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„Gyermek születik nekünk”

A Krisztus előtti 8. században, a Jeruzsálemben tanító Izaiás próféta (9. fejezet 5. vers) szabadító 
gyermek születését ígéri. Nem csak a választott népnek, hanem, ahogyan fogalmaz: nekünk, min-
denkinek.

A nekünk közösséget jelent. Egy gyermek születése átrendezi a család biztonságot adó szokásait, életük 
fontossági sorrendjét. Ami eddig a lényeges volt, lejjebb kerül. A gyermek, annak látása, gondozása, az ab-
ban való gyönyörködés veszi át minden másnak a helyét.

Az átlagosba gyakran visszacsúszó emberiességünkről sokat mond a karácsonyi „gyász” ének. Az ünne-
pek alatt is maradunk azok, akik vagyunk, voltunk.

„Kis karácsony, nagy karácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már ide véle
Hadd egyem meg melegében.”

Türelmetlenül várjuk a kalács sülését, és egyik kezünkből a másikba dobálva, próbáljuk elősegíteni for-
róról melegre hűlését, csak hogy mielőbb ehessünk belőle. Karácsonykor is mi, mindig csak mi. Gyorsan, 
melegében, türelmetlenül.

Igaza van Jókai Annának, aki a Jákob lajtorjája regényében így fogalmaz: „A sürgős szeretet ünnepén, 
minden gyalázat megesik.”

Az a gyalázat, hogy most is mindennek körülöttünk kell forognia. 
A próféta nem azt mondja: gyermek született nekem, hanem nekünk. Ez a születés közösségi esemény, 

amit látni, amiről beszélni, amiről ünnepelni csak együtt lehet. Egyedül élvezni káros. Megszervezése házi 
karrierépítés.

Karácsony a másik ünneplése. A születés ünneplése. A feleségem, a férjem, a gyermekem ünneplése. 
Az együtt vagyunk és szeretjük egymást ünneplése. Ehhez ki kell néznünk és ki kell lépnünk a magunk zárt 
világából önuralmunk segítségével.

Mikszáth Kálmán egyszer azt írta, „Viktória királyné, mikor a trónra lépett, egy csésze teát kért és a 
Times-t. Ez a két dolog volt neki eltiltva. Ezen próbálta meg, valóban uralkodik-e?”

Mi mit ne kapcsoljunk be és kit ne hívjunk fel, hogy próbára tegyük magunkat?
Jézus születésének képe példát fest. Betlehem istállójában, az elégedett szülők, a csodálkozó pásztorok, 

a hosszú úttól megfáradt, de lelkes napkeleti bölcsek, a bámuló állatok csak állnak. A születést papírra ve-
tő evangélista a szereplők szájába nem ad mondatokat, csak jelzi, hogy ott vannak. Semmit nem csinálva, 
csendben állnak és lesnek. Figyelnek. Csak az Isten angyala beszél, mert itt minden más szó felesleges. Csu-
pán ígérgetés és ömlengés. Ő is csak röviden annyit mond: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a 
földön a jóakaratú embereknek.”

GORDOS FERDINÁND
plébános

Mindenki karácsonya
2015. december 18-án 16 órakor a Dorozsmai 

Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán a következő 
programmal várjuk a dorozsmai lakosokat:

15 órától Adventi vásár
16-16.30 óráig Csiga Duó zenés gyermekműsora
16.30 órától az Eszterlánc néptánc csoport  fel-

lépése
17 órától Péter Szabó Szilvia élő koncertje
A gyertyát B. Nagy László országgyűlési kép-

viselő gyújtja meg, közreműködnek a 48-as Utcai 
Óvoda gyerekei.

Szokásunkhoz híven forralt borral, meleg teá-
val, sült tökkel, gesztenyével, mézes kaláccsal, betle-
hemes jászollal, egy tál étellel fogadjuk kedves ven-
dégeinket. A gyerekeket apró ajándékokkal várjuk és 
meglepetéssel az adventi naptárban.

A rendezvény ingyenes.
A Mindenki karácsonyához Kispál Zoltán do-

rozsmai lakos ajánlotta fel a karácsonyfát. Támo-
gatóink: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, MSZP Kiskundorozsmai Alapszervezete, Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselő, Lauer István önkor-
mányzati képviselő, Ungi Bt., Lokálpatrióták Egye-
sülete, Zádori Pincészet, Újvári Pincészet.

Minden kedves Olvasónknak és Hirdetőnknek kellemes, 
meghitt ünnepeket és eredményekben gaz dag,  

boldog új évet kíván
a Dorozsmai Napló Baráti Kör és a Dorozsmai Napló Szerkesztősége
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A TELEFONTANÚ INGYENES 
HÍVÓSZÁMA

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

BŰNCSELEKMÉNY ESETÉN 
HÍVHATÓ

107, 112

DOROZSMAI NAGYBANI PIAC 
NYITVA TARTÁSA

Nyitás: vasárnap 17 óra.
Zárás: szombat 10 óra.

A kirakodóvásár ideje alatt a 
pufferparkoló használata díjtalan!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Hangai Nándor: 06 20/936–7590

 Gyenes Béla: 06 20/209–5311

 Gulyás Antal: 06 20/209–5333

 Nagy Krisztián: 06 20/209–5332

ÖNKORMÁNYZATI
ZÖLDSZÁM

06 80/820–302
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

06 80/479–431

KISKUNDOROZSMAI
ÖNKORMÁNYZATI

KIRENDELTSÉG 
NYITVA TARTÁSA

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

TELEFONSZÁM

06 62/461–030

RENDŐRSÉGI IRODA CÍME:

Negyvennyolcas u. 12.
FÉLFOGADÁS:

minden szerdán 
11–13-ig.

