon 
a különös módon, az egyetlen lehetsé-
ges elintézés módján.” 

Edwin Hubbel Chopin azt tanítja: 
„A lélek erejét és nagyságát mi sem 
bizonyítja jobban, mint ha lemon-
dunk a bosszúról és megbocsátjuk a 
sértést.” 

Mahatma Gandhi szerint: „A meg-
bocsátás az erősek erénye, mert a 
gyengék sohasem bocsátanak meg.” 

S talán azt a mondását is olyan 
sajnálatosan igaznak vélhetjük a mai 
korban, hogy „A szemet szemért va-
kítja meg az egész világot.” 

Vass Albert versének sorai példát 
mutathatnak számunkra:  

„És üzenem a volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma a nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is a barátjuk leszek 
és nem lesz bosszú, gyűlölet, 

harag 
Kezet nyújtunk egymásnak és 

megyünk 
és leszünk Egy Cél és Egy Aka-

rat…” 
 
Adventi érzést sugallhatnak Jó-

zsef Attila sorai:  
„Szeretném felverni lelkem dalá-

val 
A szomorúk szívét, a világot, 
Most megbocsátok annak is, 
Aki bántott.” 
 
Az év vége felé közeledve talán 

lelkünk is megkönnyebbül, ha meg-
szívleljük Petőfi Sándor szavait: 

„Az esztendőnek a halála 
Olyan ünnepélyes egy halál! 
Ilyenkor minden jobb halandó 
Elzárkózik, magába száll, 
S nem hogy barátnak, hanem 

még az 
Ellenségnek is megbocsát…” 
 
Ha ez sikerül, a karácsonyfa alá 

lelkünk békéjének nyugalmát, kegyel-
mi ajándékot kaphatunk érte cserébe. 

 
 

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

2010. december 32. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

SZERTARTÁSOK, ESEMÉNYEK 
A DOROZSMAI TEMPLOMBAN 

Adventi lelkigyakorlat dec. 16. csütörtök, 17. péntek és 18. szombat ½ 6 
órakor. 

Előtte fél órával gyónási lehetőség. 
Hittanosok adventi lelkigyakorlata a plébánián a hittanteremben: dec. 17. 

du. 2–5 óráig. 
Dec. 18. szombat 9–12 óráig. 
„Ovis” mise a közösségi teremben dec. 19. vasárnap délután ½ 4 órakor. 
Idősek szentgyónása-szentáldozása otthonukban dec. 20. hétfőn és 21. 

kedden. Kérjük a hozzátartozókat, jelezzék, hogy hol várnak bennünket. 
 
KARÁCSONY 
Dec. 24. péntek éjjel ½ 12: ifjúság karácsony-köszöntője és orgonajáték. 

Éjféli szentmise. 
Dec. 25. szombat, Urunk születése. Szentmisék: 7, 9, este ½ 6. 
Dec. 26. vasárnap, Szent Család ünnepe. Szentmisék: 7, 9, este ½ 6. 
 
Dec. 31. péntek este ½ 6: évvégi hálaadás. 
 
2011. január 1. péntek, Újév. Szűz Mária, Isten Anyja. Szentmisék: 7, 9, este 

½ 6. 

BETLEHEMBEN FOG SZÜLETNI, 
S A JÉZUS NEVET ADJÁK NEKI 

Mennynek kapuja tárva nyitva. 
S az Úr angyala jön ki rajta, 
Köszönteni a Szent Szüzet, 
Akiben az Ige testté lett. 
 
Gábor angyal szelíden szólítja 
Üdvözlégy Mária! 
Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, 
Áldott vagy te az asszonyok között, 
Mert az Isten Fia beléd költözött. 
 
De hogyan valósulhat meg mindez? 
Mária szép liliom szál, 
Rád a Szentlélek száll. 
Betölti a szívedet, hogy világra hozd Üdvözítőnket, 
Ki Betlehemben fog születni, 
S a Jézus nevet adod neki. 
 
E szavak hallatán most szent szíve megremeg, 
De az Úr akarata legyen meg! 
A Szűz-virág méhében gyermek fogantatik. 
S a népszámlálás miatt Betlehemben születik. 
 
A hideg éjszakában rongyos kis istállócskában 
Átfagyott szalmán fekszik kisded Jézuska 
Mindannyiunk Megváltója. 
 
Ez a gyermek hozzánk érkezett. 
A mi szívünk ne legyen olyan, mint a fagyos szalma. 
Inkább, mint a pamut paplan puha illata 
 
A szűkös istálló, a szegényes házacska 
Üdvözítőnk temploma. 
Benne szamár és ökröcske 
Fújja szusszan lehelete száll 
Jégvirágok nyílnak az istálló ablakán. 
 
A hirtelen bár rövid ideig tartó 
Jóleső melegre, vidáman felkacag Jézuska 
És a két jámbor állatot mosolyával megajándékozza. 
 
Mit ér a fagy s didergő szél 
Ha a szeretet és kegyelem ki földre lép épp 
Eltakarja hideg éjszakának telét. 
 
S ez a meleg szítja fel mindenkiben 
A lángoló, édes, jóleső szeretet tüzét, 
Meg táncos piros dallamot, 
Ami adja az élet ütemét. 
 

F. L. az ifjúsági hittanos csoportból 

IGAZI KARÁCSONY 

Hideg éjek 
Szelíd nappalok, 

de hópehely 
sehol sem ragyog. 
Tiszta kék az ég, 
virít a napsütés, 

s pezsgő galambbúgást 
hoz a zúgó vad 

szél 
De hisz a tavasz 

nem jön 
még. 

A vidéket elkerüli a 
tél bájos mosolya, 

s a csillogó pihék tánca 
szívet nem örvendeztet ma. 

De talán holnap! 
AZ ÚR JÉZUS 

születése napján 
ideér talán... 

Képzeletemben. 
Ahogy reggel kinyitom 

álmos szemem, 
csak fehérséget vél 
felfedezni eszem. 
Az este meg biz 

a gyertyaláng mellett, 
tiszta fehérség 

ad 
csodálatot az embernek. 

 
... 
 

Aztán egy pillanatra... 
egy percre, 

órákra 
megállok. 

Mit is csinálok? 
A hó meg minden, 
de hol a szívem? 

Az is épp oly fehér? 
Nemde elszáradt 

őszi levél? 
 

Igazi boldogságom 
nem jő, 

pedig a hópihék száma 
egyre nő. 

Fehérség az utcán 
a háztetőkön 

a fák ágai 
roskadnak. 

De boldogságim 
olvadnak. 

Merengve mélán talán 
Szívdobbanásom is hallván, 
pillantásom megállapodik 

AZ ISTEN FIÁN. 
Az alvó gyermeken 
kinek szendergését 

nem zavarja 
semmi sem. 

Bájos mosolya 
És szívéből áradó 

sok drágaság 
felébreszti a 

LÉLEK 
dallamát. 

Fénynek csendülésén 
Szeretet pendülésén 

S az áldás énekén 
ÉN is megnyugszom, 

hisz 
meglett a 

KARÁCSONYOM. 
 

(2008. 12. 23.) 
 

F. L. 
az ifjúsági hittanos csoportból 

Dorozsma közéleti Vezetőinek és minden Lakó-
jának igazlelkűségben és szeretetben megerősí-
tő karácsonyt és áldott új esztendőt kíván az 
egyházközségi képviselő-testület, munkatársai 
és e Hírhozóban olvasható írások szerzői nevé-
ben  

Mádi György 
plébános 
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A kommunikáció és a kultúra válsága – megfontolások 
a Római levél tükrében 
Avagy: ahol a menny összeér a földdel 

1. rész 
 
Szent Pál apostol Római levele hátterében mindvégig ott húzódik az igaz-

ság, kommunikáció kérdésköre – mindez az Istent kereső ember és bűn, vala-
mint a törvények összefüggésében. E levél teljes részletességgel foglalkozik az 
igazság problematikájával. Az igazság – Isten szava, kijelentése – valóság; 
amelynek ellentétes párja: a valótlan állítása: a hazugság. Az „igazság” első 
megközelítésben annyit árul el, hogy valami megvan-e valósággal, megfelel-e 
annak, ami a valóságban van. Nem keverhető össze az „igazságossággal”, 
amely azt fejezi ki, hogy valaki megfelel-e a teremtésben lévő isteni rendnek és 
törvényszerűségnek, melyet még a pogány népek gondolkodói is oly mérték-
ben világosan láttak, hogy ezt a rendet bölcselkedésük alapjává tették. Ennek 
az isteni rendnek az áthágása a bűn. Ezzel szemben a bűn büntetése igazságos, 
vagyis az isteni rendnek és akaratnak megfelelő; a bűnös a büntetéssel azt 
kapja meg, ami neki jár; ami méltányos. Az az ember, aki a valóságot megbe-
csüli, az igazságos. Létezik azonban a magasabb rendű igazságosság, a kegye-
lem, vagyis ez az igazságosság Isten ajándéka. A kegyelmet Isten jogosan adja a 
hívőnek, mert a hívő azzal nem él vissza. A hívő emberi magatartás ellentéte a 
hitetlenség, illetve az engedetlenség. Az embert a kegyelem beilleszti a világ-
rendbe, s mivel bűnét kiveti a világból, az ott többé nem mérgez. A kegyelem 
tehát a világrend megerősítése. 

Végső soron az igazságosság és igazságtalanság egymással harcoló felek. 
Az igazságtalan ember még hallani sem akar az igazságosságról, úgyhogy 
annak még említését, tehát az igazságot, az igaz, logikus szót sem tűri el, ennél-
fogva igazságtalanságával az igazságot leigázza. Isten mindezzel szemben 
abszolút voltánál fogva minduntalan önközlése folytán, megismerteti a maga 
igazságosságát. 

