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„Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten.” 

ADY ENDRE 
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HAVI  GONDOLAT � 

Ka
rác
son

y ü
nne

pe Karácsony. Decemberben erről az ünnepről lehet a legtöbbet hallani. A nagy áruházak már alig várják, 
hogy a halottak napjával kapcsolatos beszerzéseik, készleteik lefogyjanak, máris rögtön töltik is fel a pol-

caikat az ajándékok tömkelegével, rakják a légterükbe a különböző girlandokat, fényfüzéreket. Diktál-
ják az embereknek: vedd, vedd, vedd, nem baj, hogy nincs pénzed, hitelezünk, majd ráérsz fizetni a 
következő évben. 
Valóban ezt jelenti ez az ünnep? Valóban ezt akarja az ember? Tulajdonképpen miről is van szó, 
arról, hogy szinte versengünk azon, hogy mi vegyük meg az ajándékok leg-legét. Pedig legbelül min-

den ember arról álmodik, arra vágyik, hogy legalább ezen az ünnepen legyen nyugalom, béke, harmó-
nia, szeretet; gyertyafény, csillagszórók szikrázása, karácsonyi dallamok, fenyőillat, omlós sütemények 
íze; gyermekeink csillogó szeme, boldog kacagása, édesanyánk mosolya, párunk ölelése. 
Feltehetjük a kérdést: valóban lehet egyszerűen, méltón ünnepelni? Lehet úgy örömet okozni, hogy 
nincs mögötte komoly anyagi vonzat? Igen, lehet. Mert ez az ünnep erről szól. Fontos a hitünk, 
mely ezekben a napokban csúcsosodik ki. Az isteni szeretet, mely a világot érinti, s megmenti, a 
szívünkben is ki kell alakulnia. A karácsony szeretet nélkül nem karácsony, de nem csupán a 
szeretetről szól a karácsony. Hiszen ha erről szólna, akkor csak egy lenne a többi (nem vallásos) 
ünnep között. De a karácsony ennél valami sokkal több. Azon kívül, hogy szeretjük egymást, 
és ajándékokat kapunk, nekünk másról is kell, hogy szóljon a karácsony. Hiszen a karácsony-
nak van egy hangulata, számomra mindig egy kicsit, titokzatos, várakozással teljes ünnep ez. 
Pont mint a napkeleti bölcsek és pásztorok számára. Hiszen ők sem tudták, pontosan 
mire számítsanak, csak azt tudták, hogy megszületett a világ Megváltója, aki szereti őket. 
Persze, ők is vittek ajándékot, de nem ez volt a lényeg, nemcsak átadták az ajándékokat, 
aztán elmentek, hanem ottmaradtak Jézussal, Máriával és Józseffel, és ünnepeltek, 
imádkoztak együtt, örültek, hogy megtalálták azt, akit már régóta kerestek. Tehát 
számukra sem az ajándékokról szólt a karácsony. Átadták őket és kész. Biztos Jézus 
is örült nekik, de nem ragadt le azoknál. Meg biztosan örültek, hogy együtt lehettek, 
és szerették egymást, de a lényeg nem ez volt. A lényeg maga Jézus volt, az hogy 
megszületett, közöttünk van! Az, akire már négy hete várunk, végre megjött! 
Éppen ezért kívánom mindenkinek, hogy mi se ragadjunk le csupán az ajándé-
koknál és a szeretetnél, hanem merjük felfedezni, hogy tulajdonképpen kit is 
ünneplünk! 

(FOLYTATÁS A 2. OLDALON) 
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KÉPVISELŐI  FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK 

� Bűncselekmény esetén a 107Bűncselekmény esetén a 107Bűncselekmény esetén a 107Bűncselekmény esetén a 107----es szám hívhatóes szám hívhatóes szám hívhatóes szám hívható. 
 
� A Telefontanú ingyenes hívószámaA Telefontanú ingyenes hívószámaA Telefontanú ingyenes hívószámaA Telefontanú ingyenes hívószáma: 
 06 80/555-111 (névtelenül is tehet bejelentést) 
 
�   KMB iroda címeKMB iroda címeKMB iroda címeKMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47. 
    FélfogadásFélfogadásFélfogadásFélfogadás: minden szerdán 17–19-ig. 
    
    Szolgálati időben hívható KMB számokSzolgálati időben hívható KMB számokSzolgálati időben hívható KMB számokSzolgálati 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 
 – Nagy Krisztián: 06 20/209–5332 

NYITVA TARTÁSOK 

    ����    AZ ÖNKORMÁNYZATI KIRAZ ÖNKORMÁNYZATI KIRAZ ÖNKORMÁNYZATI KIRAZ ÖNKORMÁNYZATI KIRENDELTSÉGENDELTSÉGENDELTSÉGENDELTSÉG    
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:    

 
�  Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
�  Szerda:  8.00–17.30 óráig 

 
    ����    FIÓKKÖNYVTÁR:FIÓKKÖNYVTÁR:FIÓKKÖNYVTÁR: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. 

�  Kosik Dénes fogadóórája:Kosik Dénes fogadóórája:Kosik Dénes fogadóórája:Kosik Dénes fogadóórája: 
– 2012. január 12., csütörtök, 16.30 
Hely: Önkormányzati Kirendeltség (Negyvennyolcas u. 12.) 
�  Mihálffy Béla fogadóórája:Mihálffy Béla fogadóórája:Mihálffy Béla fogadóórája:Mihálffy Béla fogadóórája: 
– 2012. január 11., szerda, 16.30 
Hely: Béketelepi iskola 
– 2012. január 12., csütörtök, 16.30 
Hely: Önkormányzati Kirendeltség (Negyvennyolcas u. 12.) 
�  Önkormányzati zöld számÖnkormányzati zöld számÖnkormányzati zöld számÖnkormányzati zöld szám: (80) 820–302. 
�  Önkormányzati kirendeltség számaÖnkormányzati kirendeltség számaÖnkormányzati kirendeltség számaÖnkormányzati kirendeltség száma: (62) 461–030 
�  Polgárőrség számaPolgárőrség számaPolgárőrség számaPolgárőrség száma: 06 30/621–6254 
 

    ����    SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS:SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS:SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS:SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS:    
�  2012. január 13., péntek, 16 óra. 

RÖVIDEN � 

A DOROZSMAI Nagybani Piac Kft. decem-
ber 1-jétől 7 és 14 óra között tart nyitva. A kft. 
vezetése ugyanis megegyezett a termelők és 
a kereskedők képviselőivel, akik a kora hajnali 
nyitást kifogásolták. A bérlőket már 6-tól 
beengedik. Vasárnap lesz szünnap, a 
vásárokat is a hét utolsó napján tartják majd, 
kéthetente. 
Az árusok összesen 900 aláírással nyújtották 
be még októberben petíciójukat, amelyben 
azt kérték a piac vezetésétől, hogy ne hajnali 
4 órakor nyissák ki a kapukat. A vezetés azzal 
érvelt korábban, hogy a román kereskedők 
miatt van szükség a kora hajnali nyitásra: ők 
csak így tudnak a másnapi árusításra időben 
hazaérni. Most a cég ügyvezető igazgatója, 
Pap Róbert egyezségre jutott a piac 
szereplőivel, ezt közös sajtótájékoztatón 
hirdették ki. 

A JERNEY János Általános Iskolában is 
fellépett az AHA, A Hajléktalanok Színháza. 
Az intézménybe még november 11-én 
látogatott el a csoport, szegedi egyetemisták 
meghívására léptek fel, és Jókai Mór Melyiket 
a kilenc közül? című művét adták elő. 
A program célja az volt, hogy szociális 
érzékenységre neveljék az általános 
iskolásokat. 

LEZÁRULT az a beruházási projekt, amely 
Kiskundorozsma keleti részének, Subasának 
és a szegedi iparterületnek a belvíz-
elvezetését oldja meg. Az Atikövizig több 
mint 1 milliárd forintos, uniós és állami 
támogatással megvalósult beruházásával a 
környéken élő 180 ezer lakos belvízgondja 
oldódik meg. A felújított Maty-éri szivattyú-
telepet Kozák Péter igazgató mutatta be 
december 1-jén. Az új elvezetési iránynak 
köszönhetően 70-ről 10 százalékra csökken 
annak a kockázata is, hogy a Maty-ér vizébe 
káros anyag kerüljön. 

„EGY sor cigány – Huszonnégy mai magyar” 
címmel riportkötetet adott ki Závada Pál író 
és Korniss Péter fotográfus. A könyvben a 

szerzők 
huszonnégy 
tehetséges és 
sikeres ma-
gyar cigány 
életútját 
mutatják be, 
a könyvben 
Szirtesi Zoltán 
kiskun-
dorozsmai 
háziorvos is 
szerepel. 

Karácsony ünnepe 
Szeretet ünnepeSzeretet ünnepeSzeretet ünnepeSzeretet ünnepe    

(FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL) 
S ez az öröm, nyugodtság, belső 

béke,  hogyan  alakulhat  ki?  A  kará
csony akkor lesz igazi, ha észrevesz
szük  annak  legmélyebb  jelentőségét. 
Ezt  fogalmazza meg  igénk. Karácsony 
jelentősége abban van, hogy Isten üd
vözítő  kegyelme  jelent  meg  az  em
bernek  a  megszületett  Istenfiú  sze
mélyében. Krisztus megszületésével a 
világ, az élet és az emberi egziszten
cia új értelmet nyer. A bűnre nem bün
tetés,  hanem  bűnbocsánat  várhat,  az 

Istentől  elszakadt  embert  Isten  visz
szafogadja, s az emberi élet vége nem 
a kárhozat, hanem örök élet – üdvös
ség! 

Megjelente Istennek ez az üdvö
zítő  kegyelme  neked?  Azaz,  észre
vettede, megláttade Jézus Krisztus
ban Istennek a téged üdvösségre jut
tató  kegyelmes  szeretetét?  Elfogad
tade  ezt?  Hittel  magadévá  tettede? 
Ott éle a szívedben az a belső bizo
nyosság,  hogy  neked  is  üdvösséged 
van a megváltó Jézus Krisztus által? 

Karácsony  igazi  megünnepléséhez 
hozzátartozik  Krisztusnak,  mint  sze
mélyes  megváltónak  az  elfogadása, 
mert  csak  általa  lehet  részünk  Isten 
üdvjavaiban: a bűnbocsánat, a kegye
lem és az örök élet ajándékaiban. 

Az  igazi  karácsony  csalhatatlan 
jele az, hogy akinek megjelent az  Is
ten  üdvözítő  kegyelme,  az  mindent 
megtesz azért, hogy megjelenítse ezt 
a kegyelmet másoknak is. 

 
PÓCSAI GYÖRGY 

Kettőn múlik a vásár 
Mit  ér,  ha  csengetnek,  de  nincs, 

aki  ajtót  nyisson;  ha  meglátogatnak, 
de nincs, aki fogadjon. Nem jön létre 
a találkozás. Ez a két személyes Isten 
és  emberek  közötti  vállalkozás  ad
venti  lényege. Ha  Isten oldaláról  fo
galmazzuk  az  adventet  eljövetelnek, 
ha  az  emberek  részéről,  akkor  vára
kozásnak  fordítjuk. A  szó  eredeti  je
lentése:  eljönni  valakihez.  A  latin 
nyelvben az advent „ad” első szótagja 
kötődést  fejez  ki.  Kapcsolatra,  talál
kozásra  vágyást valakivel. Ez az  ige 
önmagában  értelmetlen,  társtalan, 
egyedül marad, ha nem  talál valakit, 
akihez  eljöhet.  Kettőn  múlik  tehát  a 
vásár:  az  Istenen  és  az  emberen.  És 
mit adnak vagy vesznek ezen a vásá
ron? Örömöt,  megváltást,  a  régen 
megírt  Üdvözítőt  adják  el.  A  fizető
eszköz a nyitottság, várakozás, felké
szülés. 

 
Az  Úr  eljövetele  adott,  tőlünk 

független.  A  várakozás  előkészület 
azonban  rajtunk  múlik.  A  görögke
leti egyház a nyolcadik századig nem 
is beszél karácsony ünnepéről és ma
gáról az ünneplésről. Ettől kezdve  is 
csak böjtöt és önmegtagadást értettek 
november  15étől  karácsonyig  Jézus 
születésének  ünnepe  alatt.  1720ban 

a Rutén zsinat az ősi szabályra hivat
kozva november 15étől  szigorú böj
töt kér. A Szent Ambrus  és a moza
rab liturgiák a mai napig csak böjttel 
ünneplik  az  adventet.  Miért?  Mert 
mindennek  ez  az  alapja.  Olyan  lesz 
az ünnepünk, amilyen a készületünk. 
Ezért  a  várakozás  állandó  felkészü
lést jelent. 

 
Nemcsak  a  keleti,  de  a  nyugati 

egyházban is, a felkészülést érezték a 
legfontosabbnak,  amikor  különböző 
rendelkezésekkel  parancsokkal  pró
bálták  a  hívek  figyelmét  erre  felhív
ni.  A  nyugati  egyházban  a  Kr.  u.  4. 
századig semmit nem hallunk a kará
csonyról.  Később  egyesek  december 
25én, mások január 6án ünnepelték. 
380ban  egy  Saragossaban  tartott 
püspöki  szinódus aktájában a negye
dik  kánon  azt  írja  elő,  hogy  decem
ber 17étől vízkeresztig senki sem hi
ányozhat a templomból. A burgundi
ai Macon városában tartott gyűlés (581) 
határozatot  hozott,  hogy 
november  11étől  kará
csonyig a nagyböjti szer
tartásrend  szerint  kell  a 
miséket  bemutatni  hét
főn, szerdán és pénteken. 
A Gelasius pápa által ké

szített  szertartáskönyvben  még  öt  ad
venti  vasárnapról  írnak,  melyet  ké
sőbb VII. Gergely pápa csökkentett 
le  négyre. Kr. u. 650ben Spanyolor
szágban  még  öt  adventi  vasárnap 
volt.  A  különböző  püspöki  szinódu
sok  itt  is,  mint  a  keleti  egyházban, 
előírták  a  böjtöt,  egyesek  november 
11étől, mások  november  15étől  is
mét mások az őszi  napéjegyenlőség
től. Még  a  házasságkötést  is  megtil
tották az adventi időben. 