ÁLDOZATSEGÍTÉS
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL
6724 Szeged, Huszár u. 1.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00–19.30

OKMÁNYIRODA:

06 62/561–600
IDŐPONTFOGLALÁS:

06 62/421–300
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FOGADÓÓRÁK

LAUER ISTVÁN
2015. december 7. (hétfő) 14.00-15.00 óra, Önkormányzati Kirendeltség
                                                15.00-15.30 óra, Bölcs utca Családsegítő Ház
                                                16.00-17.00 óra, Jerney János Általános Iskola
Elérhetőségek: mobil: 06 20/341–4199, e-mail: lauer.istvan@szeged.eu

MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES
2015. december 10. (csütörtök) 16.30-17.30 óra
Helye: Önkormányzati Kirendeltség

25
KARÁCSONY TITKA

Karácsony a legtöbb ember számára csillogó, békét, örömet terem-
tő ünnep. MIÉRT?

Mert a sötétbe ragyog bele a betlehemi csillag. A „sötét” nem csak 
a fáradt Mária, aki kilencedik hónapjának vége felé a kb. 100 km hosz-
szú úton zötyög öszvéren és a végén szállást is csak a falu szélén lévő 
istállóban talál. Tömény „sötétség” a történelem összes kegyetlensége, 
ridegsége: gyilkosság, rablás, igazságtalanság, gyermekéletek kioltá-
sa, a hazugság átláthatatlan szövevénye, az ártatlanok megalázása és 
meggyalázásása, az egyre növekvő közöny. Ezzel a világgal lehet még 
valamit kezdeni? Egyáltalán van esély arra, hogy ez a világ megváltozhat?

Mert éppen ebbe a „sötétségbe” jön hozzánk a Világ Világossága, 
Isten Fia, mint Mária Fia és az „ács Fia”. Ebbe a fogvacogtató, hideg, 
sötét éjszakába, amelybe még a kutyáját sem zavarná ki az ember. 
Ebből a lelki-fizikai sötétségből lép elő Ő, aki képes szétrepeszteni a 
gonoszság ködpáncéljait. Ő képes lecsendesíteni a farkas-törvény dik-
tálóit. Jön oda, ahol az ember embernek farkasa, Ő, aki Isten Báránya 
és az ember testvére. Éppen ide és éppen Ő jön, aki megszelídíti, fel-
melegíti a tőle már nem félő, bizalmatlanul rápislogó, az Őt gyanakvó 
tekintettel méregető ember szívét. Ekkora ellentét nem feszült még a 
történelem küzdőterén egymásnak!

Mert alázatosan és kicsiként jön. A nagy akkor a legnagyobb, ami-
kor kicsi. Azaz nem állít magának díszleteket, hogy kiemelje értékeit, 
nem gondoskodik kellő hírverésről a maga „jól felfogott” érdekében. 
Egyszerűen jelen van másokért, másoknak rendelkezésére áll. Mint 
egy gyermek. Mint az „út, igazság és az élet” (Jn 14,6). Karácsonykor 
ünnepeljük, hogy Jézus jön közénk és ezt a magatartást hozza közénk.

Valahol itt van a karácsony titka.
Amikor boldog, áldott, békés karácsonyt kívánunk egymásnak, 

kívánságaink mélyén egyre tudatosabban legyen jelen, és az idei kará-
csonnyal is jobban váljék valósággá ez a titok.

MÁDI GYÖRGY (1993. december)

NEKROLÓG...
„A gyertya fénye nem magának ég,
Nem önmagának őrzi melegét,
Másért fogy el és másnak küldi szét
A végtelen szép fény üzenetét.”

Mindig másokért élt. Vigasztalást nyújtott akkor is, amikor saját 
magának is szüksége lett volna rá. Mindig azt mondta: „A Bennem La-
kó” teszi a dolgát, nem én.

A következő idézetet nagyon szerette: „Szól az Úr angyala Izajás-
hoz: Kelj fel és egyél, mert erőidet meghaladó terheket akarok rád ró-
ni.” Igen, így is lett. Az egyre gyengülő erőt a rárakott teher súlya száz-
szorosan igénybe vette. Sokat volt szomorkás az utóbbi hetekben, 
melyet önirónikus vidámsággal próbált ellensúlyozni. Hatalmas lélekre 
vall, hogy az apró, de lélekkínzó dolgokon túl tudott nézni.

29-én azt hittem, nem éri meg a reggelt. Üzenetet küldtem tőle 
FÖL. Két nagy könnycsepp jelent meg a szemében. Az üzenetvivéssel 
várt még egy hetet.

Akik ismertük és szerettük őt, vesztesek vagyunk. Nem sajátí-
tottuk el tőle eléggé, hogyan kell átvenni és alkalmazni azt a stafé-
tabotot, melyet ő faragott, csiszolt, nemesített és használt. Amikor 
e sorokat írom, nem bírom felfogni, hogy nincs. Az egyszem-ablakból 
túlcsorduló szeretet hazament Teremtőjéhez. Rég várta ezt a pillana-
tot. Kiszenvedte. Mécses volt. Világított. Élt 87 évet.

„Ha segíteni akarunk a világnak
fényre, szeretetre, könyörületre
szpmja szívén,
Milliárdnyi mécsesként
kell égnünk Isten tenyerén.”
Drága Viktória néni, nyugodjék békében.
Hálás emlékezéssel, tisztelői

(1994. december)
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MIÉRT LÉTEZIK A 
DOROZSMAI NAPLÓ?

Miként, mi célból született újságunk, a Dorozsmai Napló?
Több mint 20 éves alakulásunk óta egyesületi formában működ-

tetjük a lapot, amelyet 5 fős vezetőség és 3 fős felügyelő bizottság 
irányít. Fő profilunkat a Dorozsmai Napló közéleti havilap kiadá-
sa jelenti. Az elmúlt évek során kiadtunk emellett naptárt, könyve-
ket, sőt telefonkönyvet is. Közéletiségünket településünk életének, 
mindennapjainak bemutatása, neves személyiségek, emberi sorsok, 
gondolatok, vélemények megismertetése jellemzi. Teret adunk Kis-
kundorozsma lakosai elképzeléseinek, képviselőink tevékenységének, 
eredményeinek ismertetésére, de akár az ezek iránt megnyilvánuló 
elismeréseknek, sőt kritikáknak is. Széles a spektrum: igaz, előzetes 
kritika után, de helyt adunk egyéni elbeszéléseknek, irodalmi alko-
tásoknak, akár névtelen olvasói leveleknek is, de nem adunk teret, 
sőt visszautasítjuk a sértő, a szélsőséges, vádaskodó, vagy alaptalan 
olvasói megnyilvánulásokat. Alapelvünk a mérsékelt politikamentes-
ség. Természetesen közéletünk mindennapjait áthatja a politika, néha 
cikkeinkben olvashatók bizonyos, a lakosságot a mindenkori politikai 
vezetés intézkedései alapján érintő gondolatok, de egyes pártok kam-
pányához, irányvonalához nem csatlakozunk, nem kívánunk senkit 
befolyásolni. Politikai célú cikkeket csak választások idején, fizetős 
hirdetés formájában teszünk közzé, ezzel teret engedve Dorozsma la-
kosságának a jelöltek megismertetésére.