Isten igazságossága a különböző viszonylatokban különbözőképpen való-
sul meg; így többféle értelemben kell vennünk. Jelentheti az isteni követelést, 
kérést, miszerint az ember Istennek a teremtésben és az Igében kijelentett 
akaratához, az isteni rendhez alkalmazkodjék, s akkor a neve: törvény. Jelent-
heti Isten természetét, mely a Tőle teremtett rendet soha meg nem sérti, hi-
szen az belőle fakadt; Istennek ezt az igazságtalanságtól megközelíthetetlen 
lényét nevezzük az ő SZENTSÉGÉNEK. Jelentheti Isten igazolását abban, hogy 
az isteni rend ellen vétő bűnöst elítéli, s a hívőt fölmenti, s ezzel az Isten-
igazolással a levél sokat foglalkozik. 

Az emberi igazságosság tehát az Isten igazságából táplálkozik. Az ember 
megismerő folyamata következtében hozott ítélet termékeként létrejövő 
igazság hiányos. Ugyanis a törvény, szabályok sokasága csak az ismeret első 
szintjét jelenti, és ez már a praxis (gyakorlat) szférájába tartozik, ennek megfe-
lelően csak egzisztenciális változás állhat be. Szent Pál által felhozott, a Római 
levélben megjelölt, második szint hozza magával a teoretikus (elméleti) szfé-
rát, amelynek következtében a kvalitás (minőségi) változás következik be, a 
kereszt és a Lélek által a kegyelemben. A kegyelem viszont pont azt célozza 
meg így, hogy az ISTENI szférából mintegy kihulló ember a belső változás, azaz 
az Istenképmásiság visszanyerésének következtében TOTÁLISAN változó. 
Ezen megállapítás a kegyelem habitus voltára utal. „E megkülönböztetés, 
amennyiben kötelező, csupán ennyit jelent: „habitus” a kegyelem, ha Isten (a 
keresztségtől kezdve) tartósan felkínálja az embernek természetfeletti önközlé-
sét és a nagykorú ember szabadon elfogadja azt.” 

Az isteni igazságosság így három szinten valósul meg, amelynek kiáradása 
következtében ugyanezen három szegmens fog megvalósulni az emberi lélek-
ben. Így részint beszélünk prófétai, liturgiai és az ünneplés szegmenséről. Ez a 
három szegmens lesz az, amely totálisan megvalósul a kereszten függőn, és a 
Lélek juttatja el ezt az emberbe. Most jutottunk el arra a szintre, amikor meg-
oldási lehetőség mutatkozik arra a problematikára, amelyet a tanulmány 
elején felvetettünk, miszerint milyen kapcsolat áll fönn a két egymáshoz viszo-
nyítva eltolt sík között, mi is az alapja a kommunikáció és kultúra válságának. 
A három szegmens viszont egyfajta egységben, unióban valósulhat meg, 
amelynek folyamán megvalósulhat az ember rendeltetése. A Szent Pál-i felfo-
gásban az ember rendeletetése ebben fogalmazható meg: „Ti azonban nem 
testi, hanem lelki emberek vagytok, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Aki-
ben viszont nincs meg Krisztus lelke, az nem az övé. Ha azonban Krisztus benne-
tek van, a test halott ugyan a bűn miatt, de a lélek él a megigazulás által”. 
(Róm. 8, 9-10) Voltaképpen az idézet szöveg az egész gondolatmenet lényege. 
Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a Szent Pál-i felfogás ismertetőjele ez az 
idézet. Részint szó van testi, tehát a törvényi lehetetlenségről és mozdulatlan-
ságról, amely nem tudja immár saját rendeltetését betölteni, mert üres. Még a 
lelki, tehát az igazsággal telt emberi valóság már nem tehetetlen, hanem élet-
szerű, amely a nyitottságon keresztül képes betölteni a feladatát. Pontosan ez 
a nyitottság adja a Szent Pál-i teológiában a hit aspektusát. Enélkül ugyanis 
lehetetlenség lenne beszélni unióról, képtelenség lenne azt állítani az ember-
ről mint olyanról hogy a teória embere lenne – mint maga Szent Pál. Jól látha-

tó, hogy az ember a bűn következtében valamit elveszített, elsősorban azt a 
megkülönböztető képességet, hogy tudná mi a jó és mi a rossz. „Ezért Isten 
átadta őket szívük vágya szerint a tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenít-
sék meg testüket, mint olyanok, akik felcserélték Isten igazságát hazugsággal, 
és inkább tisztelték és szolgálták a teremtményt mint a Teremtőt.” (Róm. 1, 24-
25). A kultúra válsága, amit itt és a most-ban élünk meg, egyértelmű jele 
mindennek. Az ember teljes valóságát szövi át a kultúra, mint olyan. Vele szü-
letett tulajdonság, amely egyre jobban a kibontakozást várja. Ennek a belső 
folyamatnak kiindulópontja az érzék, amellyel tudunk dönteni és választani jó 
és rossz között – erkölcsi megfontolásban –, illetőleg a szépről-minőségi szin-
ten. A fentiek alapján mondhatjuk, hogy a kultúra tulajdonképpen nem más, 
mint: ahol a menny összeér a földdel, ahol találkozik egymással az isteni és 
emberi szféra, ahol és amelyben szinte eggyé válik elméleti és gyakorlati
(unió). A jelenkorban tapasztalható és sajnos elszenvedett kulturális válság, 
nem túlzással, a halál kultúrájának fokozatos építése – bár egyes felhangok 
szerint inkább újraélesztése. A kultúra és az azt meghatározó kommunikáció – 
kommunikatív képesség – teljesen üressé vált. A rövid, tényszerű közlésfolya-
mat önmagában véve fontos, azonban az igazság értelmében vett mögöttes 
tartalom igencsak szegényesnek mondható. A mindennapokban megélt infor-
mális-áradat szinte teljesen megsemmisíti az ember igazság iránti érzékét és 
igényét. A mai társadalmat ilyen formában is nagyban meghatározó ún. kon-
zumidiotizmus már-már teljesen felépítette fellegvárát. A bevásárlóközpontok 
hatalmas harcot vívnak egymással a jobb és jobb piacgazdaság eléréséért, téve 
mindezt úgy, hogy a világban élő embert a csalogató és sokszor hivalkodó 
kommunikációval söprik össze. Ezen kommunikáció viszont teljesen üres, 
manipulatív és az igazság közelében sincs. A kérdés egyszerű, ám annál inkább 
nehezebb és bonyolultabb – már a praxist, megvalósulást illetően: a keresz-
tény értékrend jelen esetben megőrzi-e a kommunikáció realitását, vagy sem-
legessé válik a kultúra terén? Ebben a kérdésfeltevésben természetesen az 
egyéni keresztény-értékrendet kívánom megcélozni, hiszen Egyházunk 
minduntalan arra figyelmeztetett bennünket: fontos, hogy minden fórumon az 
Evangélium örömhírével vigyük közelebb a kereső embert Istenhez. Tehát az 
egyedi keresztény ember megfontolása, döntése és választása – valamint 
felelőssége ebben a kérdéskörben is – megkerülhetetlen és súlyponti. Az igaz-
ságban, vagyis az Isteni szférában nyugvó ember – a Római levél alapján – az 
igazi, valósággal telített kommunikációra vágyakozik. Emberségét, tulajdonsá-
gát, adni-akarását, létét pedig ezen kommunikatív jellegű kulturális szférában 
akarja látni. Egyfajta logikus szóra kívánkozik, amely mentes mindenféle 
behatárolástól, megtévesztéstől, manipulációtól, vagyis teremtő szóra éhes. Az 
első logikus szó – amely egyúttal mindennemű kommunikációs csatorna alap-
ja – Isten teremtő szava. A kultúra valósága ugyanerre épül: a szó etimonja 
hasonlóságot tükröz: megművelni valamit, a latin colo, colere, colui, cultus 
elsődleges jelentése földet művelni, előkészíteni valamire. A szó befogadására 
is elő kell készíteni nem csak az értelem munkáját, hanem a lelket is. Az embe-
ri munka végső soron ezen kultúra – és kommunikáció – által lehet, és kell is, 
hogy értelmessé váljék. Isten teremtő aktusában a logikus szó által a kultúra, 
mint olyan, mindenhol és mindenben ott található. Isten kommunikációja 
fellelhető a zafírban ugyanúgy, mint a megannyi, más létezőben. A kultúra 
mindenhol ott található, a kezdetektől napjainkig. Kérdéssé válik: ezt mennyi-
re tudjuk és akarjuk felismerni annak érdekében, hogy a fennmaradás lehetsé-
ges legyen. Az isteni szférába tartó ember, aki a világban él (praxis) nem zu-
hanhat a semmibe, nem kerülhet a bűn és helytelen megfontolás eredménye-
képpen a megsebzettség állapotába. Nem engedheti meg önmagának azt a 
luxust, hogy visszacsöppenjen a semmitmondó kommunikáció és ezzel együtt 
az üres-kultúra lehetetlenségébe. Szent Pál Apostol Római levelében látható 
emberkép ezt a valóságot tükrözi: az Istent kereső ember a törvények sokasá-
gában, a szabályok sokrétűségében ott marad teljesen a praxis szférájában, 
nem érti, és nem látja a kultúra és kommunikáció lényegi oldalát, teljesen üres 
és élettelen, mert e teremtő és alkotó szót, kultuszt nem tudja megközelíteni. 
„Vagy nem tudjátok, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus 
Jézusra, az Ő halálára keresztelkedtünk meg”. (Róm. 6, 3) Szent Pál tehát az 
uniót csak a teljes halállal és a teljes átalakulással, a feltámadással látja meg-
valósíthatónak. Nagy különbség van tehát a törvény és az élet törvénye között, 
hiszen az élet lelkének törvénye a szeretet törvénye, melyet Krisztus adott. 
Úgy, amiként Jézus felveszi az emberséget (tehát voltaképpen lényegének meg 
nem változtatásával, ugyanakkor egy új természet felvételével), úgy magának 
az embernek is formális változáson kell keresztül mennie, amelynek követ-
keztében optikus változás eredményeződik. A kultúra válságos helyzete az 
Apostol írásában is fellelhető: a világban kereső ember problematikája és 
fájdalma: élni-akarás ott, ahol a menny tényleg összeér a földdel. 