 
Ez  advent  rövid  története.  Min

dig  és  minden  egyházban  megtalál
ható a találkozás alapja: böjt, önmeg
tagadás,  imádság,  előkészület.  Ahol 
ez  nincs,  ott  nincs  advent,  nincs  ka
rácsony, csak egyik külsőségből a má
sikba való ugrálás, valami színlelt és 
erőltetett  ünnep,  aminek  máza  van, 
de magja nincs. 

 
GORDOS FERDINÁND 

plébános 

FAAPRÍTÁS! 
06 30/9533–503 
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Decemberi programok 
a művelődési házban 

„VAN KÉPEM HOZZÁ”  
VÁLOGATÁS UNGI TAMÁS 
TERMÉSZETFOTÓIBÓL 
Megnyitja: Vass József szélmolnár 
Időpontja: december 2-án, pénteken 17 órától 

DOROZSMAI SZÍNHÁZI ESTÉK 
Azték Színjátszó és Tánccsoport 
Chicago (musical) 
Belépőjegy: 500 Ft. 
Időpontja: december 3-án, szombaton 18 
órától 
 
MIKULÁS ÜNNEPSÉG A BABA-MAMA 
KLUB SZERVEZÉSÉBEN 
A Baba-mama Klub szeretettel vár minden 
kedves anyukát és gyereket Mikulás 
ünnepségére! 
A hangulatról a Csiga Duó gondoskodik. 
Minden gyermek meglepetésben részesül! 
Az előadás ingyenes! 
Időpontja: december 7-én, szerdán délelőtt 
10 órától 

BABARUHA-BÖRZE 
2011. december 132011. december 132011. december 132011. december 13----én délelőtt 9 és 12 óra én délelőtt 9 és 12 óra én délelőtt 9 és 12 óra én délelőtt 9 és 12 óra 
közöttközöttközöttközött babaruhabörzét rendezünk a művelő-
dési házban. Ingyen biztosítunk helyet azon 
vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, 
akik magukkal hozzák gyermekeik kinőtt, 
megunt ruháit cserére vagy eladásra. 
Érdeklődni: 06-30-366-8237 Tahiné Tündénél 
vagy a művelődési házban: 463-112. 
 
„EMLÉKEIM SZÉP PÁNTLIKÁJA”  
KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR V. 
SZABÓ ERZSÉBET FESTMÉNYEIBŐL 
Megnyitja: Szentes-Bíró Ferenc és Szentes-
Bíró Ferencné 
Közreműködik: Gyuris János karvezető 
Időpontja: december 16-án, pénteken 
17 órától 

MINDENKI KARÁCSONYA 
Időpontja: dec. 20-án, 16 órától 
Műsor: 
16 órától a 48-as utcai óvoda, a Széksósi, a 
Bölcs utcai, és Jerney utcai óvoda műsora; 
a Jerney János Általános Iskola és az Orczy 
István Általános Iskola műsora, az Eszterlánc 
Néptánccsoport bemutatója 
17 órától Szélpál Szilveszter és Dohotka 
Szilvia 
17.30-tól Wolf Kati koncertje 

SZILVESZTERI MULATSÁG 
2011. december 312011. december 312011. december 312011. december 31----én, 19 órától hajnaligén, 19 órától hajnaligén, 19 órától hajnaligén, 19 órától hajnalig    
    
Vacsora:Vacsora:Vacsora:Vacsora:    
Szezámmagos csirkemell filé, natúrszelet 
bakonyi módra, 
marhapörkölt, főnökasszony kedvence, 
petrezselymes burgonya, rizi-bizi, galuska, 
görög saláta, házi vegyes savanyúság 
Éjfélkor: Töltött káposzta, mini fasírt, virsli, 
franciasaláta, gyümölcs 
Vegetáriánusoknak: Vega tál 
Aperitif, pezsgő 
A többi italról mindenki maga gondoskodik! 
    
Tombola: Tombola: Tombola: Tombola: Fődíj egy 2 személyes külföldi 
utazás  
Asztalfoglalás: a művelődési házban a 
463-112-es telefonszámon vagy Némethné 
Katinál a Kínai Boltban! 
Belépőjegy: 3500 Ft + vacsora 3000 Ft 
    
A jó hangulatról a HUSZÁR ZENEKARA jó hangulatról a HUSZÁR ZENEKARA jó hangulatról a HUSZÁR ZENEKARA jó hangulatról a HUSZÁR ZENEKAR    
gondoskodik!gondoskodik!gondoskodik!gondoskodik! 
Töltse színvonalas helyen az év utolsó napját!Töltse színvonalas helyen az év utolsó napját!Töltse színvonalas helyen az év utolsó napját!Töltse színvonalas helyen az év utolsó napját! 

VÁSÁR 
Dec. 1-jén, 6-án 9-11-ig, 8-án 9-15-ig, 14-én 
9-11-ig, 21-én 9-15-ig 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Januári programok 
a művelődési házban 

ÚJÉVI KONCERT 
A Király-König Péter Zeneiskola tehetséges 
dorozsmai növendékeinek közreműködésével 
Időpontja: január 14-én, szombaton 16 órakor 

FARKAS DEZSŐ SZAVALÓVERSENY 
Farkas Dezső halálának 20. évfordulója 
alkalmából 
Időpontja: január 18-án, szerdán 14 órától 
alsó tagozatosok részére és jan. 19-én, csütör-
tökön 14 órától felső tagozatosok részére    

DOROZSMAI KÁVÉHÁZI ESTÉK 
A Somogyi-könyvtár Dorozsmai Fiók-
könyvtárának és a Petőfi Sándor Művelődési 
Háznak közös rendezvénye 
Péter M. László Tanársorssal verve, áldva c. 
könyvének bemutatója az 56’ előtti 
dorozsmai viszonyokról 
Beszélgetőtárs: Tandi Lajos, a Szeged folyóirat 
főszerkesztője 
Időpontja: jan. 20-án, pénteken 16.30-tól 
Helyszín: Dorozsmai Fiókkönyvtár 

DOROZSMAI SZÍNHÁZI ESTÉK 
A Károlyi Színpad (Hódmezővásárhely) 
bemutatja: 
Karinthy Frigyes: Két nő beszélget 
Magyar Tibor: Miért őrült meg Maupassant? 
Rummel József: Randevú 
Galambos Szilveszter: Háztűznéző 
Galambos Szilveszter: Nagy lecke 
Időpontja: jan. 21-én, szombaton 18 órától 

FARKAS DEZSŐ EMLÉKEST 
A dorozsmai kántor, Farkas Dezső halálának 
20. évfordulója alkalmából 
Akik emlékeznek: Farkas Dezsőné, 
pályatársak, barátok, ismerősök 
Beszélgetőtárs: Veres Antal 
Közreműködnek: Gordos Ferdinánd 
(Dorozsma plébánosa), Hozsanna kórus és 
Pócsai György karnagy, a régi gitáros mise 
tagjainak közreműködésével 
Időpontja: jan. 27-én, pénteken 17 órakor 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Karácsony felé a 
dorozsmai stációkról 

10 évvel ezelőtt Ézsiás László  – 
és azóta már többen is – szorgalmaz
ták  az  egyháztanács  fele,  hogy  hoz
zák  rendbe  a  leromlott  állapotú  kál
váriát. Akkor ez más fontosabb felújí
tások miatt nem valósult meg. 

2010  őszén  Újvári  Mihály  kez
deményezésére a dorozsmai művelő
dési  ház  felvállalta,  hogy  összefogja 
és megpróbálja  rendbe hozatni a stá
ciókat.  Amikor  először  érdeklődtem 
körbe,  akkor  észrevettem,  hogy  töb
ben  legyintenek,  megmosolyognak, 
hogy  úgy sem fog sikerülni! Ez még 
jobban megkeményített és még inkább 
inspirált  arra,  hogy  igen  is  ezt  meg 
kell csinálni! Az elhatározást tett kö
vette, melyről a Dorozsmai Napló ha
sábjain  folyamatosan  be  is  számol
tunk. A dorozsmai plébániával közö
sen  beszereztük  az  engedélyeket  és 
felhívást  tettünk közé az összefogás
ra. Rövid  idő alatt  ismét összefogott 
Dorozsma,  így  az  engedélyekhez  és 
az építőmesteri munkálatokhoz szük
séges  5  millió  forint  összegyűlt.  Az 
Albergó Kft.  viszonylag  rövid határ
idővel igen szépen kivitelezte a stáci
ókat, melyek november 15re készül
tek el. 

Jelenleg  a  stációk  képeinek  en

gedélyezése  folyik,  majd  2012  tava
szára a képek elhelyezése  is megtör
ténik.  Ekkor  ismét  régi  pompájában 
fog tündökölni a kálvária, úgy, ahogy 
apáink, nagyapáink, dédapáink meg
álmodták. 

Erre építve  a  további  tervezés  is 
elindult. Már születtek ötletek a liget 
kertészeti rendbehozatalára, egy út el
készítésére, világítás megvalósítására 
és padok kihelyezésére. De természe
tesen akkor  válik  ismét  Dorozsma 
szerves részévé, ha azt tartalommal is 
sikerül megtölteni. 

Az előző felújítás 1932. május 2
án történt. Ezért ahhoz kötődve 2012. 
május 1jén (80 évvel az előzőhöz vi
szonyítva) szeretnénk felavatni. 

Az  idősebb  dorozsmaiak  még 
emlékeznek a ligeti majálisok hangu
latára, sokszínűségére. Ezt szeretnénk 
feleleveníteni, ezért 2012ben itt ren
dezzük meg a dorozsmai majálist, így 
illesztve bele Dorozsma életébe. 

Ha karácsonykor egy kicsit meg
állnak  és  visszagondolnak  az  elmúlt 
egy  évben  mi  is  történt  Önökkel  és 
elsétálnak a ligetben a stációk mellett 
jó érzésekkel telik meg szívük. Ezzel 
kívánok mindenkinek békés karácsonyt. 

HAJDÚ GÉZA 

Bűnmegelőzési tájékoztató 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
sokadszorra,  ismétlődően  fordul  elő 
Dorozsmán, hogy külhoni faárusok jó 
áron  kínálják  tűzifájukat,  ezért  min
dig sikerül valakit becsapniok. Ez vagy 
a fizetésnél való számolás során, vagy 
a  mérlegelésnél  történik  meg.  Nem 
mérik  meg  az  összes  fát  mérleggel, 
hanem  csak  egy  hordót  megraknak, 
azt megmérik és utána csak a hordók 
számát  beszorozzák  a  fordulókkal. 
Utólag derül ki, hogy rendszerint a vá
sárolt mennyiség felével vagy harma
dával kevesebb a  vett mennyiségnél. 
Javaslat,  hogy  ne  kössünk  velük  üz
letet. 

Másik megtörtént  sorozatos csa

lás  Dorozsmán:  egy  szolgáltató  ipa
ros az elmúlt 2–3 év során valószínű
leg túlköltekezhetett, ezért a szerelési 
munkáknál előleget kért, amely  több 
esetben az anyag és munkadíj teljes 
összegére  vonatkozott  100200  ezer 
Forint értékben (gázkészülék és klíma 
szerelésre). A szerelés és tartozás ren
dezése  elmaradt,  valószínűleg  esély 
sincs a térülésre. 

Tanulságul javasoljuk a lakosság
nak,  hogy  olyan  iparossal  ne  kösse
nek szerződést (szóbelit sem), aki elő
re elkéri a teljes munkadíjat. 

 
KISKUNDOROZSMAI ÖNVÉDELMI 

CSOPORT (POLGÁRŐRSÉG) 
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Karácsony egy mókuskerékben… 

Tél.  Hideg.  Hó.  Sült  gesztenye.  Narancsosfahéjas  tea.  Forralt  bor.  Fé
nyek. Meleg szívek. 

Újra eljött a tél, az ünnepi hangulat, a sürgőforgó emberekkel teli város. 
Mindenki  fut,  rohan,  szalad  ajándékok  után,  és  mennyire  örömteli  is  az  a 
pillanat, mikor az utolsó percben az egész város felkutatása után megpillant
juk azt a keresett ajándékot, amire azt mondjuk IGEN, EZ AZ. 

De valójában mi is a karácsony? 
A szeretet ünnepeként emlegetjük. A várakozás öröme. A család összejö

vetele. A nagy kajálások  ideje. Mi nők örülünk, mert a  téli hónapokban fel
szedett kilókat is a karácsony számlájára írhatjuk. Mint kiderült, a férfiaknak 
is van az a híres fejfájásuk, mint a nőknek, csak nekik nem szex előtt, hanem 
karácsony előtt. Mikor nem tudják, mivel lephetnék meg kedvesüket, mikor 
úgy  érzik,  elvesznek  az  ünnepi  teendőkben.  Ebből  kifolyólag  a  karácsonyi 
díszítgetés, sütés, főzés, kézműveskedés igen gyakran a nőkre hárul. A férfi
ak pedig élvezik a meleg, feldíszített lakásban a sült pulykaszárny, a halászlé, 
a finom sütemények nyújtotta élvezetet, az otthon melegét.  