Az újságot főszerkesztő és a szerkesztőségi tagok működtetik. 
Cikkíróink – akik nagy része nem hivatásos újságíró –, tevékenységüket 
társadalmi munkában végzik, semminemű ellenszolgáltatást, juta-
lékot nem kapnak, ellenben munka mellett, szabadidejük jó részét a 
rendszeres megjelenéshez önzetlenül fordítják újságírásra, az Önök 
szolgálatára. Havi megjelenésünk költsége kb. 200 ezer Ft, ez egy év 
11 hónapjára levetítve 2 millió 200 ezer Ft. Ennek forrását többnyire az 
újságban hirdetők biztosítják. Szerencsére folyamatosan jelentkeznek 
új hirdetők. Fontos tudni, hogy a rendszeresen hirdetők többségé-
nek bevezetett üzlete van, ezért az eseti akciókon kívül nem minden 
hónapban fűződik üzleti érdekük ahhoz, hogy hirdessenek. Viszont, 
mint dorozsmai lakosok, lokálpatrióták is egyben, akik fontosnak tart-
ják a lap létezését, működését, egyetértenek annak szellemiségével, 
motiváltak abban, hogy működjön, havonta megjelenjen. Hűséges 
hirdetőinkkel az „Éltessük a tisztes ipart!” szlogen hangoztatásával, 
havi rendszerességgel bemutatkozó interjúkat készítünk népszerű-
sítésükre, valamint azon célból, hogy lakosságunk ne csak pár soros 
közlemény alapján válassza szolgáltatásaikat, hanem azt – s mögötte 
magát az embert – részleteiben is megismerhesse. Az elmúlt 5 évben 
a hirdetések árát nem emeltük. Természetesen fennmaradásunk zálo-
ga a hirdetők megtartása, így többnyire azokkal készítünk interjúkat, 
akik rendszeresen hirdetnek, illetve, akik akciós („4-et fizet, 5-öt kap”) 
hirdetést rendelnek. Kiskundorozsma lakosainak csak töredékéhez 
jár más újság, közte a Délmagyarország, így sok családnak a hirdetők, 
reklámújságok, a rádió és televízió mellett lapunk, a Dorozsmai Napló 
az egyetlen rendszeres hírforrása.

A Naplót – amely 4200 példányban jelenik meg – minden hónap 
végén a posta jóvoltából valamennyi lakásba, házba, lakott üdülőbe, 
külterületi tanyába kézbesítik. Újságunk független, s bár Szeged Város 
Önkormányzata és képviselőink évente 50–100 ezer Ft-tal támogat-
ják, ez semmiféle elkötelezettséget nem jelenthet mellettük. Lapunk 
sokszínűsége, új rovatok bevezetése, színvonalunk emelése érdekében 
nagy szükség lenne segítő újságcikk írókra. Elsősorban az értelmiségi-
ekre gondolunk, azokat hívjuk. Sajnos régóta tapasztaljuk, hogy Kis-
kundorozsma szellemi elitje (pedagógusok, orvosok, más diplomások) 
nem jeleskedik a közszolgálatokban. A szabad szellemi foglalkozású, 
viszonylag jó egzisztenciával rendelkező emberek szinte teljes mér-
tékben kivonják magukat a közéletből. Ide számolhatjuk a felsőfokú 
végzettséggel, széles látókörrel rendelkező dorozsmai lakosokat, köz-
tük a közellátásban (oktatásban, egészségvédelemben, önkormány-
zatnál, szociális szférában stb.) dolgozókat is. (Az is előfordult, hogy 
ha némelyeknek volt is véleménye, hirdetési igénye, elvárták, hogy ez 
térítés nélkül vagy minimális ellenszolgáltatás fejében jelenjen meg 
az újságban azzal az indokkal, hogy az ő munkájuk – bár az vállalko-
zás – társadalmi érdek… Elgondolkodtató, ha összehasonlíthatjuk ezt 

azon kevesekkel, akik közérdekű munkát, társadalmi munkát, 
pénzt áldoznak önzetlenül, a jó ügyeket szolgálva, más csak kapni 

szeret, s otthon ülve élvezi hasznát mások önkéntes ténykedésének.)
Jó lenne már tudni végre, miért van ez a visszafogottság? Talán 

az országban uralkodó negatív közhangulat, letargia, vagy szimplán 
semmivel nem törődő passzivitás? Dorozsma szócsöveként jó lenne 
már végre arról (is) tudósítani, mennyi hasznos ember munkálkodik a 
dorozsmai köz (társadalmi) életében, s ne csak akkor lássunk sok em-
bert, ha kakasfesztiválok, halászléfőzések idején jókat mulathatunk!

Röviden
HELYREIGAZÍTÁS A 2015. október 6-
án, az aradi vértanuk megemlékezé-
se Dorozsmán először Deli Albin csa-
ládja és jómagam, Nagy Bernadette 
ötlete és kezdeményezése volt. 

Szeretném, ha megemlítenék az 
olyan magánszemélyeket, kezdemé-
nyezőket is, akik a közösségért ön-
zetlenül tesznek valamit és azt a cikk 
írói is tiszteletben tartanák, tárgyila-
gosan, a valóságnak megfelelően kö-
zölnék a nyilvánosság felé. 

A fenti személyek kezdeménye-
zése nélkül 2015. október 6-án, Do-
rozsmán nem lett volna megemlékezés 
az országos nemzeti gyásznap alkal-
mából.