 
 

REV. TÓTH ROLAND 



2010.�DECEMBER�10.� 7.�OLDAL�

Az információ kultusza 
Ki gondolta volna 20-30 évvel ezelőtt, hogy a számítástechnika válik a 

tudomány egyik leggyorsabban fejlődő ágává? Hogy egész szobákat megtöltő 
iratrengeteg és egész épületnyi nagyságú számítógép a nem túl távoli jövőben 
egyesül egy mindössze 3-4 kilógrammnyi hordozható eszközben, amelyet 
laptopnak nevezünk? A mai, információsnak vagy posztindusztriálisnak neve-
zett társadalomban a számítógépek szerepe vitathatatlan, jelentőségük felül-
múlhatatlan, mert – hogy párhuzammal éljek Marshall McLuhan elméletével, 
miszerint a média maga az üzenet – a számítógép maga az információ. A szá-
mítógépek alkalmazása nem csupán jelenti az átállást egy másfajta, intelligen-
sebb gépre – fogalmazza meg Theodore Roszak Az információ kultusza című 
könyvében –, hanem ipartörténeti evolúciós ugrás. 

A ’80-as évek óta nagyot változott a világ. Roszak érdeme, hogy már akko-
riban is helyesen ítélte meg a könyvtárosok az információáramlásban és –
szolgáltatásban betöltött szerepét. Jóslata beigazolódott: a tudás és az állam-
polgár között a könyvtár a közvetítő láncszem. 

* 
A tudásalapú társadalom létrejötte és az a szemlélet, amely a társadalmat 

tudásalapúként is kezeli és láttatja, egy tudományos paradigmaváltás iskola-
példájaként is értelmezhető. Egy effajta forradalom megváltoztatja a tudomá-
nyos vizsgálódás számára hozzáférhető kérdések körét, és máshogyan kezeli a 
valóságot, mert számára a valóság megváltozott. Számunkra az információ 
fogalma merőben más és újfajta kognitív és szociokulturális tartalommal bír, 
mint a számítógépkorszak előtti. 

A hírközlési technika rohamos fejlődésének köszönhetően az információ 
pillanatok alatt eljut egyik pontból a másikba. A világ összezsugorodott, a 
távolságok megszűntek, pontosan azért, mert a tájékoztatás és a tájékozódás 
folyamata felgyorsult. Az objektum beérte a szubjektumot. 

Sosem tároltak sehol annyi adatot az egyénről, mint az információs társa-
dalmak állami és vállalati bürokráciái. Aki nem szerepel az adatbázisban, 
olyan, mintha nem is létezne. Az embereket gépek azonosítják személyi szá-
muk, TAJ-számuk, adószámuk stb. alapján. A szubjektum egyre inkább binári-
san kódolt karakterrengeteg objektumává változik, vagyis a szubjektum egyre 
inkább az objektum szerepkörébe tevődik át, és vica versa. 

Feltétlen a bizalom és a bizonyosság a számítógépek tévedhetetlenségé-
ben. Érdemes megfigyelni, hogy az állami vagy céges ügyfélszolgálatokon 
mennyire a számítógépekre épül a munkarend. Ha lefagy a számítógép vagy 
megszakad a hálózat, az emberi munkaerő is egy csapásra használhatatlanná 
válik. A nyilvántartás tévedhetetlen, az emberek sorsa attól függ, mint mond a 
számítógép (vagy hogyan ítél az ember felett). Mindez a szubjektum emberi 
primátusának a bukását idézi elő. 

Kemény János „jelentős evolúciós változásról” ír, mégpedig egy olyan 
információ-feldolgozási mérföldkőugrásról, amely az 1970-es években követ-
kezett be. Az információs (tudományos) forradalommal kapcsolatosan a szá-
mítógépen van a hangsúly, valamint a mai, modern számítógépekbe beépített 
mikrochipek és a digitalizált távközlési formákon. Ahogy Fülöp Géza írja, az 
elmúlt 45 évben a számítógépek fejlődése a következő síkokon ment végbe: a 
teljesítmény (gyorsaság, kapacitás növekedése), a miniatürizálás, a csökkenő 
ár, a kezelés egyszerűsödése és a megnyíló új alkalmazási területek szaporo-
dása. Összefoglalva: a számítógép nem a húzóágazata a forradalomnak, hanem 
maga a számítógép a forradalom. 

* 
A számítógép egyrészt egy hatalmas raktár, ahová irdatlan nagy mennyisé-

gű holmi zsúfolható be, másrészt raktáros, aki pillanatok alatt, a legjobb emberi 
erőt is megszégyenítve előkeres bármit, amely ebben a raktárban található. 

A homo informaticus, az információs társadalom alapját képző hálózat 
polgára kihasználja a telekommunikáció adta lehetőségeket – internetes adat-
keresés, e-mail, e-business stb. – mindennapi élete során. 

Sokan próbálják kiaknázni a web nyújtotta lehetőségeket. Az internetes 
honlapkészítési láz során az emberek mindinkább ki szeretnék fejezni önma-
gukat. Jelen (online) akarnak lenni, fejleszteni kívánják hálózati énjüket. Hon-
lapot az ember számos okból kifolyólag tarthat fenn: személyes bemutatkozás, 
hasznos/haszontalan információ megosztása végett. Aki energiát fordít sze-
mélyes honlapjának elkészítésére, valamilyen hasznot remélve teszi ezt, és nem 
feltétlenül anyagi javak megszerzésére törekszik; elismerést, hírnevet szerezhet, 
kiélheti exhibicionista hajlamait, elmondhatja magáról, hogy jelen van. Az inter-
net – fogalmaz Patricia Wallace ‑ egy olcsó módja a benyomáskeltésnek. 

Az interneten lógva a felhasználó létrehozhatja saját virtuális énjét. Ez a 
személyiség azonban nem hasonmása, hanem másodlagos, szelektív önmaga 
lesz. Ropolyi László a neten való jelenlétet a virtuális és a való viszonyok által 
együtt kialakított szituációkba való belemerülésként írja le. A virtualitás, véli, a 
szituációkat nyitottá teszi. Ez áll a virtuálisan fenntartott emberi kapcsolatok 
(chat, videokonferencia stb.) hátterében. Magyarul: a virtuális én egy szerep. A 
virtuális személyiséget azonban nem véletlenül neveztem másodlagosnak, 
ugyanis a virtuális én reduktív: az anonimitás megengedi a felhasználó képze-
letének a szárnyalását. A virtuális én részinformációkat, személyiségmorzsá-
kat hint a virtuális térben. Nem egyszerűen arról van szó, hogy az egyén kitalál 

egy személyiséget és felölti konkrét helyzetekben, hanem az ember úgymond 
lenullázódik: a hálózati létében való tevékenységével kell felépítenie egy ked-
vező személyiséget, amelyet a többi internetező elfogad, eltűr. A neten a betű-
karakter lesz a „lélek tükre”. Itt csak szövegek vannak. A chatszobákban példá-
ul csakis az írott szöveggel „vallhatunk színt”, csakis írott megnyilvánulásaink-
kal alakíthatjuk ki önmagunkat mások szemében – a becenévválasztás tudatos 
vagy spontán folyamata. A becenév azonosító jellege a másoktól való elkülöní-
tésben ölt testet, és nem tesz többet, mint megszólíthatóvá változtatja a mö-
götte rejtőző egyént. 

Ebben a közegben – vagy ahogy Patricia Wallace írja, vákuumban – érzel-
meinket egyértelműen, gyorsan és röviden kell kifejeznünk (ezt segítik elő 
például a „smiley-k”, a fektetett karakterizált arcok). Ezen információknak a 
korlátozott reprezentációs térben való kötege lesz a fizikai testiség re-
kreáltsága, az „új megtestesülés”, de mint azt írtam, ez a manifesztáció egy 
olyan közegben valósul meg, ahol túl kevés és relatív a résztvevők megismer-
hetőségének támpontja. 

* 
A web akkor hajtotta végre legutóbbi evolúciós ugrását, amikor megjelen-

tek rajta a blogok. A Második Web, avagy a web 2.0 „csupán” annyit takar, 
hogy a hálózat létjellegévé váló interaktivitás nem csak hogy nagymértékben 
eluralta a honlapokat és vált nélkülözhetetlen feltétellé, hanem felszámolta a 
határt a tartalomelőállító médiaszakemberek és a laikus tartalomfogyasztók 
között. Az emberek nem csak olvassák a webet, hanem írják is. A bloggal min-
denki saját online magazint indíthat: egy személyben válik írójává és szerkesz-
tőjévé. A blog tulajdonképpen több mint egy egyszerű internetes napló: egy 
naplót az ember általában saját magának ír, és nem kívánja széles közönség 
elé tárni. A blogokat azonban az olvashatja, aki akarja. Legjellemzőbb tulajdon-
ságaik: gyakran személyesek, stílusukra és tartalmukra nézve egyaránt; gyak-
ran frissítik bejegyzésekkel; újság vagy napló jellegűek; a bejegyzések fordított 
időrendi sorrendben jelennek meg; a bejegyzésekben hivatkozásokat helyez-
nek el; a régi bejegyzéseket archiválják és tematikus kategóriákba sorolják; 
szabad és nyilvános hozzáférést tesznek lehetővé. 