De persze nincs  is ezzel baj, hiszen mi, nők élvezzük, hogy  ilyenkor mi 
irányítunk, és tudjuk, hogy az ünnep úgy fog eltelni, ahogyan azt elterveztük. 
Kedves férfiak, csak a  tisztán  látás végett zárójelesen megsúgom, a nők úgy 
tudják  tervezgetni ezt az ünnepet, mint  az  esküvőjüket, úgyhogy nem  ér el
rontani a boldogságukat azzal, hogy a zsúfolásig telt bevásároló központban a 
kocsit  unott  fejjel  tologatjátok,  azzal,  hogy  ha  kérdezzük,  jó  lesze  ilyen 
olyan több fogásos vacsora szentestén, azt mondjátok a tévét bambulva, nem 
is odafigyelve, hogy persze, jó az. 

No, de komolyra fordítva a szót, természetesen a karácsony nem csak az 
évezredek  óta  tartó,  férfinő  viszályokról  szól.  Kérdés,  hogy  meg  tudjuke 
élni a karácsony nyújtotta boldog perceket, ki tudunke szakadni néhány nap
ra a felgyorsult világból? 

A jelen eléggé kaotikus. Nincsen elég munkahely, a benzin ára az egeket 
döngeti, a válság elérte tetőpontját. A hitelek törlesztésén a jól kitervelt visz
szafizetési  programok  sem  segítenek.  Sokan  nem  lehetnek  a  szeretteikkel, 
mert  ők  éppen  külföldön  próbálnak  szerencsét.  Ezt  mindannyian  tudjuk. 
Lehet így is szép és  jó a karácsony? Egy pár napra ki  tudjuk zárni a problé
mákat?  Vagy  egyáltalán  ki  kelle  zárnunk  azokat?  Egy  biztos,  az  ünnep  a 
megnyugvásról szól. Arra pedig mindenkinek szüksége van. A megnyugvás 
elfogadást  is vonz magával, ami  természetesen nem egyenlő a belenyugvás
sal. Így adhatunk magunknak időt és teret arra, hogy elvonatkoztatva a jelen 
helyzettől, új gondolatok szülessenek, új lehetőségek ébredezzenek bennünk. 
Az ünnep segítséget nyújt nekünk abban is, hogy képesek legyünk a szeretet 
szemszögéből megközelíteni mindent.  

Az ünnep valójában a nem csak a szeretetről szól, ahogyan azt mindenki 
emlegeti. A karácsonyban minden érzelem benne van. Az előkészületek mö
gött ott van az idegeskedés, mikor nem tudjuk kitalálni, kinek milyen ajándé
kot vegyünk, a forrongás, mikor a sütemény odaég, a düh, hogy lesze olyan 
anyagi  helyzet,  amiből  megvalósítható  a  nő  minden  terve.  (Ez  általában  a 
férfiak reszortja.) De benne van az elérzékenyülés, mikor a gyermekek  job
ban  meglepik  a  szülőket,  mint  fordítva,  a  beteljesülés,  mikor  a  várva  várt 
napok  elérkeznek,  és  ami  mindennél  fontosabb,  a  szívből  jövő  mosolygás, 
amely  gyertyát  gyújt  minden  asztalon.  Mert  karácsonykor  mindenki  csodát 
vár, és amíg vannak emberek, akik ki tudnak lépni a mókuskerékből, addig a 
csodák is valósággá fognak válni… 

VÉR BERNADETT 

Hogyan győzzük le a Grincset? 

A Grincs külsejében gyakorta kistermetű, taszító, zord lelki alkattal ren
delkező és rosszindulatú személy. Eredetileg a karácsonyt megvető mesebeli 
manó, aki visszataszító külseje és mogorvasága miatt kiközösítetté vált. 

Sokaknak  ismerős  lehet ez  a kifejezés, ha másból nem  is abból a bizo
nyos  amerikai vígjátékból, amely ezt  a címet viseli. Viszont ha  belegondo
lunk, a Grincs valóban létezik. Itt most nem kicsiny hazánk kormányára gon
dolok,  bár  a  miniszterek  zömére  és  az  intézkedésekre  ráaggathatnánk  ezt  a 
jelzőt. Az igazság az, hogy a zöld manó bennünk van, de, ha az ünnepek alatt 
az igazán fontos dolgokra koncentrálunk, akkor felülkerekedhetünk rajta. 

A  probléma  az,  hogy  a  karácsony  mára  már  szinte  versennyé  nőtte  ki 
magát, mindenki a  lehető  legtöbb  illetve  legdrágább ajándékok beszerzésére 
fekteti a hangsúlyt. Most mondhatnánk erre, hogy az igazi öröm az, hogy ha 
adhatunk, de! Ha az ajándékozás hátterében az anyagiak az első helyen állnak 
és semmilyen jóindulat nem húzódik meg a mélyben, akkor az egész értelmét 
veszti. Ha adunk, ne azért adjunk, hogy előtérbe helyezzük saját egónkat és 
letaszítsuk az esetleges tavalyi győztest a beszerzési lista trónjáról. Végül is a 

legkisebb ajándék  is a legnagyobbá válhat, ha tényleg szívből adjuk és akár 
egy jó szóval felvidíthatunk valakit, akinek szüksége van rá. 

Nem  véletlenül  hívják  ezt  az  időszakot  a  szeretet  ünnepének.  Ha  meg
nézzük a karácsony  történetét,  láthatjuk, hogy december 25ére azért esett a 
választás, hogy a „Sol invictis” (legyőzhetetlen nap) pogány ünnepét ellensú
lyozzák. Nem véletlen, hogy ezt a néhány napot a nemkeresztények is meg
ünneplik. Így hát nem a valláson van a hangsúly és nem is a hagyományokon, 
mert az, hogy halászlé vagy sült krumpli kerül az asztalra valahol elhanyagol
ható  tényező.  Ha  eldöntjük  azt,  hogy  igenis  nagyszerű  karácsonyunk  lesz, 
akkor  hiába  van  kevesebb  dolog  a  fa  alatt,  hiába  nem  a  megszokott  menüt 
esszük, mindenféleképpen jól fogjuk érezni magunkat. Sokat  segít persze az 
is,  hogy az ünneplést ne érezzük kényszernek, és ami  a  legfontosabb, hogy 
olyan emberekkel vegyük körbe magunkat, akiket igazán szeretünk. Család, 
barátok vagy a kedvenc kiskutyánk, hogy ki, vagy kik lesznek mellettünk ne 
attól függjön, hogy mi az elvárás, hanem attól, hogy ténylegesen mit szeret
nénk. Mert ha esetleg egyedül elvesztettük a harcot a bennünk élő zord lény 
ellen, akkor együtt nagyobb eséllyel kergethetjük el. Akár örökre… 

 
JUHÁSZ NIKOLETT 

Ki ad ajándékot a Mikulásnak? 

Jártombankeltemben  –  lényegtelen,  hogy  hol  –  láttam  egy  hirdetést, 
amely szerint a helyi polgárőrök december hatodikán Mikulásnak beöltözve 
ajándékot visznek bárhova és bárkinek, aki felhívja őket az általuk megadott 
telefonszámon. Vicces hangulatban  lévén az  volt az első  gondolatom, hogy 
mennyire meglepődne a Miku, ha hozzánk beállítva azzal szembesülne, hogy 
kisgyerek helyett én  lennék a célszemély, nekem kellene átadnia azt a bizo
nyos ajándékot.  (Mert bizony az én  időmben csak reggelre derült ki mindig, 
hogy minket se felejtett ki, hisz az ablakba állított csizmába belekerült vala
hogy  az  úgy  áhított  csomagocska,  vagyis  a  személyes  találkozás  sose  jött 
össze vele.) 

Míg hazaértem, sok más  is  eszembe  jutott ezzel  kapcsolatosan. Például 
az,  hogy:  vajon  kapotte  már  a  Miku  ajándékot  egyszer  is  valakitől  hosszú 
pályafutása  során?  A  kérdés  költői,  hisz  nyilvánvalóan  nem.  Persze  ő  nem 
azért lett kitalálva. 

Mivel már kezdik emlegetni Ádventet a tévébemondók, nem tudtam nem 
gondolni  arra,  Aki  karácsonykor  szokott  ajándékot  hozni. Ő  se  arról  híres, 
hogy el lenne halmozva a tőlünk kapottaktól. Én például csupán egyszer vol
tam  eddig  éjféli  misén,  kíváncsiságból  inkább,  hogy  milyen  is  az.  Emlék
szem,  akkor  épp  fehér  karácsonyunk  volt.  Ropogott  a  hó  a  talpunk  alatt, 
ahogy  mentünk  a  sötétben  a  haverokkal.  Alig  fértünk  be,  annyian  voltak  a 
templomban.  Meg  is  jegyezte  a  pap,  hogy  milyen  jó  lenne,  ha  máskor  is 
ennyien lennének a miséken. 

Tegnap valamelyik  tévécsatornán arról volt  szó, hogy mennyiféle vallás 
van a Földön, s hogy az egyikben így mutatnak be áldozatot az istenüknek az 
emberek, a másikban meg amúgy. Van ahol állat vérét veszik, van, ahol étel
lel  kedveskednek  neki, máshol  beérik  egy  füstölő  elégetésével.  Az  a  közös 
bennük,  hogy  mindegyik  adni  kíván  valamit  istenének,  hogy  így  nyerje  el 
jóindulatát és meghallgassa kérését. Ezzel szemben a „mi” istenünk mindösz
sze annyit vár el  tőlünk, hogy higgyünk az ő megváltó áldozatában. Abban, 
hogy meghalt a bűneinkért helyettünk, s feltámadott a megigazulásunkért. Ha 
jól emlékszem, így fogalmazott a pap azon a korábban említett éjféli misén. S 
hogy e hitünk tulajdoníttatik majd nekünk igazságul. Ennyi. 

Hát nem elgondolkoztató? Nem is értem, miért nem „buli” sokaknak hin
ni  ebben. Túl  egyszerű?!… Talán ha  lenne mobilszáma  a  Jóistennek, és  fel 
tudnák  hívni  a  fiatalok,  hisz  manapság  már  szinte  mindegyiknek  ott  a  ke
zében  a  telefon… Mert,  ha  kicsörögne,  az  már  jelentene  valamit. Vagy  ha 
legalább  lenne  Facebookos  oldala.  Ma  már  ugyanis  nem  „az  az  általános 
nézet,  hogy  Micimackó,  mint  minden  medve,  szereti  a  mézet”,  hanem  az, 
hogy aki nincs fenn Facebookon, az nem létezik. 

Persze aki igazán keresi Őt, e nélkül is meg fogja találni. Nincs olyan messze, 
mint sokan képzelik. A szívünkben vesz lakozást, ha beengedjük. Ha beengedjük… 

Biztos forrásból tudom, hogy Ő halkabban fog kopogtatni, mint a Miku
lás képében érkező, véletlenül  sem  fog  rátenyerelni  a csengőgombra. Nem
hogy rosszat nem akar nekünk, cserébe sem kér semmit, se ajándékot, se áldo
zatot. Hinni benne pedig igazán nem kerül se pénzbe, se fáradságba. 

(Félreértések elkerülése végett: nem az olajfák hegyén jelent meg, hanem 
az Olajfákhegyén. Találkoztam már olyannal, aki úgy hitte, hogy a fa tetején 
látták lebegni.) 

Szóval, hol  is  kezdtem? Mikulás meg ajándék,  igen. Kicsit elkanyarod
tam a mesétől. 

Jut eszembe, hogy  is  feddődik az  apa Arany J. Családi körében:  „Nem 
mese az, gyermek!” – 

SERES GÁBOR 
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Mennyire terheli meg a 
karácsony a család költségvetését? 

AMBRUS ISTVÁN nyugdíjas tűzoltó (58) 
Nem  igazán  telik  az  idén  karácsonyi  ajándékokra.  Banki 
kölcsönnel vagyok terhelve, s a nyugdíjam sem valami sok. 
3–4 ezer forintot tudok szánni idén a szeretteimre családta
gonként. A mai elszaladt árak mellett így sem tud az ember 
nagy dolgot vásárolni. 
 
BAKÓ SÁNDOR rokkantnyugdíjas 
Nyár óta spórolok, de így is nagyon kevés jut egyegy főre 
a  családban.  Szívbillentyű  cserével  operáltak,  pacemake
rem van beültetve, nem vállalhatok semmi munkát, ami kis 
pluszjövedelemhez  juttatna. Hét hozzátartozómra összesen 
negyvenezret tudtam összerakosgatni. Apróságokkal fogom 
meglepni őket, de szívből adom. Az ünnep erről szól. 
 
ROSTÁS AMÁLIA „Beta” Környezetgazdálkodási dolgozó (45) 
Négy  főre,  plusz  egy  sereg  keresztgyerekre  kell  számol
nom. Kis dolgokkal  szeretném őket megajándékozni, ezer
kétezer jut majd csak fejenként. Nem kell nagy ajándék, de 
mégis  mindegyiknek  kapnia  kell  valamit.  Egy  apróságnak 
is  lehet  örülni,  ha  szeretet  van.  Ha  van  összetartás,  nincs 
annál jobb. Ahol szeretet van, béke, gond nem lehet. Áldott 
karácsonyt mindenkinek! 
 
LÉVAINÉ JAKUS EDINA közművelődési dolgozó (28) 
Közvetlen esküvő utáni,  friss házasok  vagyunk, amelynek 
költségei  alaposan megterhelték a  pénztárcánkat. Ezért  az 
idei  karácsony  szerényebb  lesz  a  tavalyinál,  úgy  kalkulá
lom, 56 ezer Ftnál nem  tudok nagyobb összeget az aján
dékozásra fordítani. A szeretet ünnepén szerelemmel pótol
juk a hiányt… 

Templomi közösségek 
A dorozsmai templomban, illetve 
közösségi házban levő progra-
mokról, klubokról, imaórákról sze-
retném tájékoztatni a kedves hí-
vő és nem hívő dorozsmaiakat. 