A Dorozsmai Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház is bekapcsolódott az 
általunk kezdeményezett csendes 
megemlékezésbe, melyet ezúttal is 
tisztelettel köszönjük!

Dorozsmáért tettük!
NAGY BERNADETTE

„KÉPVISELŐ KUPA” kispályás lab-
darugó torna 2016-ban is!

2016. január 9-én és 10-én kis-
pályás labdarugó tornát rendezünk 
az Ács Géza Sportcsarnokban, a kis-
kun-dorozsmai önkormányzati kép-
viselők, Lauer István és Mihálffy Béla 
támogatásával. A csapatok jelentke-
zését várjuk, „Nyílt” és „Senior” ka-
tegóriában. A senior korcsoportban 
a csapattagok alsó korhatára 45. élet-
év.

A nevezéseket korlátozott szám-
ban 2015. december 31. napjáig tud-
juk elfogadni. Nevezési díj: 2 000 Ft.

A sorsolás 2016. január 6-án 17 
órakor a dorozsmai művelődési ház-
ban (6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 
12.) lesz, melyre elvárjuk.

Jelentkezni és érdeklődni Lukovics 
Jánosnál a 06-30/403-48-17 telefon-
számon lehet.

FIX TRAFFIPAX A Dorozsmai út is 
kapott egy fix traffipaxot november 
elején. A Fonógyári út kereszteződé-
sénél egy péntek délután, csúcsfor-
galomban kezdték meg a munkála-
tokat és a sávlezárást a szakemberek. 
Az élesítés időpontjáról még nincs 
információ.

ÉJSZAKAI BUSZ Dorozsmán is! Négy 
éjszakai buszjáratot indított a helyi köz-

lekedési társaság november 28-tól, a 
szegedi közgyűlés városüzemeltetési 
bizottságának döntése alapján. Az ún. 
„bulijáratok” szombaton és vasárnap 
hajnali 2 órakor indulnak a négy ég-
táj felé mindig egy időpontban és 
egyszerre, egy helyről, mégpedig a 
Széchenyi tér–Kárász utca találkozá-
sánál lévő buszmegállókból. Két járat 
a híd irányába, kettő pedig az ellenke-
ző irányba fog elindulni. Dorozsmára 
a 93E jelzésű busz viszi utasait, egé-
szen a Czékus utcai végállomásig. 
Az autóbuszjáratok igénybe vehetők 
normál árú jeggyel és az egyéb helyi 
buszjáratokra érvényes bérlettel.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR Dorozsmai 
fiókkönyvtára 2015. december 24. és 
2016. január 3. között ZÁRVA tart. 
Nyitás: 2016. január 4-én, hétfőn 10 
órakor.

Minden kedves Olvasónknak bé-
kés, áldott ünnepeket kívánunk!

KÖNYVTÁROSOK

ÖRÜLHETNEK A KISKERTESEK! A 
törvényhozók belátták, hogy nincs 
értelme termőföldként nyilvántarta-
ni az egy hektárnál kisebb zártkerte-
ket. A 2014-től hatályos földtörvény 
kezelte szántóként a hobbikerteket 
és nehezítette meg az eladásukat. Nagy 
volt a felháborodás, több mint fél év-
vel hosszabb ideig tart eladni egy kis-
kertet, mint egy lakást, mert példá-
ul a szerződést ki kell függeszteni az 
önkormányzatnál.

A tulajdonosok 2016. december 
31-éig kérhetik az ingatlan-nyilván-
tartásban zártkertként nyilvántartott 
kiskertjük művelés alól kivett terület-
ként történő átvezetését, ami meg-
könnyíti az adásvételt. A szaktárca 
közleménye szerint így a „klasszikus” 
kiskerteket megint lakóingatlanként, 
üdülőként lehet adni-venni. Az ügy-
intézés ideje jelentősen lerövidülhet.

A művelés alóli kivonásért nem 
kell fizetni, a soron kívüli eljárás azon-
ban ingatlanonként 10 ezer forintba 
kerül. A zártkerti ingatlan művelési 
ágának megváltozását a tulajdonos 
kérelme alapján vezeti át az ingatlan-
ügyi hatóság. A papírokat az ingatlan 
fekvése szerint illetékes járási hiva-
talnál kell benyújtani. Ha a tulajdo-
nos helyett más jár el, meghatalma-
zást kérnek.



4 XXVI. ÉVFOLYAM 11–12. SZÁM   •   2015. DECEMBER 7.

Tájékoztató a részönkormányzat üléséről

A Kiskundorozsmai Településrészi Önkor-
mányzat november 27-én reggel 8 órakor ülést 
tartott. A tagok indítványát, amelyet az ülésre 
terjesztettek elő, Dorozsma számos pontján ki-
függesztették, amelyben kérték a nyilvános ülé-
sen minél több dorozsmai lakos megjelenését is.

Az ülést Lauer István önkormányzati képvise-
lő, soros elnök vezette. Ismételten elmondta, hogy 
az SZMSZ szerint a részönkormányzatnak a java-
solt napirendekben nincs feladata és hatásköre. A 
javasolt napirendekben a választott képviselőknek 
van hatásköre és Szeged város közgyűlésének dön-
tési jogköre. A jelzőrendszer úgy működik, hogy 
a képviselői fogadóórákon a lakosság elmondja 
problémáit és azokat a képviselő megfelelő helyen 
és módon intézi. A részönkormányzati testületnek 
a feladatai közé tartozik a kapcsolattartás a lakos-
sággal, közcélú, önkéntes munkák szervezése, 
területfejlesztési tervek előzetes véleményezése. 
Ilyen témák Kiskundorozsmát érintően most nin-
csenek. Amiről tudnak, az energetikai korszerűsí-
tés tervezése a Jerney-iskolában.

A bevezetőben elhangzott, az SZMSZ-ból faka-
dó feladatok tisztázása után a tagok a javasolt 11 
napirendből egyet fogadhattak el megtárgyalásra, 
amely a társadalmi munkák szervezésére, végzésé-
re, vállalások teljesítése értékelésére vonatkozott.