A blogírás viszonylag újkeletű dolog. Az első blogokat informatikus szak-
emberek írták, akik programfrissítésekre, új és érdekes weboldalakra hívták 
fel a figyelmet. Később jelentek csak meg más témákkal foglalkozó oldalak, 
illetve ingyenes blogszolgáltató honlapok. 2000-ben a világhálón 136 ezer 
ilyen, ingyenes blogszolgáltatók oldalain elhelyezett blogok voltak olvashatók; 
2004-ben ez a szám meghaladta a 10 milliót. 

Ha jól értelmezzük a web 2.0 fogalmát, amelyet olyan weboldalak és 
webtechnológiák megjelölésére használnak, amelyeknek alapvető jellege az 
interaktivitásukban áll, és amelyek nem tartalmat szolgáltatnak, hanem a 
mindenkori felhasználó tölti meg tartalommal, szerkeszti saját oldalát, össze-
gezve: az interneten végzi el azokat az információkezelő műveleteit (szö-
vegszerkesztés, táblázatkezelés, naplóírás, címtárvezetés, levelezés, játszás, 
hírolvasás, mozizás stb.), amelyeket eddig nem számítógépen, vagy ha igen, 
csak offline telepített programokkal végzett, akkor észbe kell kapnunk, hogy 
ezek a lehetőséget korántsem újszerűek, hiszen jó néhány éve ismert és elter-
jedt technológiákról van itt szó. A web 2.0 tehát egy internet alapú desktop 
akar lenni, amely átveszi a számítógépes desktop összes funkcióit, a számító-
gépen tárolt adatokat, programokat és más erőforrásokat online módba kívánja 
helyezni. A web lenne tehát ezek után a közös platform, amelyen a szolgáltatások 
futnak, így változtatva az eddig csak böngészgető passzív felhasználót aktívvá. 

SOMOGYI GÁBOR 

Jól sikerült 
az Alapít-
ványi Est 

A Sztriha Kálmán Köz-
hasznú Alapítvány által 
2010. december 4-én rende-
zett alapítványi esten 96 
ezer Forint gyűlt össze. Az 
Alapítvány ezúton köszöni 
minden támogatójának, hogy 
hozzájárult az est sikeréhez 
és anyagilag támogatta a 
templom külső akadály-
mentesítésének megvalósí-
tását. Továbbra is várják a 
nagylelkű felajánlásokat az 
alábbi számlaszámra: 

OTP Bank 
11735005-20545747  
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Megkérdezték, 
utánajártunk 

Kiskundorozsmán rengetegen 
panaszkodnak arra, hogy a szom-
szédban meggyújtják a nedves fa-
levelet, aminek a füstje mérgező, 
és a légzés problémákkal küzdő 
embereknél ez akár halálos fulla-
dást is okozhat. Ám másfajta pana-
szokból is kijutott az utóbbi idő-
ben. 

Megkerestem Papp Istvánt, a 
Szeged Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Kiskundorozsmai Ki-
rendeltségének a vezetőjét, hogy 
válaszoljon azokra a kérdésekre, 
amelyeket az olvasók eljutattak 
szerkesztőségünkbe. 

 
Papp István: A falevélégetés csak 

bizonyos helyen és körülmények kö-
zött tehető meg, és 24 órával előtte be 
kell jelenteni a tűzoltóságnak. Ha va-
lakit nagyon zavar a füst, az kihívhatja 
a tűzoltókat, és ha a levélégetőnek 
nincsenek meg az engedélyek és a kö-
rülmények sem felelnek meg a rende-
letben előírtaknak, akkor akár száz-
ezer forintos büntetésre is számít-
hat. 

M. M.: A vízelvezető árkok sok 
helyen eltömődtek. Az árokban levő 
gyom méteres magasságúra nő, és ki-
száradás után eltömíti az átfolyót. Az 
árok partján sem nyírják a füvet.  

Megkerestem a csatornabekötés-
ről írott szerződést, és abban az áll, 
hogy a csatornadíjakban 15%-ot 
azért fizetünk, mert a Csatornatársu-
lat vezetője vállalta, hogy a vízelveze-
tő árkokat tisztítani fogják. Ez az első 
évben megtörtént, azóta annyi válto-
zott, hogy a lakosság fizet és a Társu-
lat tizenegynéhány éve nem végezte 
el a munkát. Novák úr azt nyilatkozta 
egy részönkormányzati ülésen, hogy 
pályázatot nyújtottak be a vízelvezető 
árkok korszerűsítésére, és bíznak ben-
ne, hogy 2011-ben erre kapnak pénzt 
a pályázat elnyerése után. 

Közben megtudtam, hogy az ár-
kok rendbetétele a Vízmű feladata is. 
Lehet, hogy egymásra várnak. Az ár-
ok szélén lévő fűnyírás a Környezet-
gazdálkodás feladata. Ezt augusztus 
körül szokták elvégezni, amikor a 
gyom elvirágzik és a szél segítségével 
a magvait táptalajokba szórja. Vannak 
fűnyírások közben is, de ezeket csak a 
főutak mentén végzik, a mellékutcá-
kon már nem. Egy közmunkás meg-
súgta, hogy a szemle csak a főúton szá-
guld végig. Persze maszekba lenyírják 
szívesen a ház előtt, akivel megálla-
podnak. 

P. I.: Ez úgy működik, hogy ka-
taszterbe vannak felvéve az utcák, 
főleg az ilyen főbb közlekedési terüle-
tek. Mielőtt kimennek a füvet nyírni, a 
munkások megkapják, hogy melyik 
utcában hány katasztert kell lenyírni. 
A vízelvezető árkokra azt tudom mon-
dani, hogy várunk arra, hogy a követ-
kező évben pályázati pénzből korsze-

rűbbé tegyük az árkokat. 
M. M.: Falusi környezetben élünk, 

és az autóval eddig bárhol parkolhat-
tunk. Az utóbbi időben a füves terü-
letre akár csak féltengellyel felállókra 
komoly pénzbüntetést szabtak ki a 
közterület-felügyelők. 

P. I.: Zöldterület rongálása címén 
lehet pénzbüntetést kiszabni. A mel-
lékutcákban is figyeljünk ezekre a 
parkolásnál. 

M. M.: Egyik olvasónk az utcán 
kivett négy fát, hogy a helyére ültes-
sen olyan fákat, amelyek levelei na-
gyok, és nem kell olyan sűrűn össze-
gyűjteni. Amint kiásta a fákat, rá 10 
perccel megjelent a Közterület-fel-
ügyelet embere és kérte az engedé-
lyét. Hiába mutatta meg a 4 új fát, 
amit oda akart ültetetni, megbüntette. 

P. I.: Mindegy, hogy beteg vagy 
kiszáradt egy fa, kivágása előtt a Vá-
rosüzemeltetési Irodától engedélyt 
kell kérni. A szakember kimegy, meg-
állapítja, hogy indokolt-e a fa kivágá-
sa. Adnak egy engedélyt, ahova bele-
írják, hogy kell pótolni a kivágott fát. 

M. M.: A következő és utolsó kér-
désem: ha a kertben akarok fát ültet-
ni, akkor azt a szomszéd kerítéstől 
milyen távolságra ültethetem? 

Mondok egy példát, amely a kör-
nyezetemben történt. A szomszéd ke-
rítéstől 1,5 méterre tujákat ültettek, 
amelyek 5 év alatt 3 méter magasra 
nőttek. A tuját ültetőnek szólt a szom-
széd, hogy vágja ki a tujákat, mert a 
hajszálgyökerek miatt az ő konyha-
kerti növényei nem fejlődnek kellő-
képpen, mivel elszívják a nedvessé-
get. A tuják tulajdonosa erre nem volt 
hajlandó. Hetekkel később észrevette, 
hogy a tujái elkezdtek barnulni, kez-
denek kiszáradni. Bizonyítani nem 
tudja, de sejti a fapusztulás okát. 

P. I.: Törvény nem írja elő, hogy 
milyen távolságra kell ültetni. A tele-
pítéskor gondoljunk arra, hogy a fa 
vagy sövény nőni fog, és ez ne nyúljon 
át a szomszédba. Tehát méretek már 
nincsenek megadva. A kérdés máso-
dik része már komoly büntetőjogi 
kategóriába tartozik. 

A szakemberek bevizsgálhatják a 
talajt, és mintát vesznek az elpusztult 
növényből, és ha bebizonyosodik, 
hogy a szomszéd permetezte le mé-
reggel a fát, ezért akár börtönbünte-
tést is kaphat, sőt a bevizsgálás igen 
magas összegét is neki kell fizetni.  

Végigjárva Dorozsma utcáit, ren-
det és tisztaságot tapasztaltam. Van-
nak kirívó esetek a szomszédok kö-
zött, de ezek elenyészőek, a többség 
jól megfér egymás mellett. Remélem 
ezután is békés egymás mellett élés 
lesz a jellemző a dorozsmaiakra. Eh-
hez kívánok békés, boldog karácsonyt 
és boldog új esztendőt. 

 
 

MILITÁR MIKLÓS 

Észleltem, megírom! 
Labirintus a Nagybanin 
 
Én magam is rendszeresen járok 

a Dorozsmai Nagybani piacra. Na 
nem eladni, inkább kicsiben vásárolni 
a családnak: egy kis zsák paprikát, 
egy kosár paradicsomot, két-három 
dinnyét a nyári időszakban. 