 
Őseink  óriási,  gyönyörű  templo

mot  hagytak  ránk  örökségül.  Akkor 
még zsúfolt volt a templom, sajnos ma 
hétköznap  csak  nagyon  kevesen  lá
togatják, vasárnap valamivel  többen, 
pedig Jézus vár minket. 

A templomi Hozsanna kórus már 
60 év óta működik, nagyon szép, szín
vonalas énekeket, dalokat énekelnek. 
Pócsai György kántor úr vezeti jelen
leg,  minden  csütörtökön  este  6  óra
kor van próba. Az énekelni vágyókat 
szeretettel várják. A májusi egyházze
nei hónapban, illetve meghívásra fel
lépnek. Az ünnepnapok fényét emeli 
az ének, aki énekel, kétszeresen imád
kozik. 

Egy  évben  háromszor  van  kör
menet, húsvétkor, Úrnapján sátorépí
téssel és templomunk védőszentjének, 
Keresztelő Szent Jánosnak ünnepén. 

A Katolikus  kör  tíz  éve  újult 
meg.  Minden  második  vasárnap  dé
lután három órakor van a találkozó a 
plébánián, vezetője Nyári Imre. Süte
mény,  tea,  üdítő  mellett  beszélgetés, 
esetleg előadás,  néha közös kirándu
lás, és  jó hangulat  jellemzi az össze
jövetelt. 

A  plébánia  keretében  két  nagy 
esemény  zajlik  még  településünkön. 
Januárban az Egyházi Bál nagy nép
szerűségnek örvend, hisz ez családos 
szórakozás. 

A Babamama  klub  egész  év
ben,  szerdánként  várja  délelőtt  9től 
10ig az érdeklődőket, Tahiné Tünde 
vezetésével. Áprilisban családi napot 
szerveznek, vidám családi összejöve
tel, bográcsfőzés, vetélkedők, kézmű
ves foglalkozások. 

Mindkét  iskola  karácsonykor  a 
templomban tartja az ünnepséget. 

A Karitász  is működik a  plébá
nián, vezetője Kissné Tapodi Teréz, a 
hónap  utolsó  csütörtökén  ingyenes 
ruhaosztás van. Szeretetcsomagot ké
szítenek  húsvétkor  és  karácsonykor, 
a  nagycsaládosoknak,  illetve  idősek
nek. Adományokat (ruhanemű, tartós 
élelmiszer, pénz) szívesen fogadnak. 

Az  öregcserkészet  még  mindig 
működik,  ők  hozzák  Kiskundorozs
mára a Betlehemi Lángot. 

Az Ifjúsági Énekkar Huszár Má
té vezetésével, minden hónap első va
sárnapján a 9es misén zenél, énekel. 
Minden hónap harmadik vasárnapján 
pedig az Ovis Misén szolgálnak. 

Az Ifjúsági Csoport minden pén

teken  este  hét  órakor  tartja  összejö
vetelét a plébánián, közép illetve fel
sőiskolások  részére.  2008tól  indult 
meg ennek a csoportnak a működése. 
Előadások,  különböző  –  általában  a 
Római  Katolikus  Kereszténységhez 
kapcsolódóan, illetve az adott szemé
lyektől  függően  a  hobbik  –  témák
ban.  Emellett  játék  és  kirándulás  is 
szokott lenni minden évben. 

A következő imacsoportok  imád
koznak hazánkért, népünkért, a csalá
dokért, a békéért. 

Családi  Szentóra,  a  hónap  egy 
adott napján odahaza végzik, minden
nap  másik  család.  Ezt  a  mozgalmat 
Mindszenthy bíboros  indította útjára, 
még 1946ban. 

Szent  Arc  Imaóra minden ked
den négy órakor. 

Szeretet Láng péntekenként négy 
órakor  van, Ferencsikné Márti veze
tése alatt. 

Áldozati  Rózsafüzér  országos 
mozgalom,  minden  kedden  három 
órakor  a  templomban, vezeti Feren
csikné Márti. 

Szentségimádás négyhetenként ked
den, a  templomban, szintén országos 
imakör. 

Mária  Légióról  az előző újság
ban  írtunk  részletesebben, kedden és 
szerdán négy órakor van  az összejö
vetel. 

Jézus  Szíve  Család  országos 
szervezésű,  imafüzetből  kilenc  na
ponként  változva,  folyamatos  imát 
végzünk. Egy évben, háromszor van 
a  dorozsmai  templomban  Szentmise 
és  Szentségimádás,  a  környező  köz
ségekből is itt jönnek össze az ezt az 
imát végző tagok. 

Szent  Mónika  Közösség  1987
ben  Madridban  alakult.  Édesanyák, 
nagymamák naponta  imádkoznak oda
haza gyermekeik, unokáik hitéért. Bár
ki  tagja  lehet  a közösségnek, és kér
heti az imát. 

Rózsafüzér  Társulat  imacso
port, a  rózsafüzért végzi odahaza  fo
lyamatosan, ennek a csoportnak, már 
az én nagymamám is tagja volt. 

Az  oltárdíszítők  együttműködve 
Ökrösné  Icuka  sekrestyéssel,  igye
keznek  széppé,  tisztává  varázsolni  a 
templomot minden héten. 

Lehet,  hogy  hosszúra  sikerült  a 
munkabeszámolóm, csak tájékoztatni 
szerettem  volna  a  dorozsmaiakat, 
hogy a kovász a mélyben hogyan dol
gozik. 

Nagy szeretettel várunk minden
kit,  aki  bármelyik  klubhoz,  csoport
hoz szeretne csatlakozni. 

 
SZABÓNÉ OCSKÓ ZSUZSANNA 

Mikulás ünnepség a Baba-mama Klub szervezésében 
 
A Baba-mama Klub szeretettel vár minden kedves anyukát és 
gyereket Mikulás ünnepségére! 
A hangulatról a Csiga Duó gondoskodik. Minden gyermek 
meglepetésben részesül!  
Az előadás ingyenes! 
Időpontja: dec. 7-én, szerdán délelőtt 10 órától 

Karácsonyi verscsokor 

A  novemberi  emlékezést  követi 
a karácsony ünneplése. Ilyenkor fény
be öltözik a város, feldíszítjük ottho
nunkat, ajándékokat vásárolunk és ta
lán a lelkünk is emberibbé válik. 

„Mit vegyek neki?” – töprengünk, 
s egy  tárgy víziója  jelenik meg  előt
tünk.  Mert  örömet  akarunk  szerezni 
szeretteinknek. Hisz nem csak kapni, 
adni is az. De mennyi mindennek le
het még  örülni, és mi még, ami bol
doggá teheti az embert. 

Talán ez a verscsokor is apró örö
mként  szolgálhat az  irodalom kedve
lőinek, az olvasóknak. 

 
„Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 
...Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
 Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben...” 

(Juhász Gyula: Karácsony felé) 
 

„Nincsen aranyom, bíborom, ámbrám, 
Nem adhatok dús gyémánt-kincseket, 
Szegény poéta mit adhat szépet, 
Uram, karácsonyra mit adjak Néked? 
Én dalt tudok csak, egyszerűt, tisztát, 
Mely Téged áld és Téged magasztal, 

Fogadd e dalt, mely Tehozzád száll fel 
Tömjénes, égő füst-áldozattal...” 

(Negyedi Szabó Margit: Uram! Mit adjak 
Néked karácsonyra?) 

 
„Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. 
Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel...” 

(Kosztolányi Dezső: Karácsony) 
 

„Emlékszem, rég volt. A bezárt ajtót 
hosszú estéken remegve lestem. 
Vártam nyílását azon a sok-sok 
Felejthetetlen 
szép, gyermekkori karácsonyesten. 
Rég volt... azóta évek repültek, 
és messziről int már az öregség, 
s azt veszem észre, felnőtt, vén gyerek, 
– ez már nem emlék, – 
a karácsonyi ajtót lesem még!” 

(H.M.R: A karácsonyi ajtó) 
 
Milyen  békés  Karácsonyban  le

het  részünk,  ha  meghitten  örülünk 
mindennek,  amit  önzetlenül,  bőség
gel  nyújt  –  nem  csak  ezen  az  ünne
pen – nekünk az élet a felénk, értünk 
nyíló csodának, szeretetnek. 

GRANDPIERRE CECÍLIA 
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MÉ–DIÁK � 

Forradalom a színpadon 

Az idei tanévben az a megtisztel
tetés  érte  az  osztályunkat,  hogy  mi 
készíthettük  el  az  1956os  forrada
lom  ünnepi  műsorát.  Először  meg
ijedtünk,  hiszen  semmi  ismeretünk 
nem volt erről a korról. Tanáraink fel
vittek bennünket Budapestre a Terror 
Házába, ahol megismertük egy részét 
ezeknek  az  időknek.  Megtudtuk,  ki 
volt Rákosi Mátyás és Nagy Imre, és 
hogy  milyen  sok  embert  kínoztak 
meg és végeztek ki. Megnéztük a Sza
badság, szerelem című magyar filmet 
is,  amiben  nagyon  tetszett  a  fiatalok 
lelkesedése. Ezek az élmények jelen
tősen meghatározták a próbák mene
tét.  A  jelenet,  amit  előadtunk,  gyor
san  elnyerte  a  tetszésünket.  Tanára
ink  az  egyéniségünknek  és  a  képes
ségeinknek  megfelelő  szerepet  osz
tottak ránk. Az egész osztály részt vett 
a  munkában.  A  soksok  próba  után 
egyre  jobban  játszottunk,  beleéltük 
magunkat  a  szerepekbe.  Már  igazi 
kis  forradalmároknak  képzeltük  ma

gunkat,  elhittük,  hogy  talán  mi  is 
megváltoztathatjuk  a  világot.  Lelke
sen tanultuk a szöveget, finomítottuk 
játékunkat,  a  tanáraink  és  a  szülők 
segítségével gyűjtöttük a jelmezeket. 
Október  21én  eljött  az  első  igazi 
megmérettetés,  az  iskolai  ünnepség. 
A korhű ruhában úgy éreztük, mintha 
valóban abban a korban lennénk. Na
gyon izgultunk, de jól sikerült. Októ
ber 23án a helyi önkormányzat által 
szervezett megemlékezésen is fellép
tünk. Már felszabadultan adtuk elő az 
ünnepi műsort. A közönségtől nagyon 
sok gratulációt és dicséretet kaptunk. 
Jólesett, és büszkék voltunk magunk
ra.  Ezúton  mondunk  köszönetet  fel
készítő  tanárainknak,  Tapodiné  At
lasz Mariann osztályfőnökünknek  és 
Kiss  Györgyi  magyartanárnőnknek, 
az  iskola  vezetőségének,  tanárainak 
és a szülőknek a sok segítségért. 

 
CSEBELLA ORSOLYA 

7. osztályos tanuló 

Olaszországi 
Comenius-találkozó 

Az őszi  szünetben négy  lánynak 
az  iskolánkból hatalmas  vágya  telje
sülhetett.  Magyar  Nikolett  8.  osztá
lyos,  László  Edit,  Csebella  Orsolya 
és Kiss Nikolett 7. osztályos  tanulók 
Olaszországba  utazhattak  a  Comeni
usprogram keretében. 

 
A  következőkben  Kiss  Nikolett 

élménybeszámolóját olvashatják: 
 
A várva várt reggelen már hajna

li fél kettőkor elindult velünk a transz
ferbusz. Még nagyon sötét volt, ami
kor megérkeztünk a Liszt Ferenc Re
pülőtérre.  A  beszállás  sokáig  tartott, 
mert nagy volt a sor, de örömmel vá
rakoztunk. Nagy nehezen eljutottunk 
ahhoz  a  részhez,  ahol  át  kell  men
nünk  a  kapun,  hogy  átvizsgáljanak. 
Egy pár embernél  csipogott, őket  jól  
áttapogatták.  Aztán  eljutottunk  a  re
pülőhöz. Ott még várnunk kellett, hogy 
felszálljon a gép. Amikor felemelked
tünk, teljesen belesüppedtünk az ülé
sekbe, a füldugulást azonnal feledtet
te  velünk  a  szemünk  elé  táruló  lát
vány.  Még  a  megérkezésünk  napján 
elmentünk egy gyönyörű kristálymú
zeumba. 

Másnap  Casola  d’Elsába  men
tünk, ahol egy hatalmas iskolában vár
tak minket az olasz gyerekek. Olyan 

jó  volt,  hogy  még  be  se  léptünk  a 
suliba,  már  énekelték  az  ottani  him
nuszt.  Ugyanezen  a  napon  lehetősé
günk volt múzeumba látogatni, sétál
ni, és az ottani barátainkkal  tölteni a 
délutánt.  Csütörtökön  Sienába  men
tünk.  Nekem  nagyon  tetszett  a  dóm 
és az a  tér, ahol a paliót rendezik. A 
palio  egy  verseny,  amelyet  a  város 
főterén  rendeznek  évente  kétszer. 
Minden  városnegyedből  a  legügye
sebb  lovas  méri  össze  ügyességét  a 
többivel, a győztest nagy vigadalom
mal  ünnepli  az  egész  város.  Szinte 
szempillantás  alatt  eltelt  ez  a  csodá
latos nap is. 

A  negyedik  nap  meglátogattuk 
még  pár  iskolát.  Érdekes  volt,  mert 
ott  teljesen más az oktatási  rendszer. 
Tanítottunk két osztálynak földrajzot, 
a  gyerekek  nagyon  kedvesek  voltak, 
figyelemmel  kísérték  az  órát,  érde
kelte őket Magyarország. Délután San 
Gimignanóba utaztunk, ahol kaptunk 
egy  kis  szabadidőt,  hogy  körülnéz
zünk, vásároljunk. Láttunk óriási szí
nes cserepeket, vázákat. Azt a  fagyit 
is megkóstoltuk, amelyik a világ leg
jobb fagyija címét kapta. 