Deli Albin részönkormányzati tag elmondta, 
hogy ő a hagyományőrzést vállalta, ehhez kéri a 
többi képviselő támogatását. A többi részönkor-
mányzati tagok javaslataiban foglalt témákban is 
részt kíván venni. Szükséges lenne állandó kiállító 
terem és a települést alapító jászok találkozójának 
megszervezése.

Bezdány Géza elmondta, hogy ő a sport terü-
letén vállalt feladatokat, de például a 90 éves Kis-
kundorozsmai Egységes Sportkör rendezvényével 
kapcsolatban nem kérték ki véleményét. Válaszá-
ban Mihálffy Béla képviselő úr elmondta, hogy 
a jubileumi elismerésekről a sportkör vezetősége 
döntött. Bezdány Géza még javasolta a Széksósi 
úti óvodánál gyalogátkelőhely létesítését. Mihálffy 
Béla egyetért a gyalogátkelőhely szükségességével, de 
ez a közútfenntartó hatáskörébe tartozik. Egy-egy 
ilyen tervezése, kivitelezése kb. 3 millió Ft költség-
gel jár az eddigi gyakorlat szerint. A város javasla-
tát a közútkezelő nem mindig fogadja el.

Lauer István képviselő úr a közterületen meg-
tartandó rendezvények szervezésének rendjével 
kapcsolatban ismertette, hogy ez a hivatalos ün-
nepek esetében a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
vezetőjének hatáskörébe és feladatába tartozik. 
Amennyiben lakossági a kezdeményezés, akkor a 
gyülekezési jog betartására vonatkozó szabályok 
szerint kell a lakossági vagy a párt szervezőknek 
eljárni.

Csonka Imre elmondta, hogy ő a közbiztonság 
polgárőri szervezését és rendezvények biztosítását 
vállalta és végzi is rendszeresen.

Lukovics János ismertette, hogy ő a rendezvé-
nyek szervezésében a Művelődési Házzal való együtt-
működést vállalta és végzi is folyamatosan.

Tóth Ferenc részönkormányzati tag a nyugdí-
jas rendezvények felelőse, Ábrahám Imre ebben se-
gíti őt.

A tagi beszámolók napirendet a testület egy-
hangú szavazással elfogadta. A napirendek után 3 
perces hozzászólások következtek.

Farkas Dezsőné Irénke néni a 48-as utcával kap-
csolatban a Rövid u. sarkán megdőlt tábla és üz-
letház előtti parkolási gondokat ismertette, kérte 
a zászlórúd cseréjét és kifogásolta, hogy a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház 10 éves jubileumi rendez-
vényére nem kapott meghívót.

Válaszában Lukovics János úr elmondta, hogy 
közhírré tették a 10 éves művelődési Ház ünnepi 
rendezvényét, melyre mindenkit meghívtak. Név-
re szóló meghívók nem készültek.

Nagy Bernadette az Október 6-a utcából szív-
hez szóló hozzászólásában javasolta Kiskundorozs-
ma díszpolgári címre (vagy Kiskundorozsmáért 
Emlékérmesnek – a szerk.) Farkas Dezsőnét köz-
életi és helytörténeti munkásságáért. Javasolta to-
vábbá az elhunyt Szabóné Deák Ilonát, aki közéle-
ti tevékenységéért és az apja, Deák Gyögy kovács 
műhelyének berendezése a köz javára való felaján-
lásáért szolgált rá az elismerésre. Nagy Bernadette 
elmondta, hogy közismerten ő a kutyák ügyének 
védelmezője. Hétvégén ügyeletes állatorvos nem 
érhető el, ezért a kóbor kutyák azonosítása nem 
megoldott. Kérte részére egy kutya chip olvasó ké-
szülék beszerzését, átadását, melyet a köz javára 
használna.

Egy dorozsmai hölgy a járdákba belógó faágak 
gallyazását és a közlekedési utakba eső csatorna 
hibák kijavítását kérte.

Deli Albinné a Dianovszky téren kiszáradt fák 
pótlását, üzemen kívüli tejautomata leszerelését, 
a Hősök Ligetében a csatorna tisztítását, a Maró-
ti G. téren hinta pótlását és az elszaporodó patká-
nyok irtását kérte.

Egy dorozsmai polgár felvetette a Vályogos ut-
ca korszerűsítése során járdát is kellene építeni. 
Urbánné elmondta, hogy a CBA üzletnél a gépko-
csi parkoló a gyalogosokra nézve balesetveszélyes, 
őt is majdnem elütötték. Egy hölgy kérte a közpon-
ti autóbusz megállóhoz árnyékot vető fa ültetését, 
vagy árnyékoló létesítését, mert nyáron elviselhe-
tetlen a hőség a váróban.

Több hozzászólás nem volt, Lauer képviselő úr 
az ülést berekesztette és közölte, hogy 2016-ban a 
soros elnök Mihálffy Béla képviselő úr lesz.

TÍMÁR L.

A szélmalomról
Az előző számban megjelent, hogy felesleges 

a szélmalom villámvédelmét kiépíteni, mert bizto-
san belecsap majd a villám és százszor fontosabb 
lenne egy vizesblokk építése.

Valóban nagyon fontos a vizesblokk építése, 
de sajnos mit sem érne, ha leégne az egész szél-
malom.

Azt, hogy mit támogatnak, azt nem mi dönt-
jük el, hanem azok, akik a pénzt adják. Nekünk az 
a dolgunk, hogy minden hibát, hiányosságot jelez-
zünk és megpróbáljuk kijavítani vagy kijavíttatni. 
Mellékesen a vizesblokk építése is folyamatban 
van, mert elkészítettünk egy elvi tervet, amely úgy 
adható be engedélyezésre, ha egy kertészeti tanul-
mányterv is készül. Jelenleg ez van folyamatban. 
Tehát, ha nem is látszik még, azért a vizesblokk 
ügye is halad.

A villámvédelem kiépítése kapcsán, amely ösz-
szeget (4,5 millió Ft) szintén nem dorozsmai for-
rásból igényeltünk és kaptunk, az Dorozsma épü-
lését és szépülését szolgálja. Nemcsak azért, mert 
biztonságossá vált villámvédelmi szempontból, 
hanem a szélmalom homlokzata is megújult. Új 
védőréteget (modern) kapott, amely megszüntet-
te az eddigi beázásokat, vakolat hiányokat, festési 
hibákat.