Télre már egy-egy zsákkal vásá-
roltunk krumplit, hagymát, savanyíta-
ni káposztát. Szóval szívesen kijá-
runk, mert olcsóbb, nagy a választék 
és közel is van. Egy bökkenő azért 
van: a ki-és bejutás. A piac üzemelte-
tői a sportpálya felől, de az autóbusz-
megálló mögött is labirintust építet-
tek, nem tudni mi okból. A sorompós 
bejáratnál nagy tábla hirdeti, hogy át-
menni tilos: egyébként sem kockáz-
tatná senki, hogy a fejére vagy a hátá-
ra csapódjon a sorompórúd. Tény, 
ami tény: még az üres kerékpárt is 
macerás áttolni a kalodán, ám vissza-
útban le kell pakolni a zsákot, ládát is. 
Át kell bűvészkedni a kerékpárt a ket-
recen, majd a vásárolt holmit ki kell 
húzkodni a kerékpárhoz és ismét fel-
tenni. Ha a viszonteladók bizniszét 
akarják meggátolni, jelenthetem: ők 
ketten-hárman jönnek kiskocsival fel-
szerelkezve. Nekik nem ügy a pako-
lás. Ám ha a kispénzű, kerékpárral ér-
kező törpevásárlókat akarják távol 
tartani a nagybani piactól, akkor ered-
ményesen dolgoznak. Kérdésem: ezt 
érdemlik a kispénzű nyugdíjasok, a 
nagycsaládosok és a piacra kijáró kis-
emberek? 

Meggyőződésem, hogy nem. 

Vízben áll a legelő! 
 
Elsősorban a Huba utca és a Zárt 

utca lakóit érinti az a probléma, 
amely a legutóbbi három napos eső 
után következett be november elején. 
Az említett utcák kertjei a település 
északi oldala felé lejtve – egy vízelve-
zető, vagy vízgyűjtő árok közbeiktatá-
sával – egy kaszálóra, rétre futnak ki. 
Azt már megszoktuk, hogy a terület 
két vízgyűjtő árka rendszeresen tele 
van, de hogy a rétet elöntő esővíz 
nyomán a kertvégek is vízben állnak 
az már érthetetlen. A vízelvezető csa-
tornák nem töltik be funkciójukat, az-
az semmiféle vízelvezetést nem észle-
lünk. Kijelenthetjük: a terület vízelve-
zetése nincs megoldva. A nyár végén 
munkagépek kotorták az árkok med-
rét, ám minden maradt a régiben. A 
legelő tulajdonosai az ősszel felszólí-
tást kaptak birtokolt területük rend-
betételére, kaszálására. A szerencsé-
sebbjei le tudták kaszálni a rájuk eső 
részt, a később jövők – a kiadós eső 
következtében – még combtőig érő 
gumicsizmában sem tudtak dolgozni. 
Csak a vadkacsák, a pockok, ürgék, 
patkányok, békák és a szúnyogok 
érzik jól magukat a lassan elmocsa-
rasodó területen. Több helyen alá-
mosta a kerítéseket a víz, a telkeken, 
pedig tönkremennek idővel a gyü-
mölcsfák, de a gondozott fű és kony-
hakert is. Kérjük az illetékeseket: te-
gyék rendbe a terület vízelvezetését: 
minden lefolyó legyen átfolyó. 

SZENTES BÍRÓ FERENC 

OLVASÓI LEVELEK 

Hidegzuhany 
Tisztelt Szerkesztőség! Csalódott-

ságomban és felháborodásomban írok, 
mert úgy érzem, átvertek. Kábeltele-
vízióm volt, sajnos szolgáltatót váltot-
tam, és egyáltalán nem vagyok meg-
elégedve. Engedtem a kísértésnek, a 
műholdas szolgáltatók többször is 
megkerestek jobbnál jobbnak tűnő 
ajánlataikkal. Az ígéret szerint sok csa-
tornát nézhetek majd kedvező havi-
díjért. Meg is kötöttem az egyik orszá-
gos szolgáltatóval a szerződést, ter-
mészetesen hűségnyilatkozattal. 

A szolgáltató meg is jelent a laká-
somon és kihozta a műsorok vételé-
hez szükséges berendezést. Mivel a 
lakásban két tévé van, és egy vevő 
csak egy tévére köthető, rögtön kettőt 

is kaptam belőlük. Minden rendben is 
ment, amíg kézhez nem kaptam a ha-
vi áramszámlát. Az összegből ítélve rá 
kellett jönnöm, számottevően meg-
nőtt a villanyfogyasztásunk. Az okát 
kutatva rájöttem, hogy a TV-szolgál-
tatás mellé kihelyezett vevőberende-
zések miatt kell a szokásosnál jóval 
többet fizetnem az áramért. Utána-
néztem ennek és megtudtam, hogy a 
két berendezés 50 W-ot fogyaszt, 
emiatt nagyjából 1600 Forinttal kell 
többet fizetnem. Erről a szolgáltató 
üzletkötője, persze érthető okokból, 
hallgatott. 

Mindezek függvényében rosszab-
bul jártam, hogy szolgáltatót váltot-
tam, mert a villanyszámla figyelembe-
vételével egyáltalán nem olcsóbb a ká-
beltévénél. A hűségidő leteltét termé-
szetesen meg kell várnom, máskülön-
ben „megbüntet” a szolgáltatóm. 

(Név és cím a szerkesztőségben) 

Képviselő kupa 
 
Kiskundorozsmán, az Orczy István Általános Iskola sportcsarnokában, 

2011. január 8-án ismét megrendezésre kerül a hagyományos újévi „Képviselő 
Kupa” teremlabdarúgó torna, melyre várjuk baráti közösségek alkotta csapa-
tok jelentkezését. Nevezési díj: 2 000 Ft. Nevezési határidő: december 30. 

Jelentkezni lehet a 06/30-403-48-17 telefonszámon. 
A csapatok sorsolása a 2011. január 6-án délután 17 órakor lesz a Petőfi 

Sándor Művelődési házban (Negyvennyolcas utca 12.) 
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MOBIL 
GUMI-
SZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, 
sziksós-fürdői elágazás után 

1000 méterre) 
 

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

Fa ajtó, ablak 
utólagos 
szigetelése 
nútbemarásos 
módszerrel. 

 

Katona Attila 
06 30 752 5110 

 Hajhosszabbítás, új melir és Újra Dorozsmán! 
 vágástechnikák, meleg ollós Szeretettel várom a 
 hajvágás. Várom vendégeimet! régi és új vendégeimet, 
 Kormányné Eta a legmodernebb kozmetikai 
 és lányai anyagokkal és használatával. 
  Tel.: 461-309 /Pál Éva 
  kozmetikus mester 

 
Minden kedves vendégünknek kellemes karácsonyt 

és boldog új esztendőt kívánunk! 
Eta és Éva 

Készüljünk együtt 
a karácsonyra! 

Ajándéktárgyak, díszpárnák, 
parfümök széles választékban! 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Kellemes ünnepeket kívánunk! 
Marika és Adrienn 

Cím: Dorozsma, Szent János tér 1. (Coop ABC) 
 

Nyitva tartás: hétköznap 8–12 óráig 
és 14–17 óráig, szombaton: 8–13 óráig 

Kelet Varázsa Ajándéküzlet 

Mery-Vegyi Diszkont akciós ajánlata! 
Minden játékra 10%-os kedvezmény! 

AVON rendelhető tanácsadással. 
Aki 2010 Ft feletti értékben vásárol, 

sorsjegyet kap ajándékba! 
Sorsolás: december 23-án 15 órakor 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Boldog karácsonyt és boldog 
új évet kívánok! 

Marika 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmán az OTP-vel szemben 

(Negyvennyolcas u. 8.) 
 

Nyitva tartás: HNyitva tartás: HNyitva tartás: HNyitva tartás: H----P: 8P: 8P: 8P: 8----16, Sz16, Sz16, Sz16, Sz----V: 8V: 8V: 8V: 8----12.12.12.12.    
Kellemes karácsonyi ünnepeketKellemes karácsonyi ünnepeketKellemes karácsonyi ünnepeketKellemes karácsonyi ünnepeket    

és boldog új évet kívánok!és boldog új évet kívánok!és boldog új évet kívánok!és boldog új évet kívánok! 

Chili Burger 
(a nagy ABC-vel szemben) 

Továbbra is várjuk kedves meglévő és 
újdonsült vendégeinket. 

Pontgyűjtési akció! Minden pizza 
után 1 pontot jóváírunk kártyáján! 
A 9. pont után a 10. pizza INGYEN! 

Részletekért érdeklődjön az üzletünkben! 
Nyitva tartás: H-Szo.: 11-22-ig. 
Rendelésfelvétel: 06 30/650-4836 
A házhozszállítás DÍJTALAN! 

Ha nem hívtok, mindketten éhen halunk! 

Sok szeretettel köszöntjük 
Németh Imrét és 

Pintér Irént 
házasságkötésük 
50. évfordulója 
alkalmából. 

Kívánunk még sok együtt, 
egészségben, szeretetben, 

boldogságban eltöltött évet! 
Lányuk, vejük, unokáik 

és unokavejük. 

Három csatornával bővült a 
Szélmalom Kábeltévé digitális kínálata 

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. újabb 
3 csatornával bővítette kábeltévés 
szolgáltatását. A Nickelodeon, a Life 
Network és az OzoneNetwork mű-
sora digitálisan érhető valamennyi 
Előfizetőnknél, változatlan havidíjak 
mellett. A Nickelodeon emellett ana-
lóg vétellel is fogható. 

A LifeNetwork egy olyan élet-
módcsatorna, amely szórakoztatóan, 
tág spektrumban és hitelesen foglal-
kozik az életmód – egészség – beteg-
ség tématengelyével. A csatorna ki-
emelten foglalkozik az egészséges 
életmód, táplálkozás, gyereknevelés 
és fogyókúra témakörökkel, mindezt 
sorozatokon, mozifilmeken, reality-
ken, kórház sorozatokon és doku-
mentumfilmeken keresztül. Naponta 
jelentkezik saját gyártású műsorával, 
a Life magazinnal.  