Szombaton az egész napot Firen
zében  töltöttük.  Megnéztük  a  dómot 
és a Dávidszobrot, az igazit az aka
démián  és  a  másolatát  is  a  főtéren. 

Hol a boldogság mostanában? 

Szerintem  balgaság  attól  tenni 
függővé  ezt  az  érzést,  hogy  mennyi 
mindent sikerült már megszereznünk. 
Némely  bölcsek  szerint  a  boldogság 
titka annak a képességnek a birtoklá
sában  rejlik, hogy be  tudjuk érni az
zal, amink éppen van. 

 
Lehet ebben valami. Akinek egy 

forintja van, az kettőre vágyik, és mi
helyt megszerzi, máris hármat szeret
ne. Ennek pedig sosem lesz vége. 

Persze mint mindenbe, úgy ebbe 
is bele lehet kötni. Egy olyan fogyasz
tói  társadalomban  pedig,  amiben  mi 
is élünk, kiváltképp nehéz a magunk
fajta  átlagembereknek  a  lemondásban 
örömöt találni. A „minek vegyem meg, 
úgyis elromlik” hozzáállás, lássuk be, 
elég  magunkra  erőszakolt  lenne.  Ha 
mindenki egyszerre világosodna meg 
és elmenne remetének, akkor meg hova 
lenne ez az  ország? Megoldásnak most 
is az aranyközépút látszik legjobbnak. 

Engem a  legritkább esetben szo
kott  elkapni  a  karácsonyi  bevásárlás 
láza.  Hogy  őszinte  legyek,  nagyon 
nincs is miből. Viszont azt azért meg
döbbentőnek látom, hogy az emberek 
többsége mennyire hagyja magát be
folyásolni  a  reklámok  által.  Elképe
dek,  mikor  azt  hallom  valakitől  té
vében, rádióban, hogy nem azért vett 
meg  valamit,  mert  szüksége  volt  rá, 
hanem csak azért, mert ott volt előtte, 
mások is vitték, majd jó lesz valami
re,  különben  is  éppen  akciós  volt. 
Egy  nő  például  ezért  vett  50  pitát. 
Nagyobb  részét persze kidobta, mert 
megszáradt,  megpenészedett,  de  ak
kor nem bírta megállni, hogy meg ne 
vegye. 

 
Tetszenek  tudni,  mit  írt  erről 

bölcs  Salamon?  Azt,  hogy  az  embe
rek  mindenfélét  kérnek  Istentől,  de 

Csodálatos élmény volt az Uffizi Kép
tár a sok híres festménnyel. 

Sajnos,  Firenze  többi  látványos
ságát  nem  volt  időnk  megnézni,  va
sárnap  jönnünk  kellett haza. A repü
lés viszonylag gyorsan eltelt, észre se 
vettük, hogy már itthon vagyunk. Fá

radtan, de sok élménnyel telve érkez
tünk haza. Elhatároztam, hogy Olasz
országba mindenképpen vissza fogok 
még  térni,  hogy  egyre  többet  tudjak 
meg erről a kincses országról. 

KISS NIKOLETT 

7. osztályos tanuló 

ami a  legfontosabb lenne, azt sosem. 
Bölcsességet  kéne  kérnie  leginkább 
mindenkinek, mert annak egyik kezé
ben hosszú élet van, a másikban pe
dig  gazdagság  és  tisztesség.  Mégse 
hallottunk olyat, aki ezért könyörgött 
volna,  ugye?  Minden  másért  inkább 
imádkozunk,  mint  azért,  ami  Istennek 
is tetsző lenne. 

 
Talán  érdemes  lenne  elgondol

kozni  ezen  Karácsony  közeledtével, 
mielőtt  hitelfelvételért  állnánk  sorba 
valamelyik  bankban.  Ne  silányítsuk 
már  ezt  az  ünnepet  is  Valentinnap 
szintűre, amit csak azért  találtak ki a 
kereskedők,  hogy  legyen  egy  újabb 
ürügy a bevételeik növelésére. 

 
SERES GÁBOR 

KENYERET,  CIRKUSZT.. . � 

A Karácsony nyilvánvalóan mindenkinek mást jelent: felnőtteknek a 
lelki békét leginkább, gyerekeknek pedig az „öjömbódot-tágot”. 
Azt, amit felnövekedve egész életükben keresnek majd. De sikerül-
e megtalálniuk? 
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Dorozsma a szívem csücske! 
A „félelmetes” gyógyító 

Mottó: Az első ember volt az életemben, aki már akkor szívből megnevettetett, amikor még azt sem 
tudtam, miről fogunk beszélni egymással (a szerk.). 
Mindenki fél a fogorvostól. Hazudik, aki azt mondja, ő nem. Mégis, van ebben az emberben egy olyan, 
amikor ha ránézel, ha hellyel, azzal a szörnyű hellyel kínál, valami nagy-nagy nyugalom száll rád, érzed, 
bátran nagy, puha kezeire bízhatod magad, nem esik bántódásod. Most ő ül itt velem szemben, ez a jo-
viális, kissé terebélyes orvos, s az én székem bizonnyal nem olyan félelmetes, mint az övé. Emlékei fo-
lyamatosan bugyognak belőle, mint egy elapadhatatlan forrás, van miről: negyven év leülepedett iszap-
jából szaggatom fel. Igen, a Dorozsmán töltött negyven évéről rengeteg mondanivalója van Stumpf 
Lóránt doktor Úrnak, annak ellenére, hogy beszélőkéje mindig nyitva áll páciensei, és rengetegnél is 
több barátja előtt. Asszisztense jó előre figyelmeztetett, kössem fel a nadrágom, ha nem akarok bele-
szédülni ebbe a folyamba, csak tudjam majd rendszerezni a hallottakat. Ő – ezt hallva – csak mosoly-
gott, mint végig, míg a riport zajlott. Nem is igazán volt más szerepem, mint végighallgatni: 

– Tizenöt  évesen,  a  gimnázium
ban  már  feltett  célom  volt,  hogy  or
vos  akarok  lenni,  de  a  Mindenható 
szeszélyéből  ez  még  egy  ideig  vára
tott magára. Mindenre gondoltam, csak 
arra nem, hogy 1965ben kétkezi ipa
ros lesz elébb belőlem, a vasas szak
mában  –  idézi  ifjonti  éveit  –  de  én 
nem  akartam  itt  ragadni,  s  bár  pró
bálkoztak  marasztalásommal,  mégis 
bejutottam  az  orvosegyetemre.  Igaz, 
általános  orvosi  tanulmányok  inspi
ráltak, de ez lettem: fogorvos. Bár még 
tettek erőteljes kísérleteket arra, hogy 
pl. mérnök legyek, de ennek is ellen
szegültem. Régi ellenálló, deheroizá
ló típus vagyok, minden iránt. Ha va
lami nagyon szép, abba bele kell ron
dítani, ami pedig nagyon rossz, azt ki 
kell emelnem, mert az sem igaz. Dok
torálásom után ketten pályáztunk Do
rozsmára,  Tihanyi  Tündével,  akinek 
az édesapja a Szocialista Hazáért Ér
demrend kitüntetéssel a Radnóti Gim
názium  igazgatóhelyettese volt. Ezzel 
szemben én csak egy visszeres édes
anyával és egy gyomorfekélyes édes
apával  rendelkeztem,  ennyit  tudtam 
hozni  a  családból.  Igazában  már  az 
előtt  is  helyettesítgettem  itt,  így  ha 
összeszámolom,  negyvenhárom  éve 
vagyok Dorozsmán. Akkor még – ez 
1972ben  volt  –  Dorozsma Tóth  Jó
zsef  tanácselnök  irányítása alatt mű
ködő önálló járásként működött. Va
lami csoda folytán én kaptam meg az 
állást.  Na,  ezután  két  évig  különféle 
potentátok oda is súgták a rendelésen 
–  tudod,  Lórikám,  én  intéztem  el, 
hogy  te  megkaphattad  ezt  az  állást, 
csináld már meg a fogaimat – én pe
dig  nem  győztem  ezért  mindannyi
uknak  hálálkodni és magamban cso
dálkozni, hogy ennyi ember járt köz
ben az én érdekemben… Azokban az 
években  még  az  egészségügy  része
ként működő fogászat működési költ
ségei  terén  bizonyos  szabadsággal 
rendelkeztem. A község elöljárósága 
évente  meghánytavetette  a  költség
vetéséből  errearra  fordítható  össze
geket,  így mi  is megkaptuk, amit ki
küzdöttünk.  Az  öreg  iskolában  (ma: 
Orczy  –  a  szerk.)  ekkor  rendeztünk 
be  egy  vegyes  –  iskolai  és  felnőtt  – 
fogászati  rendelőt Szedlák doktornő
vel,  itt  mi  rendelkeztünk  a  pénzzel, 
ellátmánnyal.  Ha  valami  hiányzott, 
megvásároltam,  a  Tanács  visszatérí
tette  nekem.  Ez  a  szabadság  azután 
megszűnt, mikor becsatolták Dorozs

mát Szegedhez,  az SZTKhoz  kerül
tünk. A  lehetőségeink  keményen be
határolódtak.  Emlékszem,  a  fehértö
mések kötéséhez egy celluloid csíkot 
használtunk. Ez megadott méretű volt, 
s a rendszeresen megtartott munkaér
tekezleteken,  ahogy  telt  az  idő,  szi
gorúan meghatározták, hogy elébb ket
té, majd hárommá kellett vágni ezt a 
csíkot, mondván, elegendő lesz annyi 
is, nem kell olyan sűrűn rendelni be
lőle... Fogadásokat kötöttünk, hogy a 
következő hónapban négybe kell majd 
vágnunk a csíkot. Mondanom sem kell: 
megnyertük. Ez ma már a megmoso
lyogtatóan  keserves  intézkedéseknek 
csak  az  egyike  volt. Valamikor mér
hetetlenül sokat küzdöttem, hogy egy 
fogászati  röntgent szerezzek Dorozs
mára,  minden  követ  megmozgattam, 
nem sikerült. Pedig ez nagy megtaka
rítást  jelentett  volna  a  lakosságnak, 
pláne ma, a közlekedési költségek mi
att.  Ma  már  –  vállalkozóként  –  me
gint viszonylagos szabadságom van a 
beszerzések terén. Viszont, ha az adó
zást  vesszük  alapul,  ami  alaposan 
megkurtítja  az  alapanyagok  vásárlá
sára  fordítható  összeget,  erősen  kal
kulálni kell, milyet és mennyit vásá

rolhatok.  Na  és  az  adminisztrációs 
kötelezettség! Szoktam mondani:  ezek 
a  betegek  csak  zavarják  a  rendelést. 
Mindig  csak  jönnek,  nem  tudom  tő
lük a  kötelező  papírmunkát elvégez
ni. Legjobb lenne, ha nem jönne soha 
egy  beteg  sem,  akkor  megfelelően 
megcsinálhatnám  a  kirótt  adminiszt
rációt. Olyan, mintha ennek nagyobb 
prioritása lenne, mint a gyógyításnak… 

A  lakosság  és  a  fogászati  gyó
gyítás  viszonyáról?  Erről  csak  eny
nyit: valamikor, ha külterületről, a ta
nyavilágból bejöttek az emberek, sze
gények  azt  sem  tudták  hol  vannak, 
még nem láttak fogorvosi széket. Le
ültek a  lábtartójára, vagy feltérdeltek 
és  állukat  a  fejtámla  hajlatába  téve 
várták a  kezelést. Nem  lehet csodál
kozni  rajta, hiszen eddig népi eszkö
zökkel  – egy kis pálinkás öblögetés
sel, kámforos magvakra  ráharapással 
–  gyógyították  önmagukat.  A  fogá
szat amúgy is mindig mumus volt, a 
készülék  idegtépő  hangja  mellett  a 
csont kiválóan továbbítja a  fúró által 
keltett  rezgéseket,  szinte közvetlenül 
az agyi fájdalomközpontba, ezért en
nek elrettentő hírét hallva csak néhá
nyan szánták  rá magukat a  fogászati 

szakellátásra. Ez a mai napig így van. 
Hogy ezt az alapvető félelmet leküzd
jük,  mérhetetlen  emberismeret,  em
pátia,  pszichológiai  készség  szüksé
ges. Nem tagadom, valamelyes isme
reteket  szereztem  az  eltelt  évtizedek 
alatt, hogy ennek segítségével leküzd
hessem a páciensek félelmét. Persze, 
ehhez óriási  segítséget ad a  technika 
fejlődésével  a  korszerű  eszközök  al
kalmazása, a kezdeti szíj meghajtású, 
lassú fúrógéphez képest a vízhűtéses, 
hatalmas fordulatú modern gép. A pá
ciensek nem tudják, de a fájdalomkel
tés, az orvos által alkalmazott módsze
rek okozta  fájdalom – még ha ez  el
kerülhetetlenül a gyógyítás velejárója 
is – nagyon visszahat az orvosok ideg
állapotára.  Megvisel  bennünket,  ha 
közvetlenül látjuk a beteg kínlódását, 
miközben mi azon vagyunk, hogy kí
méletesen  lekezeljük. Ennek  állandó 
látványa  sok  orvosnál  kelt  pszichés 
zavarokat, mentális problémákat. Ezt 
nevezhetjük  akár  szakmai  ártalom
nak  is. Éppen  ezért  rendkívül  fontos 
a beteg megnyugtatása, olyan  légkör 
biztosítása,  amely  egyrészt  eltereli  a 
beteg figyelmét a beavatkozással együtt 
járó  kellemetlenségektől,  másrészt, 
ha  közvetlen,  bizalmas  viszonyt  tu
dunk kialakítani, fokozhatjuk a beteg 
önuralmát, pl. egy  jó vicc bedobásá
val oldhatjuk az alapból meglévő gör
csös feszültséget. Kis sillabuszt írtam, 
ebben  megpróbáltam  felsorolni,  mi 
érdekelheti az olvasót: ennek első he
lyén  címként  szerepel:  Dorozsma  a 
szívem csücske! Valamikor nyolcvan
hét beteg volt a napi rekordom. Most, 
hogy nem bírok már dolgozni, nagyon 
sok, harmincnegyven beteg van egy 
nap.  Nagyobb  a  bizalom  a  fogorvos 
iránt,  sokan  felkeresnek  a  legkülön
félébb fogászati kezelések igényével, 
meglepő, de magas a  roma etnikum
hoz  tartozók  megjelenése  a  rendelé
sen! Viszont egy fontos észrevétel: az 
emberek régebben sokkal többet rág
tak. Persze, ez furcsán hangzik. Igen, 
használták a fogaikat. Manapság ren
geteg a fogínybetegséggel küzdő em
ber. Sokkal  több  fogat  húzok ki. Ki
lazulnak a  fogak, ki kell húzni őket. 
Nem  erősödik  meg  az  íny,  elsorvad, 
nem tudja megtartani a fogakat. A nem 
megfelelő rágás beindít egy csontleépü
lést. Ez már  túl a helytelen  táplálkozá
son, mondhatni genetikai eredmény. 