Magam részéről örülök és köszönöm a támo-
gatást.

HAJDÚ GÉZA
a szélmalom ingatlan kezelője

Köszönetnyilvánítás
Hosszantartó betegségem enyhülésével hálá-

mat adom és köszönetemet fejezem ki elsősorban 
kiterjedt családomnak, szeretetükért, aggódásukért, 
a sok jóért, amelyben részesítettek. Ugyancsak kö-
szönöm Deli Albinnak és családjának a gyors, ön-
zetlen és feltétel nélküli segítséget.

Köszönöm, hogy vasárnaponként megkap-
hattam Krisztus Testét, sokaknak az „erősítő” ét-
keket. Köszönöm mind az ötvenkilenc személynek, 
akik látogatásukkal megtiszteltek szerény hajlé-
komban és mindazoknak, akik hacsak egyetlen fo-
hászt is küldtek értem az Egek Urához.

Köszönöm szépen, aránylag jól vagyok és kí-
vánom, hogy a SZERETET tegye széppé minden 
dorozsmai család KARÁCSONYÁT.

FARKAS DEZSŐNÉ IRÉNKE
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Programok a művelődési házban
„A DOROZSMAI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐ-

DÉSI HÁZ 10 ÉVE” címmel fotókiállítás nyílik.
Ennek kapcsán 2015. december 4-én 18 órától 

megtekinthetik a fényképes összeállításunkat a láto-
gatók. A kiállítást megnyitja: Révész Ferenc András-
né. Közreműködik Lukovics Gabriella (ének), Bozsó 
Antal (tekerő).

Az ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS alkalmából 
2015. december 6-án 17 órakor az adventi koszorú 
második gyertyáját dr. Thurzó Ferenc gyógyszerész 
gyújtja meg. Rövid műsort ad a Bölcs Utcai Óvoda.

2015. december 8-án 10 órakor az ALMA 
EGYÜTTES KONCERTJÉRE szeretettel várjuk az 
óvodásokat és az általános iskola diákjait, mely 
Mihálffy Béla önkormányzati képviselő és Lauer 
István önkormányzati képviselő karácsonyi aján-
déka a gyermekek részére. Az előadás az Ács Géza 
Sportcsarnokban lesz.

2015. december 11-én 17 órára szeretettel vár-
juk a lakosokat a DOROZSMAI ARCKÉPCSARNOK 
I. címmel a Dorozsmai Füzetek 15. számának ünnepé-
lyes bemutatójára. Közreműködnek a szerzők (Far-
kas Lászlóné, Harkai Jánosné, Vass József, Drávainé 
Kovács Ágnes, Simon Ferenc, Marótiné Link Éva, Ma-
róti László, Moró András, Moróné Tapody Éva, Mucsi 
László és Hajdú Géza), beszélgetőtárs: Tóth György.

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJÁN decem-
ber 13-án 17 órakor a harmadik gyertyát a Kiskun-
dorozsmáért emlékéremmel kitüntetett Petrov And-
rás gyújtja meg. Szerepelnek a Jerney Utcai Óvoda 
gyermekei.

ALKONY NYUGDÍJAS KLUB karácsonyi évzá-
rója 2015. december 14-én 15 órakor lesz, melyre 
szeretettel várjuk a klub tagjait.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS lesz december 
18-án a MINDENKI KARÁCSONYÁN. A negyedik 
gyertyát B. Nagy László országgyűlési képviselő gyújt-
ja meg. A rendezvény színvonalát emeli a Negy-
vennyolcas Utcai Óvoda, az Eszterlánc néptánccso-
port és Péter Szabó Szilvia énekes műsora.

2015. december 31-én, 19 órától hajnalig szil-
veszter lesz a művelődési házban. Asztalfoglalás a 
463–112-es telefonszámon.

VÁSÁROK: 2015. 12. 02., 12. 11., 12. 16.

2016. JANUÁR 9–10. Képviselő Kupa az Ács 
Géza sportcsarnokban, melyre várjuk a csapatok 
jelentkezését.

2016. JANUÁR 12-ÉN 17 ÓRAKOR megemléke-
zést tartunk a II. világháborúban elesett 530 do-
rozsmai hős tiszteletére. Kérjük, hogy erre az ese-
ményre hozzanak magukkal egy szál gyertyát.

2016. JANUÁR 15-ÉN 17 ÓRAI kezdettel a 
Mártélyi Művésztelepen készült képekből kiállítás 
lesz, melyet Bartha András festőművész nyit meg.

 2016. JANUÁR 16-ÁN 16 ÓRAKOR Újévi kon-
certet tartunk a művelődési házban a dorozsmai te-
hetségek részvételével. A műsor összeállítója: Pécsiné 
Pánczél Mária.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére a 
Dorozsmai Fiókkönyvtár 2016. január 20-21-én 
14 órakor Farkas Dezső versmondó versenyt szer-
vez, melyre szeretettel várjuk az általános iskolák 
diákjait. Kérjük a vezetőket jelezzék, hogy hány gyer-
mek nevez a versenyre.

VÁSÁROK: 2016. 01. 08., 01. 15., 01. 19., 01. 
22., 01. 29.

INGYEN APRÓ

Jelenleg Kiskundorozsmán, a külterüle-
ten, kiskertekben és a belterületen élők közül 
sokan vannak, akik rendkívüli nehéz anyagi 
helyzetbe kerültek, köztük olyanok, akik segít-
ségre szorulnak.

INGYEN ELVIHETŐ:
– 2 db színes televízió
– 1 db ágykeret
– 2 db ágybetét (rugós)
– 1 db szekrénysor

ELFOGADUNK, KERESÜNK ADOMÁNYO-
ZÁSRA:

– Kályhát, háztartási gépeket, kerékpárt, ágyne-
műt, bútorokat, szőnyegeket.

A felajánlásokat, igényeket kérjük a Dorozsmai 
Napló e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu), vagy a 
Polgárőrség 30/621–6254-es számra Tímár Lajos 
részére eljuttatni!