Az OzoneNetwork az első „zöld” 
csatorna Magyarországon félóránkén-
ti időjárás-jelentéssel és a tematiká-
hoz kapcsolódó széleskörű tartalom-

mal. A csatorna kiáll a környezettuda-
tos életmód mellett, és igényes, szóra-
koztató műsorai segítenek abban, 
hogy a szelektív hulladékgyűjtés, ener-
giatakarékosság, természetvédelem, 
ivóvízkérdés és alternatív energiafor-
rások témaköröket behozzuk az em-
berek napi gondolkodásmódjába szó-
rakoztató és egyben érthető módon.  

A Nickelodeon a gyerekek erő-
szakmentes szórakoztatását tűzte ki 
céljául. Kicsik és nagyok kedvence a 
Spongya Bob és Kockanadrág, Jimmy 
Neutron, B, a szuperméh, a Pingvinek 
és társaik. A nagyobbak szórakozását 
Carly Shay, Lulu, Freddie Benson, 
Josh Nichols és további számos tini-
sztár garantálja.  

A programok vételéhez a digitális 
vevő újrahangolására van szükség, 
amelyhez segítséget kérhetnek a Ká-
beltévé Ügyfélszolgálatán, illetve út-
mutatót találhatnak a http://www. 
szelmalomktv.hu internetes honlap 
Tudástár menüpontja alatt. 

„Nem hal meg az, ki milliókra 
költi dús élete kincsét…” 

 
Halálának 5. évfordulóján, 

2010. december 10-én 
 

† GYURIS GERGELYRE, 
 

felejthetetlen édesapánkra, 
a Kiksundorozsmán közismert 

 
GERGŐ BÁCSIRA 

 
emlékszik sok-sok szeretettel: 
hét gyermekének családja: 
13 unokája, 10 dédunokája. 

OLVASÓI LEVELEK 

Szomorú 
vagyok! 

 

Igen, szomorú va-
gyok, mert Hallowenre, 
a később arra járó gye-
rekek örömére, október 
31-én reggel 4 óra körül 
töklámpást raktam ki az 
ablakba, amit fél óra le-
forgása alatt valaki meg-
lovasított. Igaz, az abla-
kom ingerlően elérhető 
magasságban van. Szo-
morú vagyok, mert nem 
ez volt az első eset, hogy 
a környezetemet, az ut-
cafrontot szebbé tétel 
céljából virágládában vi-
rágot tettem ki, bízva, 
hogy ez MOST megma-
rad, valaki annak rendje 
módja szerint magáévá 
tett, azt hívén, hogy ez 
Neki van kitéve. A kará-
csonyi kopogtató sem 
úszta meg anno, az is el-
vándorolt, de nem csak 
tőlem, hanem az utcá-
ban több helyről egyidő-
ben. A szemeteskukánk 
is egy Zsiguli csomagtar-
tójában végezte volna 
Kun utcai pályafutását, 
ha egy kedves  szembe-
szomszéd, aki sajnos 
már csak az égiektől tud 
figyelni, észre nem ve-
szi, és rá nem szól a gyűj-
tögetőre. 

Hiába szeretném a 
környezetemet szebbé 
tenni, ha mások úgy gon-
dolják, hogy vedd meg, 
rakd ki, és én majd el-
viszem, díszítem az enyé-
met a tiéddel. 

Másutt miért marad 
meg az utcai ablakban 
az elérhető magasságú 
gyönyörűséges virág
(lásd: Dunántúl, Auszt-
ria)? Itt Dorozsmán mi-
ért nem? 

Hát ezért vagyok 
szomorú! 

IFJ. GÖRÖG FERENCNÉ 
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HÓDI PÉTER 

Pénzügyi tanácsadás! 
– hitelek, lízingek 
– időskori jelzálog 
– földjelzáloghitel 
– biztosítások 

 

30/744–4187 
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8----16 óráig,16 óráig,16 óráig,16 óráig,    
kedden 8kedden 8kedden 8kedden 8----18 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 8----20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.    

Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06----62626262----463463463463----444. Internet444. Internet444. Internet444. Internet----címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.    

Rendeljen tévé, telefon 
és internet előfizetést 
havi 5000 Forintért!* 

 

����  51 TV csatorna 
����  2 Mbps internet** 
����  Triotel Start 
 telefon csomag 

 
* Akciós ár új előfizetőinknek. 

** Garantált le– és feltöltési sebesség: 256/64 Kbps. 
A kedvezmény egy éven keresztül vehető igénybe. 
Az akciós ár 2010. december 31-ig 5000 Forint, 

2011. január 1-jétől 7900 Forint. 
További kedvezményes előfizetési lehetőségek Ügyfélszolgálatunkon. 

 
Az akciós hirdetmény sorszáma: 10/2010. 

 

Akciónk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. 
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 

Szerelés – Centírozás – 

Javítás – Futómű- 

állítás, -javítás – Fék– 

és lengéscsillapító-

mérés, -javítás, -csere 

Vezérműszíj-csere 

Szélvédő javítás 
 

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés 
 

Téli gumi 

Olajcsere 
 

Nyitva: H-P: 7.30–17.00, 
Sz.: 8.00–12.30 

Cím: Dorozsmai út 74. 
Tel.: 543-035, 543-036 

Vásártéri olcsó palackozott italok boltja 
Címünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: Szeged––––Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.    

(A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok.) 

DECEMBERI AKCIÓK!  
Indul a decemberi játék! Nyerjen értékes ajándékcsomagot! Részletek az üzletben! 

Kristálycukor 1kg .............................................. 199 Ft Étolaj 1l-es ................................................... 359 Ft-tól 
Omnia kávé 250gr ............................................. 499 Ft Tchibo Family 250gr ......................................... 359 Ft 
Pezsgő 0,75l ...................................................... 449 Ft Tápai szeletelt kenyér 1kg ................................ 209 Ft 

Paloma WC-papír 8+2 tek. 3 rétegű:   499 Ft 
Verde 1l 52%-os üdítő ....................................... 249 Ft Finomliszt 1kg .................................................... 99 Ft 
Ariel mosópor 10,4kg ...................................... 4999 Ft Ariel 5l (színes, fehér) ..................................... 2999 Ft 

Karácsonyi ajándékcsomagok kaphatók!Karácsonyi ajándékcsomagok kaphatók!Karácsonyi ajándékcsomagok kaphatók!Karácsonyi ajándékcsomagok kaphatók!    
0,75l-es üveges borok 175 Ft-tól! 

Happy kutya-, macskaeledel 400g .................... 115 Ft Happy kutyaeledel 1240g ................................. 259 Ft 
Happy száraz kutyaeledel 10kg:   1589 Ft (159 Ft/kg) 

Óriási vegyi áru választék!Óriási vegyi áru választék!Óriási vegyi áru választék!Óriási vegyi áru választék!    
Térjen be hozzánk, várjuk szeretettel! 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden Kedves Vásárlónknak! 

Téli nyitva tartás: hétfőTéli nyitva tartás: hétfőTéli nyitva tartás: hétfőTéli nyitva tartás: hétfő----péntek: 6péntek: 6péntek: 6péntek: 6----19 óráig, szombat: 719 óráig, szombat: 719 óráig, szombat: 719 óráig, szombat: 7----17 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 8----16 óráig16 óráig16 óráig16 óráig    
Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!    

 

„Ha meg van elégedve, mondja el mindenkinek, ha nem, szóljon nekem!”      Papp László Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241––––895895895895    

}   AKCIÓ! 

Duguláselhárítás 
Csatornatisztítás 

Azonnal! 
Egyed Adrián 

06 70/63-03-806 
www.dugulaselharitasszeged.hu 

Purina TakarmányboltPurina TakarmányboltPurina TakarmányboltPurina Takarmánybolt    
Adél köz 1. alattAdél köz 1. alattAdél köz 1. alattAdél köz 1. alatt    

 

Bővített választék, udvarias kiszolgálás, 
kedvező árakkal! 

 

Purina:  Baby Pro, LeanPro, LactoSyn 
konc. szarvas és őz tak. kev. 
 

UNI: Broiler nevelő, befejező, pulyka 
nevelő, befejező, tojó tak. kev., nyúl 
tak. kev. 
 

ECOMIX: Tejporos malac tak. kev., 
zabos borsó, nyúl tak. kev., tojó tak. kev. 
 

Vitamin és ásványkészítmények. 
Kukorica, dara, búza, korpa, árpa, 
napraforgó, cirok, köles, szója, borsó, 

vegyes dara, here granulátum, 
szárított kenyér, kutya, macska eledel. 

 

Naposcsibe előrendelést felveszünk 
februári szállítással, 

heti rendszerességgel. 
 

Nyitva tartás        Fehér Lóránt 
H-P: 7-17-ig         30/445-7125 
Szo.: 7-12-ig 
 

Kiszállítás igény szerint megoldható! 
Kellemes ünnepeket kívánunk! 

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA    TTTTISZTES IIIIPART ÉS 

A MMMMAGYAR MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

HHHHAZAI TTTTERMÉK! 

HHHHAZAI MMMMUNKAHELY! 

Akció 
a 

Vásártéri Húsbolt-
ban 

December 10–31-ig 
vagy a készlet erejéig 

 

Sertés karaj 999,- 
Sertés comb 979,- 
Sertés lapocka 979,- 
Sertés tarja 959,- 
Sertés oldalas 959,- 
Szilveszteri pecsenye 699,- 
Szilveszterre juhbeles virsli
 1249,- 
Kocsonya hús kapható! 

 
Kellemes karácsonyi ünnepeket 

Minden kedves vendégünknek kellemes ünnepeket kívánunk! 
2011-ben ha szülinap, névnap, akkor 

STOP CUKRÁSZDA! 
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Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA Szeged, Széksósi út 7. 