Dorozsma  iránti  elkötelezettsé
gem állandó. Elmondhatom, nem akar
tam sem szakmai karriert építeni, sem 
máshol kedvezőbb körülményeket ke
resve elmenni innen, még azt is hoz
záteszem, egy nagyon hűséges ember 
vagyok.  Nézze,  elment  a  másik  mű
szakból  a  Szedlák  doktornő,  a  Zse
dényi, a Böszörményi, a Musztafa dok
tor, én még mindig itt vagyok, itt esz a 
penész.  Öt  éve  lejárt  már  a  mandátu
mom, de csinálom. Úgy néz ki, ha Jó
isten  megsegít,  még  járókerettel  is,  de 
kijövök rendelni Dorozsmára. 

TÓTH GYÖRGY 
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Pálesz-pálesz, de finom! 
Beszélgetés a dorozsmai pálinkafőzdében 

Az idei gyümölcstermésemnek köszönhetően a lehulló gyümölcsből 
kettő hordó jó minőségű cefrét sikerült érlelnem. Bejelentettem bér-
főzési igényemet a pálinkafőzde vezetőjénél, Strohner Ferencnél. A 
kitűzött napon reggel nyolc órakor leadtam a cefrémet a tűzifával, 
és a kiváló minőségű pálinka alapanyagom a rézüstbe került. Bucsek 
Károly, aki az indulás óta dolgozik a főzdében, tüzet gyújtott az üs-
tök alatt, és a cefre lassan elkezdett rotyogni. A várakozás alatt a 
pálinkafőzés tudományába szerettem volna bepillantani, ehhez 
Strohner Ferenctől kértem segítséget, aki készségesen állt a rendel-
kezésemre. 

– Ezt az épületet 18 évvel ezelőtt 
vásároltam meg. Az ÁFÉSZ  tulajdo
nában  volt,  és  a  90es  évek  elején 
meghirdették eladásra, az egyik részé
ben pálinkát főztek, a többi részét ga
rázsnak használták. 1993ban az igen 
elhanyagolt  épületet  megvásároltam. 
Sokat kellet dolgozni azért, hogy ilyen 
állapotba kerüljön. A felújítás után 
megvásároltam az itt látható berende
zést. 

– Abban az időben egy pálinka-
főzde üzemeltetéséhez milyen szak-
mai végzettség kellett? 

–  Ez  egy  OKJs  szakma.  Buda
pesten az Országos Szeszipari Kutató 
Intézetnek  van  egy  tanfolyama,  ahol 
pálinkafőző képesítést lehet szerezni. 
Ezzel a képesítéssel  rendelkeztünk  a 
kollégámmal mindketten. 

– Egy tavalyi rendelet szerint 
bárki főzhet otthon pálinkát. Ezeknek 
megvan ehhez a szakmai végzettsé-
gük? 

– Tudomásom szerint ez már nem 
kell,  meg  is  látszik  a  minőségen. 
Amit  ők  pálinkafőző  berendezésnek 
hívnak, az nem alkalmas ilyen minő
ségű  pálinka  előállítására,  mint  amit 
mi  elkészítünk.  Az  otthoni  főzésnél 
kettő hordó cefre főzéséhez kettő gáz

palack fogy el, ami 11 ezer forint, és 
kb.  10  liter  pálinka  lesz  belőle.  Mi 
ezt  750  Ftért  főzzük  ki  literenként, 
jó  minőségben.  Az  idei  évben  már 
nagyon sokan jelentkeztek nálunk az
zal,  hogy  otthon  próbáltak  pálinkát 
főzni, de leégett és nagyon rossz lett 
az íze, elhozták, hogy javítsunk rajta. 
Mi ilyenekkel nem foglalkozunk. 

– Én már 20 éve hozom ide a cef-
rét, és minden évben találkozom em-
berekkel, akik évek óta nagyon elé-
gedettek a minőséggel, ezért fel sem 
merült bennük, hogy otthon próbál-
kozzanak. Mi a tapasztalatod, az új 
törvény hatályba lépése óta vissza-
esett a forgalom? 

– Tavaly visszaesett, de nem a tör
vény miatt,  hanem  mert  rossz  volt  a 
gyümölcstermés.  Ebben  az  évben  na
gyon  jó  lett  a  gyümölcs  minősége,  jó 
lett a termés, van is munkánk bőven. 

– Több, országosan fogható rá-
dióban kérik ki a véleményed a pá-
linkafőzés szabályairól, tapasztalata-
idról, ez azt jelenti, hogy elismerik a 
szakmai hozzáértésedet? 

–  Bízom benne,  hogy  azért  kér
deznek  engem,  mert  az  ellenőrzések 
során megállapították, hogy tiszta he
lyiségben és jó berendezéssel,  jó mi

nőségű és ízvilágú pálinkát főzünk. 
– Gyümölcs mindig lesz, tehát a 

főzésre is szükség van. Az egészségi 
állapototokat nem viseli meg ez a ne-
héz fizikai munka? Tudsz-e tervezni 
hosszú távra előre ebben a gazdasá-
gi helyzetben? 

– Itt Magyarországon annyira sű
rűn változnak a gazdasági szabályok, 
hogy képtelenség és felelőtlenség elő
re tervezni. Én addig megpróbálok be
csülettel  helyt  állni,  amíg  a  törvény 
ezt lehetővé teszi. 

– Ebben az évben mikor kezdté-
tek az idei gyümölcs kifőzését? 

– Szeptemberben  indult  a  pálin
kafőzés. Ez január közepéig tart. Utá
na átállítjuk a berendezést törkölyfő
zésre. A  törkölynek más az  ízvilága. 
Amikor  a  törköly  lement,  visszaál
lunk gyümölcsre, mert sok embernek 
erre az időre érik be a cefréje. 

– Nyáron irány a tengerpart, 
vagy mit csináltok? 

–  A  családdal  is  eltöltünk  egy
két hetet üdüléssel. Utána karbantar

tási munkálatok, amibe beletartozik a 
tisztasági  festés,  a  berendezés  teljes 
szétszerelése, tisztítása, mivel egy év 
alatt  különböző  oxidációs  folyama
tok mennek végbe. Ezeket az oxido
kat a főzőberendezésből el kell távo
lítani. 

– Bízunk benne, hogy jövőre is 
sok jó minőségű gyümölcs lesz, a gaz-
dasági szabályok sem változnak sű-
rűn, mi hozzuk a cefrét, a többit már 
Ti garantáljátok a jó minőségű és ízű 
pálinka készítésével. A bizalom to-
vábbra is nagy irántatok. 

– A visszajelzések alapján mi  is 
ezt tapasztaljuk. Kívánom, hogy a jó 
minőségű  pálinka  mindenkinek  vál
jon  egészségére, és  szilveszterkor ne 
csak  pezsgővel,  hanem  nálunk  kifő
zött  pálinkával  kívánjanak  egymás
nak bőséges gyümölcstermést, egész
séges életet. Mi ezt kívánjuk minden 
dorozsmai  és környékbeli embernek, 
b. ú. é. k., és találkozunk 2012ben. 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Óvodai őszköszöntőÓvodai őszköszöntőÓvodai őszköszöntőÓvodai őszköszöntő    
„Itt van az ősz, itt van újra, 
S szép, mint mindig, énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem.” 

(Petőfi Sándor) 

Végre elérkezett a Negyvennyol
cas  utcai  Óvoda őszköszöntő alkotó 
napja. Immáron 7 éves hagyomány az 
oviban, hogy a pedagógusok és a pe
dagógiai  munkát  segítők  közös  őszi 
alkotásokat készítenek az óvodába já
ró, vagy már iskolából visszajáró gye
rekekkel és szüleikkel. A délutáni prog
ram célja, hogy a szülők a gyermeke
ikkel és az óvoda dolgozóival együtt 
tevékenykedjenek. A kézműveskedés 
során  a  gyermekek  megismerik  a 
természetes anyagokat, az őszi évszak 
terméseit,  formáit.  A  4  órás  prog
ram alatt készültek ott: ijesztő és vic
ces  halloween  tökök;  ősztündérkék; 
szélcsengők  csigaházból,  gesztenyé
ből  és  sajtos dobozból;  száraz  tész
tákból nyakláncok; szárazvirágból csok
rok,  ajtódíszek;  képek  bab,  lencse, 
köles,  búza,  kukorica,  mák  stb.  fel
használásával. 

Az  alkotónap  csúcspontja Raksa 
Bernadett  zenés,  gyermekdalos  elő
adása volt az udvaron. Az énekes  já
tékos  táncolásra, éneklésre biztatta  a 

gyermekeket. Aztán Babi óvónéni ven
dégelte meg  a  rendezvényre  látogató 
családokat  ízletes, üstben  főzött pap
rikás krumplijával. Az édességre éhe
zők  biogazdálkodásban  termelt  és  a 
Művelődési Ház kemencéjében sütött 
sütő tököt ehetett. 

Hát  igen  ilyen  a  mi  óvodánk  – 
szeretem, de szeretem. 

A következő őszi alkotónapra még 
egy  évet  várnunk  kell,  de  addig  az 
óvodai  összetartásra  újabb  lehetőség 
nyílik, hiszen februárban farsang lesz, 
mely  szintén  a  gyermekek,  az  óvoda 
munkatársai és a  szülők  jó kapcsolatá
tól lesz mókás, szerethető és tökéletes. 

Köszönet az óvoda munkatársai
nak, akik pozitív, csapatépítő hozzá
állása  nélkül  ez  a  rendezvény  nem 
lenne  immár  „iskolás  korú”;    Hajdú 
Gézának a kemence használatáért, Vő
neki Attilának a tökök sütéséért; Rak
sa  Bernadettnek  a  testetlelket  meg
mozgató  előadásáért; a  szülők  támo
gatásaiért. 

KOVÁCS SZILVIA 
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KENYERET,  CIRKUSZT.. . � 

Az értelmiség(i) árulása V. 
A filozófusok és a szellem emberei manapság jelentéktelenek, ahogyan a 

kritikai gondolkodás igénye és fontosságának a felismerése is háttérbe szorul 
a nyugati  társadalmakban. Az  írástudó ma nem híresség,  nem ünnepelt  sze
mélyiség,  leszámítva  a  „médiaentellektüelek”  szűk  csoportját.  A  sémákban 
való gondolkodás nem  is igényel sok értelmet; a fő áramlatokat mindig úgy 
jelölik ki, kulcsra készen. Lenin az államhatalmi terrort jónak és szükségsze
rűnek címkézte fel – és az államhatalmi terror jó és szükségszerű lett. Az em
beriségnek a legtöbb szenvedést a jóról és a rosszról szóló elképzelések hoz
ták el, miközben e jóról és rosszról szóló elképzelések eddig csupán a gyógy
írt nem hozták el az emberiség minden bajára. Ki kell mondanunk: a tömeg
társadalmak akadályává váltak az egyén kiteljesedésének, mert az önmegva
lósítást vagy az önteremtést önálló individuum képes csupán véghezvinni. Az 
önálló személyiség pedig, Kant alapján, önmagának alkot és ad törvényt. Ha 
az ember sémákban gondolkodik, következtetéseit mindig valami másból, va
laki mástól jövő kinyilatkoztatás alapján teszi. 

A  tömegtársadalmakban  végbemenő  mechanizmus,  amely  során  az 
egyén egyenné válik, leginkább a kultúriparban érhető tetten. A médiafasiz
mus korszakát éljük. Rengeteg tanulmány foglalkozik ezzel a kérdéssel; annyi 
bizonyos,  hogy  Horkheimer  és  Adorno  meglátása  minderről  nem  hogy  el
évült, hanem még aktuálisabbá vált. Amikor a „kultúriparizálódott” fantázia 
kiszámíthatóságáról,  a  „mindig  ugyanaz”  elvéről,  a  gondolkodás  szükségé
nek,  kívánalmának  a  kioltásáról,  a  kultúripar  populizmusáról,  amely  embe
rekről beszél ugyan, gondolkodó szubjektumokként hivatkozik rájuk, miköz
ben éppen hogy  a szubjektumságról való  leszoktatás a  feladata  stb.  írnak,  a 
tényleges, mai állapotokat mutatják be. A Biblia úgy  tartja, az ember kiűze
tett a Paradicsomból, mert a tudás almáját választotta a tudatlanság helyett. A 
ma embere egyre  inkább visszasüllyed a tudatlanságba, és ami még ennél  is 
nagyobb tragédia, hogy ezáltal mégsem kerül vissza a Paradicsomba. 