Elkészült a Dorozsmai Arcképcsarnok
A Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház közleménye szerint befejeződtek a nyomdai munká-

latai a Dorozsmai Füzetek 15. példányának. Az új füzet ezúttal nem valamely elhíresült dorozsmai 
építményt vagy szervezetet mutat be. Bár a korábbi kiadványok között szerepelnek híres személyisé-
gekről készítettek is, e mostani nem egyes emberekről fogalmazódott, hanem egy sor olyan, minden-
ki által jól ismert dorozsmai emberről, akik településünk életének alakításával, formálásával, mes-
terségbeli tudásával, szakmai elhivatottságával vívta ki mindenki megbecsülését. Akadnak közöttük 
egyszerű, akár hétköznapi személyek, egészen a „nevet szerzett”, a tudásáról, emberi mivoltáról elhí-
resült közéleti polgártársainkig, kiknek munkássága, emberi nagysága erkölcsös életútja, a közösség 
szolgálatában megmutatkozó példamutató magatartása méltán emeli őket e kiadvány lapjain bemu-
tatottak közé. A kiadvány címében az I. sorozatszám nem véletlen. A szerkesztők, a bemutatottak 
családtagjai, jó ismerősei, vagy egyszerűen olyan emberek, akik még megőriztek dokumentumokat 
már-már elfeledett olyan nevekről, akik Dorozsmát és lakosait segítették valaha, arra inspirálnak, 
hátha akad még valakiknek emlékeiben, ládafiában olyan személyről egy fénykép, egy információ, 
akik élettörténetével a következő kiadású arcképcsarnokot tudnák feltölteni. A Dorozsmai Füzetek 
legújabb kiadványának bemutatása a közönségnek 2015. december 11-én délután öt órakor lesz a So-
mogyi Könyvtár Kiskundorozsmai Fiókkönyvtárában. Mindenkit szeretettel várunk!

TÓTH GYÖRGY

Képes Dorozsmai 
Napló

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. 2015. decembe-
rében a helyi információs csatornán levetíti a Do-
rozsmán történt szép eseményeket.

2015. december 8-án 16 órától
90 éves a Dorozsmai Labdarúgás
2015. december 11-én 16 órától
Nemzeti ünnepünk: október 23. 
2015. december 15-én 16 órától
A Csillagszemű juhász zenés mesejáték a kondorosi 

Százszorszép csoport előadásában
2015. december 18-án 16 órától
Égi kávéházak szép napjai címmel színjáték egy 

felvonásban Dsida Jenő költő életéről

Szuknai Zsuzsa 
világbajnok

A szegedi Boxvilág Se versenyzője, Szuknai 
Zsuzsanna a november végén rendezett dublini kick-
box világbajnokságon aranyérmet szerzett. Ezzel ő 
lett az első magyar női senior világbajnok, ponto-
san 10 évvel az első női full-contact VB cím meg-
szerzése után, amely szintén az ő nevéhez fűződik 
– olvasható a sportegyesület közleményében.

Gratulálunk!

TŰZIFA
Az idei évben is írt ki pályázatot az önkormány-

zat tűzifaosztásra a szociálisan hátrányos helyzetű 
háztartások számára. Összesen 300 család része-
sült 1 erdei köbméter tűzifában, ők november so-
rán már meg is kapták.
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Akciós terméket nem cserélnek? Dehogynem!
A karácsonyt megelőző hetek tipikusan a nagy-

bevásárlások időszaka. Rengeteg akciós termékhez, 
„jóárasított” szolgáltatáshoz juthat hozzá ilyenkor 
a vásárló. Ideális esetben elégedett a termékkel, il-
letve a szolgáltatással, ám gyakran előfordul, hogy 
a vásárlónak minőségi panasszal kell élnie. A Fo-
gyasztóvédelem próbavásárlásainak tapasztalata 
az, hogy 10 üzletből kettőben nem megfelelő az 
eljárás a szavatossági és jótállási jogoggal kapcso-
latban. Ugyanakkor a megkérdezett vásárlók fe-
le nem volt tudatában alapvető vásárlói jogainak 
sem, köztük annak, hogy jogában áll a két éven be-
lül vásárolt, meghibásodott terméket díjmentesen 
megjavíttatni vagy kicserélni.

ELÁLLÁSHOZ VALÓ JOG. Az interneten meg-
rendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (például 
telefonon vagy csomagküldő szolgálattól rendelt, 
illetve házaló ügynöktől vett) termékek megvé-
telétől 14 napig indoklás nélkül elállhat a vásárló. 
A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk át-
vételétől veszi kezdetét. Ha élni kíván ezzel a joggal, és 
eláll a vásárlástól, arról egyértelműen tájékoztat-
nia kell az érintett kereskedőt. Ezt megteheti 
fax vagy e-mail üzenet formájában, de akár úgy is, 
hogy postai úton visszaküldi a terméket, és ahhoz 
írásos nyilatkozatot mellékel.

Néhány termék (például romlandó étel, egyedi 
megrendelés alapján elkészített termék) kivételt 
képez a szabály alól.

JÓTÁLLÁS. Ennek során a gyártó, forgalma-
zó garantálja, hogy a megvásárolt termék legalább 
egy évig kifogástalanul fog működni annak meg-
vásárlásától kezdve. A gyártó illetve forgalmazó a 
jótállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletke-
zett: a vásárló rendellenesen használta a terméket, 
illetve az valamilyen külső behatás következtében 
romlott el. Ha a vásárlást követő 3 napon belül tör-
ténik a meghibásodás, és a hiba a rendeltetéssze-
rű használatot akadályozza, a forgalmazó köteles 
az árut kicserélni. Bizonyos termékek esetében a 
jótállás csak bruttó 10 ezer Forint vételár felett ér-
vényes.

SZAVATOSSÁG. Az eladó felelősséget vállal azért, 
hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a ve-
vőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája, amely csak 
későbbi fog kiderülni.