MIX homlokzati és beltéri festékek Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

 és vakolatok színkeverését! Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Tűzifa akác 2 800 Ft/q  Festékanyagok  Bontott ablakok 10 000 Ft/db 
AKCIÓ! B-30-as TÉGLA 95 Ft/db   
Tölgy: 2500 Ft/q Szén: brikett: 5500 Ft/q 
Lengyel lángborsó: 6300 Ft/q Hőszigetelő rendszer: 1650 Ft/m2 
Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban. 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Overálok, kabátok, 
bélelt nadrágok nagy 
választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat! 
Boldog karácsonyt! 

 

Cím: Szent János tér 1. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

F I G Y E L EM !F I G Y E L EM !F I G Y E L EM !F I G Y E L EM !     
Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási gépet, 
roncsautót, akkumulátorokat, villanymotorokat és 
egyéb feleslegessé vált fémhulladékot megvásárolok. 
Üzemek és vasszerkezetű ipari létesítmények, mű-
tárgyak, kazánházak bontását, lakóházak és üzemek 
teljes körű lomtalanítását korrekt módon vállaljuk 
pincétől a padlásig rövid határidővel, helyszínen 

történő korrekt megegyezés alapján. 
Hulladék- és szemétszállítást is vállalunk 

(5000 Ft/fuvar). 
 

Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen 
be idegent, így is védi érték- és vagyontárgyait. 

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 

hétfő, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd: 8.30-10, 16.30-17.30,  

péntek: 9.30-10, 16.30-17.30, szombat: 10-11, 15-16. 
Telefon: 06 30/9723-016, 

314-662 (rendelési időben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 

kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műtétek, 
mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 

Állatgyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 
Hívásra házhoz is megyek! 

Mikrochip beültetés akció! 3000 Ft + kedvezményes ivartalanítás 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
 

Mikrochip beültetés regisztrációval 
együtt 3000 Ft. 

 

Rendelés a Kubikos u. 31. alatt: 
H, Sze, P: 17–18; K, Cs: 18–19, Szo: 10–11. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén megbeszélés 

szerint. 

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

Bejelentkezés: 541-828 8–17 óráig 
 

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos 
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig. 

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 
ellenében történnek, előjegyzés alapján! 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

Tel.: 06 20/9120–118 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

PC Szerviz! 
Dorozsmai út 143. alatt! 

 

Vállalom számítógépekVállalom számítógépekVállalom számítógépekVállalom számítógépek    
szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, 

telepítését.telepítését.telepítését.telepítését.    
Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, 

helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:    
    

06 20/553–9961 

Fodrászat és 
műköröm építés 

a panoráma üzletház emeletén 
48-as u. 16. 

(Polgármesteri hivatal mellett) 
 

Vass Angéla: 06 30/207-2400 
(fodrász) 

Kosár Adrienn: 06 20/ 538-0920 
(fodrász)  

Szemenyei Rita (új szám): 
06-70/630-21-05 (műköröm építő)  

ÜVEGEZÉS 
Biztosítási munkák 

SZEGED-DOROZSMA TERÜLETÉN 
 

- síküveg - tükörszerelés 
- katedrál - hőszigetelő üveg 
- tiffany - biztosításra 
- díszüveg - akváriumkészítés 
- képkeretezés - gittjavítás 

Vásárlás esetén kedvezmény! 
Rendelés telefonon: 486-454 

Üzlet: Rákóczi u. 36. 
Tel.: 06 30/853-8676, 06 30/912-2679 

Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig 

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA 
belgyógyász és kardiológus szakorvos 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Rendel: kedd 16-tól 
Bejelentkezés a gyógyszertárban, 
vagy az 541-828-as telefonszámon. 

PEDIKŰR 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 

BAROSNÉ ILONA 
���� 30/337–3332 

A dorozsmai COOP Áruházban 

Kínai ruházati üzlet 
Minőségi áru 

Jöjjön, győződjön meg róla! 
Karácsonyi ajándékok 

nagy választékban! 

Minden kedves vendégüknek áldott 
karácsonyt és békés boldog új esztendőt 
kíván 

Marika és Brigitta 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! Bútorszerelés! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F igye lem!  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását, eredetiségvizsgálatát, gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését, autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben, Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H–P: 7–17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    
KLÍMA KLÍMA KLÍMA KLÍMA SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Napos út 5. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag új évet kíván a Vadliba 

Vendéglő személyzete, minden kedves 
Olvasónak! 

December 24-re filézett pontyhallé elő-
rendelést felveszünk. 950 Ft/adag 

Üdülési csekket, Ticket Restaurant és 
Sodexo utalványt elfogadunk. 

Tel.: 460–337 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

UPC DIRECT 
akár 4 TVakár 4 TVakár 4 TVakár 4 TV----re is re is re is re is (HD-minőségben) 

 

1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)    
Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)    

MinDigTV , kábeltévéMinDigTV , kábeltévéMinDigTV , kábeltévéMinDigTV , kábeltévé    
szerelése, javításaszerelése, javításaszerelése, javításaszerelése, javítása 
Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    

Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06----30/9430/9430/9430/94----39393939----200200200200    

Ü V E G E Z É S  
Lakossági üvegezés, egyedi tuskabinok, 
üvegajtók, üvegfalak gyártása, beépítése. 

Glass-Go 2000 Kft. Szeged, Kálvária tér 29. 

Tel: 70/32-161-32 
E-mail: info@glassgo2000.hu 

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

KULCSMÁSOLÁS 
LACZKÓ MIHÁLY 

ÜZLET, MŰHELY: 
Kiskundorozsma, Törő u. 21/B 

� 62/460–798 
Nyitva tartás: H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30 

Szo.: 7.30-12.00 

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók készítése, 

GARANCIÁLIS szerelése, javítása. 
 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 
TV, számítógép  

teljes körű javítása, Internet-megosztás, 
parabolák, beltéri egységek, magnó, rádió 

szakszerű, gyors, olcsó javítása, új készülékek 

forgalmazása a régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs kiszál-

lási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes árajánlat! 
Ön kizárólag az elvégzett javításért fizet, amely-

re garanciát vállalok! 

Szekeres Árpád e. v. 

Mobil: 30/284-1228 (0-24 h, hétvégén is!) 
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LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS 
 

Gárgyán Miklós 
BurkolásBurkolásBurkolásBurkolás    GipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozás 

VillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelés    Redőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyogháló 

ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás    készítése, javításakészítése, javításakészítése, javításakészítése, javítása 

SzobafestésSzobafestésSzobafestésSzobafestés----mázolásmázolásmázolásmázolás    VízVízVízVíz----    és fűtésszerelésés fűtésszerelésés fűtésszerelésés fűtésszerelés 

KőművesKőművesKőművesKőműves––––    és ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkák 

FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) 

MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 

Vállalom: 

– telefonközpontok 

javítását, szerelését 

– riasztó szerelését (lakás, 

családi házak) 

– Internet-megosztás stb. 

E-mail: nabesa@invitel.hu 

1968 óta folyamatosan működő 

ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, lépcsők 

készítését, egyedi, különleges igény szerint is. 
 

Petrov András, Petrov Tamás, id. Petrov András 

Szeged–Kiskundorozsma, Széchenyi u. 44. 
 

Tel.: 62/461–170 

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatt    

    

Szolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülő    

áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!    
    

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: K: K: K: K––––P: 8P: 8P: 8P: 8––––16, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 8––––12.12.12.12.    
    

Márta József 
Tel.: 460–306 

Megnyitottunk! 

KínálatunkKínálatunkKínálatunkKínálatunk: 
– Zöldség-gyümölcs 
– Olcsó palackozott italok 
– Savanyúság 
– Tojás 
– Szárazáru 

Várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
Mardel Market 

Adél köz 1. 

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H: szünnap, K-P: 7-18, Szo-V: 6-12 
TelefonTelefonTelefonTelefon: +36 30 488 3368 

Másológép, nyomtató javítása, 
kazetta töltés. 

XERKO Bt. Szeged 
Tel.: +36 20/9562-428, 62/460-
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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: 

Bartha László 
motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 

 
 
 

Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltő porok.  

 

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

 

Nyitva tartás: H-P: 11-17 óráig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.ink-mate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

    

Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.    
Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.    
Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.    
Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása. 

    

Új nyitva tartás: Új nyitva tartás: Új nyitva tartás: Új nyitva tartás:  
H, K, Sze: 8H, K, Sze: 8H, K, Sze: 8H, K, Sze: 8––––16, Cs, P: 816, Cs, P: 816, Cs, P: 816, Cs, P: 8––––17, Szo.: 817, Szo.: 817, Szo.: 817, Szo.: 8––––12.12.12.12.    

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 

  

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Kettőshatári út 3. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

 Számítógépek, perifériák 

EGA-TRADE Kft. 

FOGTECHNIKA 
 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 

461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor és karburátor 

tisztítás, javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség mérés 
→ Motorjavítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Klíma javítás, feltöltés, fertőtlenítés 
→ Autógáz beszerelés, javítás 

 

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

Kőműves vállalkozó vállal belső 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hőszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minőségi munka! Hívjon bizalommal! 
Bihari Zoltán 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

Nyugati autó-
alkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– karácsonyi csomagolók, 
– naptárak, határidő-
naplók, 
– könyvek 

Minden kedves vásárlónknak békés, 
meghitt karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánok! 
 

Szent János tér 3.Szent János tér 3.Szent János tér 3.Szent János tér 3.    
(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)    

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Tel.: 30/360-7943 

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Német és angol nyelv 
tanítását vállalom. 

 

Tel.: 70/317–7004 

Német nyelvoktatás, 
korrepetálás, nyelvvizsgára 
felkészítés Kiskundorozsmán. 

30/74430/74430/74430/744––––4187418741874187    

Varrónő, női ruha készítését, javítását, férfi 
ruha és egyéb textíliák javítását, függöny 
készítését vállalja. Gyors, precíz munka! 