Adornoék megjegyzik, az okosok butaságában  történelmi  tendencia  rej
lik.  Annak  idején  a  fasisztákkal  (és  a  kommunistákkal)  nem  lehetett  szót 
érteni, mert ha a másik érvelt, azt az ő mondandójuk arcátlan félbeszakításá
nak vélték. A párbeszédnek álcázott monológjaikkal a modern szofisták a vi
táikat nem azért nyerik meg, mert ésszerűen, logikusan és belátóan érvelnek, 
hanem mert elhitetik még a vitapartnerrel is, hogy nincs más alternatívája an
nak, amit ők mondanak. Be kell látnunk, hogy problémáink közvetlen okozó
ja nem az, hogy örökérvényű  Igazságot vallunk, vagy  ateistaként épp, hogy 
tagadjuk.  Az  ideológiai  szennyezettség  még  manapság  is  túlságosan  nagy
mértékű. Legyünk a totalitarizmus vagy a materializmus, esetleg a metafizika 
legnagyobb ellenségei, ettől még ugyanúgy  foglyai maradunk „annak a vég
zetes XX. századi balhitnek, hogy a politikával mindent el lehet érni”. 

Ezért  aztán  nem  is  találhatnák  jobb  jelmondatot  annál,  amelyet  Gilles 
Deleuze  említ  Nietzschemonográfiájában:  az  írástudóknak  a  képzeletbeli 
zászlójukra a „Kárt okozni a butaságnak!” imperatívuszát kellene kitűzniük. 
Az ostobaság, ahogyan azt Nietzsche elképzelte, az alacsonyrendű gondolko
dással egyenlő. Ha a filozófus kárt okoz a butaságnak, akkor leleplezi az alan
tas gondolkodást, azt a  fikciót, amelyet a valóságba átültetve a semmit pró
bálja megragadni. Kárt okozni  a butaságnak egyet  jelent kinevetni  a közép
szerűséget, szabadságra nevelni az embereket – avagy „Merj a magad értel
mére  támaszkodni!”, mondotta Kant. Ha már a mai  társadalmak „nem mer
nek” vagy nem  tudnak kigyógyulni abból a kiskorúságból, amelybe saját és 
mesterséges hiszékenységük, nárcisztikus infantilizmusuk és önállótlanságuk 
taszította, legalább az írástudóknak kellene át/visszaváltozniuk „üstökös
filozófusokká”,  akik  szembehelyezkedvén  a  fennálló  hatalommal,  érdekek
kel,  partikuláris  pragmatizmussal,  a  szabad  ember  képével  világítják  be  az 
égboltot. 

SOMOGYI GÁBOR 

Szerencsés Tappancs 
Megkerestem a Tappancs Állatvé-
dő Alapítvány marketingesét, Sze-
rencsés Tillát, hogy tájékoztasson 
bennünket az elmúlt időszak fon-
tosabb eseményeiről. 

 
– Nemrégiben megkerestük a Sze

rencsejáték Zrtt, hogy megkérjük, tá
mogassák  a  Kennel  Kampányunkat 
(új karanténszárnyra gyűjtünk pénzt), 
és akkor mondta a  szegedi  igazgató, 
hogy jövőre lesz kiadva egy új kapa
rós  sorsjegy,  amelynek  bevételéből 
egy állatvédő egyesületet támogatná
nak. Mi javasoltuk a Facebookos ak
ciót. Jókor voltunk  jó helyen. Így 10 
menhelyet választottak ki országosan 
és ezek lettek megversenyeztetve. Aki 
a  legtöbb  szavazatot  gyűjti  össze  az 
internetes közösségi oldalon, az kap
ja meg a támogatást. 

–  Hol  kezdték  el  gyűjteni  a  sza
vazatokat? 

– A városban az egyetemi könyv
tárban kezdtük, de az őszi szünet mi
att  átköltöztünk  a  Plázába  és  a  Szé
chenyi  térre. Az utolsó két  napban  a 
Corso Cafe tulajdonosa is lehetőséget 
adott  a  kitelepülésre.  Kivétel  nélkül 
mind  állatbarát,  jólelkű  emberek  se
gítették  a munkánkat. 9800 szavaza
tot gyűjtöttünk a verseny végéig, en
nek  legalább  a  felét  fizikailag az  ut
cán, a járókelőktől. 

– Meséljen pár aranyos sztorit! 
–  Voltak  olyanok,  akik  ismeret

lenül alakítottak csoportokat, felhívá
sokat  tettek közzé, pedig nem  is  jár
tak  a  menhelyen,  csak  tudták,  hogy 

jó ügyért megy a vetélkedés, hiszen a 
győztes  10  millió  forintot  nyerhet. 
Szeretnénk még egyszer megköszöni 
a  szegedi  embereknek  a  támogatást 
és  az  önkénteseknek  a  kitartó  mun
kát. Külön  köszönet a három Green
peacees  aktivistának  a  segítségért. 
Nélkülük  nem  sikerült  volna  9800 
szavazatot összegyűjtenünk. 

– Nem furcsa, hogy Szegeden  van 
még  egy  állatvédő  szervezet,  akik  a 
legnagyobb  ellendrukkerei  voltak  a 
Tappancsnak? 

– No comment. 
 
A  Dorozsmai  Napló  többször 

kilátogat a Tappancs tanyára és a láj
koláson  túl  a  Szélmalom  Kábeltévé 
Zrt. a verseny idején a hirdetések kö
zött megjelentette a verseny  felhívá
sát. Az utolsó pár napban a pécsi Mi
sina és a Tappancs teljesen elhúzott a 
mezőnytől több ezer szavazattal. Fel
váltva  vezettek.  Az  utolsó  előtti  nap 
délután  már  csak  31  szavazattal  ve
zetett  a  Misina. Összedugták  a  fejü
ket a Tappancs nagyfőnökök: Farkas 
Gabi,  Szerencsés Tilla  és  Csamangó 
Éva, és éjszakai műszakot szerveztek. 
A sok önkéntes segítségével délelőtt 
már  a  szegedi  Tappancs  vezetett  41 
szavazattal. A Szerencsejáték Zrt. ta
lán  nem  is  gondolta,  hogy  ilyen  sok 
ember érzi magáénak azt a nemes fel
adatot,  hogy  segítsen  egy  olyan  ala
pítványnak,  ahol  nem  sintérek  dol
goznak,  hanem olyan  emberek,  akik 
tényleg törődnek a bajba jutott és ut
cára  dobott  kutyákkal,  és  szeretettel 

gondoskodnak róluk, amíg a Tappancs 
tanya lakói. Jelenleg 290 kutya van a 
menhelyen, és minden nap jelentik az 
újabb utcára kirakott kutyákat. Nagyon 
sok a kölyökkutya, akik több gondos
kodást igényelnek, mint felnőtt társa
ik. A nem kívánt  szaporulat megelő
zésére  is  tesznek  a menhelyen, ame
lyik kutya elérte az ivarérett kort, azt 
ivartalanítják. 

A verseny utolsó óráiban feltehe
tőleg  túlterhelődött  a  Szerencsejáték 
Zrt.  szervere,  ezért  először  csak  le
lassult, majd elérhetetlenné vált az ol
dal,  pedig  rengetegen  várakoztak, 
hogy lájkolhassanak a Tappancsra. 

A  Szerencsejáték  Zrt,  szakértői 
megállapították,  hogy  külső  támadás 
akadályozta  a  meghirdetett  verseny 
folyamatosságát,  a  támadás  annyira 
leterhelte  a  rendszert,  hogy  hosszú 
időre lehetetlenné vált a szavazás, de 

a biztonsági  rendszer nem  engedte  a 
szavazatok  állásának  befolyásolását. 
Senki sem  tudta a végeredményt. Az 
utolsó állás szerint a Tappancs veze
tett 7 szavazattal. 

Telefonon  egyeztetett  a  Misina 
és a Tappancs, gratulálva egymásnak, 
és  abban  állapodtak  meg,  hogy  ha  a 
Szerencsejáték Zrt  is úgy akarja, ak
kor  két  győztest  hirdessen,  és  felez
zék meg a nyereményt. 

Tilla még elmondta, hogy a pécsi 
Misinával  kölcsönös  szimpátiájukat 
fejezték ki egymásnak,  és a közeljö
vőben  személyes  találkozóra  is  sor 
kerül. 

A  Dorozsmai  Napló  szerkesztő
sége  gratulál  a  Tappancsnak,  békés 
karácsonyt  és  sikerekben  gazdag  új 
évet kívánunk! 

 
MILITÁR MIKLÓS 
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NYUGDÍJTANÁCSADÁS, 
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN 
 
• Öregségi nyugdíj 
• Rokkantsági nyugdíj 
• Korkedvezményes nyugdíj 
• Korengedményes nyugdíj 
• Rendszeres szociális járadék 
• Átmeneti járadék 
• Rokkantsági járadék 
• Rehabilitációs járadék 
• Özvegyi nyugdíj, árvaellátás 
• Szolgálati idő összeszámítással 
kapcsolatos tanácsadás, igény-
felmérés, teljes körű ügyintézés 
felhatalmazással. 

 

Előzetes időpont-egyeztetés és 
nincs várakozás, sorbanállás. 

30/477–8242, 62/474–381 
 

László Györgyné ÁgiLászló Györgyné ÁgiLászló Györgyné ÁgiLászló Györgyné Ági    
 

társadalombiztosítás 

szaktanácsadó 

az „elefántos” ügyfeles 

OIL SERVICE TEAM  Hideg-meleg burkoló 

Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 

szerelése, javítása 
- Kőművesmunkák - Statikai mérések 
- Duguláselhárítás - Ajtó, ablak beszerelés, csere 
- Víz elleni falszigetelés - Villanyszerelés 

- Homokszórás - Parkettázás 
- Gipszkartonozás - Gázkészülék javítás 
- Szobafestés, mázolás 

- Víz-gáz-központifűtés szerelés, javítás, 
anyag-beszerzés, tervezés, hagyományosan 

és megújuló energiákkal, árajánlattal 
Mobil: 06 30/9988273, 06 20/2386167 

JÓGA! 
  

csütörtök 8.30–10.00, 16.30–18.00 

Kedd 18.00–19.30 

KISMAMA JÓGA! 
Kedd 9.30–11.00 

Virágos Lillával a művelődési házban! 

06–20–509–1792 
Egyéni szolgáltatások: 

torna, masszázs, kineziológia, tarot stb. 

viragoslilla.5mp.eu 

Zsuzsi Divat 

Karácsonyi vásár 
Férfi zipzáras kardigán 

6900 Ft 5600 Ft 
Női egyszínű pamut felsők 

3250 Ft 2490 Ft 
 

Várjuk szeretettel Kedves Vásárlóinkat! 
Nyitva: H-P: 8–18 óráig, 

Szo.: 8–12 óráig 
Tel.: 30/811-0881. 

Dorozsmai út 192. (Vadliba sarkán) 
Kellemes ünnepeket kívánunk! 

Karácsonyi hallé előrendelés aKarácsonyi hallé előrendelés aKarácsonyi hallé előrendelés aKarácsonyi hallé előrendelés a    

Vadliba VendéglőbenVadliba VendéglőbenVadliba VendéglőbenVadliba Vendéglőben    
 

AlapléAlapléAlapléAlaplé 500 Ft 
Filézett ponty hallé Filézett ponty hallé Filézett ponty hallé Filézett ponty hallé (20 dkg filé) 950 Ft 
Filézett harcsa hallé Filézett harcsa hallé Filézett harcsa hallé Filézett harcsa hallé (20 dkg filé) 1200 Ft 
Filézett vegyes hallé Filézett vegyes hallé Filézett vegyes hallé Filézett vegyes hallé (10–10 dkg) 1100 Ft 
Továbbá: Dorozsmai pontypaprikás túrós csuszávalTovábbá: Dorozsmai pontypaprikás túrós csuszávalTovábbá: Dorozsmai pontypaprikás túrós csuszávalTovábbá: Dorozsmai pontypaprikás túrós csuszával 1350 Ft 
Harcsapörkölt túrós csuszávalHarcsapörkölt túrós csuszávalHarcsapörkölt túrós csuszávalHarcsapörkölt túrós csuszával 1600 Ft 
2222----személyes haltálszemélyes haltálszemélyes haltálszemélyes haltál 3100 Ft 
 

Szilveszteri buli 
 

Svédasztalos vacsora, korlátlan italfogyasztással 

10 000 Ft/fő 
Jegyek elővételben a helyszínen kaphatók. 

Tel.: 460–337 
 
Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kíván a vendéglő személyzete. 

Angol Piac Outlet 

Háztartási elektronikai 
cikkek 

LCD TV-k, állólámpák, számítógépes 

kiegészítők, vízforralók, hi-fi tornyok, 

porszívók, gyermekcipők, -szandálok, 

-zoknik, -harisnyák, környezetbarát 

tisztítószerek, higéniás termékek 
(a CBA Malom ABC mellett) 

Dorozsmai út 152. 
Nyitva: hétfőn:12-18-ig 

Keddtől péntekig: 9-18-ig 

Szombaton: 8-13-ig 
Termékeinkkel kapcsolatos további 

információkért keressen minket a Facebook-on 

„Dorozsmán van egy ház, 
 mézeskalács, cukormáz. 
Három pici ajtó rajta, 
 kéménye kerek alma. 
Az ablaka piskóta, kertjében 
 kókusz kocka. 
A pázsitja körtebefőtt, 
 tejszín lepi már a tetőt! 
Várunk Téged mihozzánk, 
 arcunkon egy mosoly vár!” 
 

Ha úgy érzed, jól esne: 
 – egy finom tejszínhabos sütemény 
 – egy csésze eredeti olasz kávé 
 – vagy csak néhány kedves szó, 

Akkor Ránk számíthatsz! 
 

Stop Cukrászda 
Szeged, Széksósi út 12. Kellemes 
06 62 461 535 ünnepeket kívánunk! 
Belvárosi üzletünk: Kerüljön a bejglink az 
Szeged, Gutenberg u. 7. ünnepi asztalra! 
06 62 461 049 

Humorbonbon 
 
Két prostituált beszélget. 
– Te mit kérsz a Télapótól? 
– Ötezret, mint a többitől… 
 

* 
A szülészeten az egyik apuka hosszasan fény

képezi az újszülött fiát. 
Megkérdezi az egyik ápolónő: 
– Ez az első gyermeke? 
– Nem, ez az első fényképezőm! 
 

* 

Utálom, amikor nem küldök 
tovább 10 személynek 

egy körlevelet, 
és másnap meghalok. 

 
* 

Két dolog kell ahhoz, hogy sikeres légy: 
1. Sose mondj el mindent, amit tudsz! 

(Roger H. Lincoln) 
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HÓDI PÉTER 

Halászlé 1100,- /6dl lé/adag 
Filézett ponty rántva 1100,- /4db/adag 
Harcsafilé rántva 1100,- /4db/adag 
 

Halastál (3 személyes)     3200,- 

Szeged egész területén kiszállítás! 
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  Szeged, Széksósi út 7. 

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

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

 Festékanyagok  Bontott ablakok: 10 000 Ft/db 
 Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel 
 5 kamrás 120x120-as BNY: 27825 Ft 
 5 kamrás 150x150-es BNY: 35400 Ft 
 5 kamrás 90x120-as BNY: 21945 Ft 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Overálok, bélelt 
nadrágok, télikabátok, 
sapkák, kesztyűk, 
valamint csizmák és 
bakancsok kaphatók! 

 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
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. 

Eb ivartalanítási akció! 
2011. december 1-től visszavonásig 

Az ivartalanítás mellé ajándék 
mikrochipes megjelölés és regisztráció! 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

Tel.: 06 20/9120–118 

Nyitva: H-P: 8-16 óráig 

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE 

Lukovicsné Nagy Ibolya 
regisztrált mérlegképes könyvelő 
okleveles munkaügyi szervező 
Telefon: 06/30-224-53-35  

Duguláselhárítás 
Csatornatisztítás 

Azonnal! 
Egyed Adrián 

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

Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati és 
beltéri festékek és vakolatok színkeverését! 

 

Glett anyag 25 kg-os: 2200 Ft/zsák 
Beltéri diszperzit 15 l: 4950 Ft 
Beltéri csemperagasztó 25kg: 1000 Ft/zsák 
Cement: 3000 Ft/q 
AKCIÓ! B-30-as tégla: 95 Ft/db 
Tölgy: 2500 Ft/q 
DRYVIT Hőszigetelő rendszer: 1650 Ft/m2 

Pala 1600x1000: 2750 Ft/db 
Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron 

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda: 8.30–10.00, 

kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 17.00-18.00,  
szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00. 

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! 

F+ Autóklinika Új néven! 
AUTÓGÁZ BESZERELÉS 

GARANCIÁVAL! 
Ajándék motorállapot felméréssel! 

 

Szeged, 

Dorozsmai út 6. 

Tel.: 62/769-048 

Mobil: 06 70/234-2113 

 

Megbízott partner 
 

BÁRÁNYOS JÁNOS 
Aegon Magyarország Általános 
Biztosító Zrt. megbízott partnere. 

6791 Szeged, Törő u. 31. 
 

Tel.: +36 20/932–7562 
E-mail: 

baranyosj@szelmalomktv.net 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

Boldog karácsonyt és 
eredményekben gazdag új 

évet kíván 
Marika és Brigitta 

HIRDETÉSFELVÉTELHIRDETÉSFELVÉTELHIRDETÉSFELVÉTELHIRDETÉSFELVÉTEL::::    
06 20/47006 20/47006 20/47006 20/470––––6587658765876587    

A Vásártéri Húsbolt 2012-ben 
is elérhető! 
Rózsa Meat Bt. 

Tel.: 06 30 488-0254 
Minden kedves vásárlónknak kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új 

évet kívánunk! 
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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 

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 

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók mindenféle kivitelben. 
Fa nyílászárók javítása, szigetelése. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 

LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS 
 

Burkolás Gipszkartonozás 
Villanyszerelés Redőny, reluxa, szúnyogháló 
Parkettázás készítése, javítása 
Szobafestés-mázolás Víz- és fűtésszerelés 

Kőműves– és ácsmunkák 

Fax: 06 62/314-137 (este) 
Mobil: 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 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

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

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

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

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: 8.00–17.00, 
Sz.: 8.00–12.00 

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

Weboldalunk: kovacsgumi.hu 

}   AKCIÓ! 

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA    TTTTISZTES IIIIPART ÉS A 

MMMMAGYAR MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

    

HHHHAZAI TTTTERMÉK! 

HHHHAZAI MMMMUNKAHELY! 

Dorozsmai család keres 
szobabútort olcsón vagy 

ingyen elvihetőt. 

Tel.: 06 70/644–5964 

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 MinDigTV MinDigTV MinDigTV , kábeltévé szerelése, javítása, kábeltévé szerelése, javítása, kábeltévé szerelése, javítása, kábeltévé szerelése, javítása    
 

Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    
 

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

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelő mellett) 
 

Karácsonyi törölköző vásár! 
Telefon: 06 30 254-1440 

Kellemes ünnepeket kívánunk! 

Minden kedves vásárlónknak kellemes 

karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új 

évet kívánunk. 

 

A karácsonyi sorsoláshoz sok szerencsét! 
 

Marika és Adrienn 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 

szántását, rotátorozását valamint 
gazos területek kitakarítását, 

favágást vállalok! 
Mobil: 06 30 615-3535 
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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. 

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: 12-16 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. 

    

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H–P: 8–16.30, Szo.: 8–12 
CímCímCímCím: Dorozsmai út 139.  

Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 62 460-149, MobilMobilMobilMobil: 30 329-0567 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!    

  

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Kettőshatári út 3. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

 

EGA-TRADE Kft. 

FOGTECHNIKA 
 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 

461-857, 30/965-0745 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Dorozsmai Szépségszalon 
ABC-vel szemben 

 

Masszázs:Masszázs:Masszázs:Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs 300-2200Ft-ig 

Hívásra házhoz megyek! 
Zsuzsa: 06 70Zsuzsa: 06 70Zsuzsa: 06 70Zsuzsa: 06 70    709 2272709 2272709 2272709 2272    

NőiNőiNőiNői----férfi pedikűr, műköröm építés:férfi pedikűr, műköröm építés:férfi pedikűr, műköröm építés:férfi pedikűr, műköröm építés:  
– Műköröm acryl díszítéssel 3000 Ft-tól 
– Pedikűr: 1600 Ft 

Mónika: 06 30Mónika: 06 30Mónika: 06 30Mónika: 06 30    381 8897381 8897381 8897381 8897    
Női fodrászat:Női fodrászat:Női fodrászat:Női fodrászat:    
– Vágás+Frizura: 2100 Ft-tól 
– Frizura: 3100 Ft-tól 

Edina: 06 30/512 0794Edina: 06 30/512 0794Edina: 06 30/512 0794Edina: 06 30/512 0794    
Edit: 06 20/236 4125Edit: 06 20/236 4125Edit: 06 20/236 4125Edit: 06 20/236 4125    

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: 6-19-ig. TelTelTelTel.: 62/461-290 

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 

SZEMÉLYSZEMÉLYSZEMÉLYSZEMÉLY––––    ÉS TEHERÉS TEHERÉS TEHERÉS TEHER----
GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA,GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA,GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA,GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA,    
MŰSZAKI VIZSGÁRAMŰSZAKI VIZSGÁRAMŰSZAKI VIZSGÁRAMŰSZAKI VIZSGÁRA    

FELKÉSZÍTÉS.FELKÉSZÍTÉS.FELKÉSZÍTÉS.FELKÉSZÍTÉS.    

KÖKAR  
Könyvelő és Karbantartó Kft. 

Könyvelést vállalunk kft-k 

és bt-k részére. 
Kiskundorozsma, Tóth János dűlő 1., 

a Nagybani Piac közelében. 

Tel.: 30/488-0251 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

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

Tűzifa megrendelhető! 
(Tölgy, bükk, gyertyán) 

Bevezető áron 
 

Kapás-kert Kft. 
Tel.: 06-30-2135638 

06-62-462-811 
E-mail: kapaskert@gmail.com 
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 
belül. Kistételben is, méretre vágva. 

Mardel Market 
Zöldség, gyümölcs ésZöldség, gyümölcs ésZöldség, gyümölcs ésZöldség, gyümölcs és    

olcsó palackozott italokolcsó palackozott italokolcsó palackozott italokolcsó palackozott italok    
 

Minden kedves vásárlónknak kellemes 

karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 

Udvarias és kedves kiszolgálással továbbra is 
várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
Adél köz 1. 

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H: szünnap, K-P: 7-18, Szo-V: 6-12 
TelefonTelefonTelefonTelefon: +36 30 839–0174 
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KIADJAKIADJAKIADJAKIADJA: DOROZSMAI NAPLÓ BARÁTI KÖR · FELELŐS KIADÓFELELŐS KIADÓFELELŐS KIADÓFELELŐS KIADÓ: BALLAI FERENC · FŐSZERKESZTŐFŐSZERKESZTŐFŐSZERKESZTŐFŐSZERKESZTŐ: SOMOGYI GÁBOR · OLVASÓSZERKESZTŐOLVASÓSZERKESZTŐOLVASÓSZERKESZTŐOLVASÓSZERKESZTŐ: MIKLÓS ZOLTÁN · TÖRDELTÖRDELTÖRDELTÖRDELÉS, TIPOGRÁFIAÉS, TIPOGRÁFIAÉS, TIPOGRÁFIAÉS, TIPOGRÁFIA: SOMOGYI GÁBOR 
MUNKATÁRSAKMUNKATÁRSAKMUNKATÁRSAKMUNKATÁRSAK: MILITÁR MIKLÓS, MÓRA MIHÁLYNÉ, SEBŐKNÉ GRANDPIERRE CECÍLIA, SZAKÁCS KORNÉL, SZENTES BÍRÓ FERENC, TÍMÁR LAJOS, TÓTH GYÖRGY · HIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉSFELVÉTELFELVÉTELFELVÉTELFELVÉTEL: TÍMÁR LAJOS – 06 20/470-6587 

MEGJELENIK MEGJELENIK MEGJELENIK MEGJELENIK 4000 PÉLDÁNYBAN · SZERKESZTŐSÉG CÍMESZERKESZTŐSÉG CÍMESZERKESZTŐSÉG CÍMESZERKESZTŐSÉG CÍME: 6791 SZEGED–KISKUNDOROZSMA, NEGYVENNYOLCAS UTCA 12. · EEEE----MAIL CÍMMAIL CÍMMAIL CÍMMAIL CÍM: DN@SZELMALOMKTV.HU 
WEBOLDALWEBOLDALWEBOLDALWEBOLDAL: KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO · FACEBOOK.COM/DOROZSMAI.NAPLO · TERJESZTI: TERJESZTI: TERJESZTI: TERJESZTI: MAGYAR POSTA · NYOMNYOMNYOMNYOMDAI MUNKÁLATOKDAI MUNKÁLATOKDAI MUNKÁLATOKDAI MUNKÁLATOK: AGENT PRINT KFT. 6781 DOMASZÉK, T. 873. 

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!Vevőnek ingyenes közvetítés!Vevőnek ingyenes közvetítés!Vevőnek ingyenes közvetítés!    

Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!    
    

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. 
Internet: http://dorozsmaingatlan.uw.hu E-mail: vecsine@t-online.hu 

Tel.: 06 30 / 2486-944 

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

    

Baromfi húsok óriási választékban kaphatók!Baromfi húsok óriási választékban kaphatók!Baromfi húsok óriási választékban kaphatók!Baromfi húsok óriási választékban kaphatók!    
Csirke, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, libaCsirke, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, libaCsirke, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, libaCsirke, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, liba    

Kellemes ünnepeket kívánunk!Kellemes ünnepeket kívánunk!Kellemes ünnepeket kívánunk!Kellemes ünnepeket kívánunk!    
    

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla 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 

Ahány éves, annyi százalék 
kedvezmény szemüvegkeretének árából! 

 

Kontaktlencse-ápoló folyadék 
kapható! 

További lencsekedvezményekről 
érdeklődjön üzletünkben! 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet 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 

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal! 

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.  

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

 

H, K, Sz, P: 16–20 óráig. 
 

Telefon: 62/461–602 
 06 20/9268–943 
E-mail: marotiedit@freemail.hu 

 

Dr. Maróti Edit 
ügyvéd 

461-067 

Karácsonyra 
megajándékozzuk Önt kedvező 
betételhelyezési lehetőségekkel! 

▪ Bankszámla melletti  1 hónapos 
lekötés esetén 7,0% kamat! 
EBKM 7,0% 

▪ Gyermekének, unokájának 
Fundamenta szerződéskötési 
lehetőség, állami támogatással! 

▪ Lepje meg magát NYUGDÍJ 
ELŐTAKARÉKOSSÁGI számlával, 
hogy nyugdíjas éveit anyagi biz-
tonságban nyugodtan élvezhesse! 

F IG Y E L EM !  
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 

PURINA TAKARMÁNYBOLT (Adél köz 1.) 
Kínálatunkból: madaraknak faggyúgolyó 70 Ft/db 

Fekete rica 170 Ft/kg       Magkeverék 260 Ft/kg 
Tel.: 30/445-71-25 Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12 

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! 

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. 
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