Márti 

Tel.: 20/373–1077 

Hirdetésfelvétel: 06 20/470–6587 

MASSZÁZS 
Többféle, valamint gyógyító jellegű. 

December végéig kedvezmény! 
Ajándékutalvány, bérlet vásárolható! 
Keresse Zsuzsit a Dorozsmai út 193. 

sz. fodrászüzletben. 

70/709-22-72, 461-290 

KOZMETIKA MŰKÖRÖM 
PEDIKŰR MASSZÁZS 

FODRÁSZAT 
Az ABC-vel szemben 

Tel.: 461-290 
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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... 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
 

Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!    
Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!    

Jolánka uJolánka uJolánka uJolánka u----i előkeres sátortetős, melléképületes ház 13.3 mfti előkeres sátortetős, melléképületes ház 13.3 mfti előkeres sátortetős, melléképületes ház 13.3 mfti előkeres sátortetős, melléképületes ház 13.3 mft, Málna u. sarki ház 25x31    m-es telken 9.2 mft, Kék u. 13. sz. 823 nm 
építési telek teljes közművel 8.2 mft, Láp u.    építési telek lebontandó házzal 25 m széles utcafronttal 4.2 mft,,,, Tas u. 3 szobás ház Tas u. 3 szobás ház Tas u. 3 szobás ház Tas u. 3 szobás ház 
468 nm468 nm468 nm468 nm telken 13.9 mft,telken 13.9 mft,telken 13.9 mft,telken 13.9 mft, Széchenyi u. 5 szobás, új fürdőszobás ház 488 nm telken 13.9 mft,Széchenyi u. 5 szobás, új fürdőszobás ház 488 nm telken 13.9 mft,Széchenyi u. 5 szobás, új fürdőszobás ház 488 nm telken 13.9 mft,Széchenyi u. 5 szobás, új fürdőszobás ház 488 nm telken 13.9 mft, Balajthy u. 4 szoba, nappali, amerikai Balajthy u. 4 szoba, nappali, amerikai Balajthy u. 4 szoba, nappali, amerikai Balajthy u. 4 szoba, nappali, amerikai 
konyha ház eladó kisebb panelokat cserébe beszámítunk. Vadliba u. 3 szobás, kertes ház 23 mft, konyha ház eladó kisebb panelokat cserébe beszámítunk. Vadliba u. 3 szobás, kertes ház 23 mft, konyha ház eladó kisebb panelokat cserébe beszámítunk. Vadliba u. 3 szobás, kertes ház 23 mft, konyha ház eladó kisebb panelokat cserébe beszámítunk. Vadliba u. 3 szobás, kertes ház 23 mft, Északi sor 1. sz. 3 szobás ház, 
9.9 mft, Délibáb u. folyamatosan újított 2 szobás ház 8.2 mft, Forrai u. 3 szobás, nappalis 23 mft, Gyuris u. 155 nm 3 szobás , Forrai u. 3 szobás, nappalis 23 mft, Gyuris u. 155 nm 3 szobás , Forrai u. 3 szobás, nappalis 23 mft, Gyuris u. 155 nm 3 szobás , Forrai u. 3 szobás, nappalis 23 mft, Gyuris u. 155 nm 3 szobás 
nappalis ház 21 mft, Majális u. 100 nm karbantartott ház 16.5 mft, Széksósi úti 72 nm házrész 3.9 mft, Kamilla u 3 szobás háznappalis ház 21 mft, Majális u. 100 nm karbantartott ház 16.5 mft, Széksósi úti 72 nm házrész 3.9 mft, Kamilla u 3 szobás háznappalis ház 21 mft, Majális u. 100 nm karbantartott ház 16.5 mft, Széksósi úti 72 nm házrész 3.9 mft, Kamilla u 3 szobás háznappalis ház 21 mft, Majális u. 100 nm karbantartott ház 16.5 mft, Széksósi úti 72 nm házrész 3.9 mft, Kamilla u 3 szobás ház    

11.5 mft, Kikirics u 3 szobás, beépített cserépkályhás tégla ház 10.6 mft, Rekettye u. gázfűtéses tégla ház 7.3 mft.11.5 mft, Kikirics u 3 szobás, beépített cserépkályhás tégla ház 10.6 mft, Rekettye u. gázfűtéses tégla ház 7.3 mft.11.5 mft, Kikirics u 3 szobás, beépített cserépkályhás tégla ház 10.6 mft, Rekettye u. gázfűtéses tégla ház 7.3 mft.11.5 mft, Kikirics u 3 szobás, beépített cserépkályhás tégla ház 10.6 mft, Rekettye u. gázfűtéses tégla ház 7.3 mft.    

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő, értékbecslő 
Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3.  

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csütörtök: 14-17, vagy egyénileg 
megbeszélt időpontban. E-mail: vecsine@t-online.hu Tel.: 06 30 / 2486-944 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Kft. ajánlataKer Kft. ajánlataKer Kft. ajánlataKer Kft. ajánlata    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

Egész csirke Egész csirke Egész csirke Egész csirke 2 db-tól     599 Ft/kg599 Ft/kg599 Ft/kg599 Ft/kg    Pulyka szárny, alsócomb Pulyka szárny, alsócomb Pulyka szárny, alsócomb Pulyka szárny, alsócomb     480 Ft/kg480 Ft/kg480 Ft/kg480 Ft/kg    
Csirkecomb Csirkecomb Csirkecomb Csirkecomb 2 kg-tól     598 Ft/kg598 Ft/kg598 Ft/kg598 Ft/kg    Pulyka apróhús Pulyka apróhús Pulyka apróhús Pulyka apróhús 2 kg-tól     799 Ft/kg799 Ft/kg799 Ft/kg799 Ft/kg    
Csirkemell Csirkemell Csirkemell Csirkemell 2 kg-tól     999 Ft/kg999 Ft/kg999 Ft/kg999 Ft/kg    A készlet erejéig!A készlet erejéig!A készlet erejéig!A készlet erejéig!    
Csirke farhát Csirke farhát Csirke farhát Csirke farhát 3 kg-tól     148 Ft/kg148 Ft/kg148 Ft/kg148 Ft/kg        

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván a RöfiKellemes ünnepeket és boldog új évet kíván a RöfiKellemes ünnepeket és boldog új évet kíván a RöfiKellemes ünnepeket és boldog új évet kíván a Röfi----Ker!Ker!Ker!Ker!    
Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!    
Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelő mellett) 
 

Kellemes karácsonyiKellemes karácsonyiKellemes karácsonyiKellemes karácsonyi    
ünnepeket kívánunk minden ünnepeket kívánunk minden ünnepeket kívánunk minden ünnepeket kívánunk minden 

Kedves VásárlónknakKedves VásárlónknakKedves VásárlónknakKedves Vásárlónknak!!!! 
AVON ajándékcsomagok 

már 750 Ft-tól! 
TelefonTelefonTelefonTelefon: 06 30 254–1440 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

NYITVA: K-V: 6–10. 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi 
irodám nyitva tartása a következő: 

    

H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16––––20 óráig.20 óráig.20 óráig.20 óráig.    
    

TelefonTelefonTelefonTelefon: 62/461–602 

 06 20/9268–943 

EEEE----mailmailmailmail: marotiedit@freemail.hu 
    

Dr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti Edit    
ügyvéd 

Karácsonyi rendelését december 20Karácsonyi rendelését december 20Karácsonyi rendelését december 20Karácsonyi rendelését december 20----a ela ela ela előtt tt tt tt 
ha leadja, egy nyereménysorsoláson vesz ha leadja, egy nyereménysorsoláson vesz ha leadja, egy nyereménysorsoláson vesz ha leadja, egy nyereménysorsoláson vesz 
részt. 3 szerencsés vásárló visszanyeri a részt. 3 szerencsés vásárló visszanyeri a részt. 3 szerencsés vásárló visszanyeri a részt. 3 szerencsés vásárló visszanyeri a 

rendelés teljes összegét.rendelés teljes összegét.rendelés teljes összegét.rendelés teljes összegét.    
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 

új évet kívánunk mindenúj évet kívánunk mindenúj évet kívánunk mindenúj évet kívánunk minden    
Kedves Vásárlónknak!Kedves Vásárlónknak!Kedves Vásárlónknak!Kedves Vásárlónknak!    
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Hirdetésfelvétel: 
06 20/470-6587, 06 30/469-2694 

AZ ÉV AKCIÓJA! 
 

Prémium kategóriás multifokális 
lencséhez ajándék MALÉV repülőjegy 

(26 európai város valamelyikébe) január 30-ig! 
Fényre sötétedő lencse akció 20% 

kedvezménnyel! 
Komplett szemüveg már 8000 Ft-tól! 

Kellemes ünnepeket kívánunk! 
SZTK vények felírása, 

beváltása. 

NAGY S. OPTIKA 
Kiskundorozsma 
központjában 

(a templom melletti 
ABC-ben) 

Telefon: 
550-688/16 
20/919-2508 

Nyitva: 
H-P: 8-17-ig 
Szo.: 8-11-ig 

Ingyenes computeres 

szemvizsgálat 
ha mi készítjük szemüvegét! 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, 

hogy a Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, 
Tápéi-, és Kiskundorozsmai temető-

ben lévő lejárt és újra meg nem váltott  
különböző típusú  temetkezési helye-
ket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010 december 
31-től. A fent felsorolt temetőkben találha-
tó sírhelyek újbóli megváltásáról, részlet-
fizetésről tájékoztatás kérhető a Szeged-
Belvárosi temető  irodájában személye-

sen, vagy telefonon a 62/543-745 és 
62/543-746 telefonszámokon 800 és 1500 

óra között; a Kiskundorozsmai temető-
ben található temetkezési helyek meg-

váltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

személyesen, vagy a 62/463-035 
telefonszámon 800 és 1500 óra között 

kérhető tájékoztatás.  