A vásárlást követő hatodik hónap végéig jelent-
kező hiba esetén a forgalmazónak kell bizonyíta-
nia, hogy a hiba a vásárlás időpontjában nem volt 
a termékben. A jogszabály tehát úgy tekint ekkor 

a termékre, mintha az az eladás napján már hibás 
lett volna. A hat hónap leteltével azonban vevőnek 
kell bizonyítania, hogy a hiba vásárláskor is létezett. 
A vásárlástól számított két éven túl azonban már 
nem érvényesíthető szavatossági igény.

A jótállás és a szavatosság érvényesítése során 
a vásárló elsősorban a termék javítását vagy cseré-
jét, másodsorban árleszállítást vagy a termék árá-
nak visszafizetését kérheti.

HA NEM TETSZIK AZ AJÁNDÉK. Előfordulhat, 
hogy valamely ajándéktól megválnánk. Ilyenkor 
általában megpróbálkozunk azzal, hogy visszavisz-
szük, megpróbáljuk kicseréltetni a terméket. Tévhit 
ugyanakkor, hogy minden esetben megillet minket 
a három napon belüli csere joga. A kötelező csere 
azonban csak a hibás teljesítés esetére (azaz ha a 
termék rendeltetésszerű használat mellett meghi-
básodott valamilyen például gyártási hiba folytán) 
és kizárólag az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 
22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós 
fogyasztási cikkre vonatkozik (így például ha egy 
ruházati terméket viszünk vissza a vásárlást köve-
tő három munkanapon belül azzal, hogy a termék 
hibás, akkor sem kérhetjük a termék cseréjét, ha 
az a javításhoz képest aránytalan többletköltséggel 
jár a forgalmazó számára). Nem szabad tehát figyel-
men kívül hagyni, hogy a termék forgalmazója nem 
köteles a terméket kicserélni, illetve a vételárát 
visszaadni, ha az hibátlan. Némely áruház azonban 
méltányosságból eleget tesz a vásárló ezen jellegű 
kérésének.

TRÜKKÖZÉSEK. Nézzük meg, milyen indokok-
kal találkozhat a vásárló az eladó részéről, akinek 
épp nem célja a termék visszavétele:

– Akciós terméket nem cserélnek. Függetlenül at-
tól, hogy milyen áron kelt el a termék, az eladónak 
kötelessége a termék javíttatása, nem javítható ese-
tén a termék cseréje.

– Készpénzt nem adnak vissza. Hibás termék 
esetében vissza kell fizetni a termék árát, a vásár-
lónak nem kötelessége másikat vásárolni helyette.

– Csak eredeti csomagolásban cserélik. Egy ter-
mékről általában csak azután derül ki, hogy hibás, 
miután kibontották a csomagolásából. Már csak ezért 
sem elfogadható ez az indok.

– Jótállás csak a számla vagy nyugta ellenében. 
A jótálláshoz elegendő a jótállási jegy bemutatása.

Ha úgy gondolja, jogait nem vették figyelembe, 
mindig forduljon a területileg illetékes fogyasztó-
védelmi irodához, ahonnan részletes tájékoztatást 
adnak arról, milyen lépéseket tud tenni jogai érvé-
nyesítése érdekében.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szegedi 
irodája a Rákóczi tér 1. szám alatt található.

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Telefonszám: +36 62 680 530
Telefax: +36 62 680 531
E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu
Vitás ügyekben a fogyasztó a Békéltető Testület-

hez fordulhat, ahol a meghallgatáson a vállalkozások 
a 2015. szeptember 11. után indult eljárásokban már 
kötelesek személyesen is megjelenni.

Vásároljon tudatosan!
Összeállította:

SOMOGYI GÁBOR

Fekete péntek: a nagy átverés
A karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelző nap elnevezése az Egyesült Államokban vált először 

használatossá az 1960-as években. A november negyedik csütörtökére eső amerikai nemzeti ünnep, a 
hálaadás utáni napot jelöli, amely az idei évben november 27-re esik. Leszámítva valamikori sajátosan 
amerikai jellegét, ma már itthon is igen elterjedt nem csak a kifejezés, hanem annak majmolása is. A 
kereskedők ilyenkor nagy akciókkal próbálják az üzletekbe csalogatni a vásárlókat – a legkevésbé sem 
eredménytelenül.

Már a délelőtti órákban megtekinthettünk egy videót, amely megörökíti, amint az egyik kapos-
vári bevásárlóközpontban elszabadul a pokol; a különböző korosztályokból kikerülő vásárlók elszánt 
küzdelmet folytatnak a leárazott tévékért lökdösődést, hevesebb szóváltásokat és hisztiket sem mel-
lőzve. Az enyhe pánikhangulattal megfűszerezett tumultus azonban országszerte megfigyelhető volt: 
a szegedi bevásárlóközpontokban is valódi kihívássá vált akár az általános hétvégi bevásárlás is annak, 
aki csak erre a napra tudta azt időzíteni. A tévéken kívül telefonokat, laptopokat, táblagépeket, egyéb 
műszaki cikkeket, háztartási gépeket kerestek az emberek, de megfordultak a ruházati osztályokon is. 
A Noé Állatotthon ezen a napon fekete kutyákat és macskákat kínált örökbefogadásra – szellemesen 
rájátszva a nap nevére. Sokan vették igénybe az internetes áruházakat, ily módon elkerülve az előbb 
említett színtereken lezajló dulakodásokat. Néhol sikertelenül: az oldalak terheltsége miatt akadozha-
tott a böngészés.

Meg kell hagyni, hogy az elemzők szerint egy-két jelentős akciótól eltekintve messze nem számol-
hattunk akkora volumenű árcsökkenésekkel, mint a tengerentúl, azonban láthatóan a siker ennek el-
lenére kétségbevonhatatlan. Jellemzőbb volt az 5–10%-os leárazás, amely valljuk be, nem igazán nagy 
szám. Ezek a húszfilléres kedvezmények leginkább a kereskedők mohóságának tudhatók be. Ugyan-
akkor megvannak azok a pszichológiai fogások a kereskedők tarsolyában, amelyekkel irracionális köl-
tekezésre késztethetik az embereket. Tekintsük a legelterjedtebb fogást: egyes termékek árát még a 
Black Friday előtt szándékosan felviszik, majd „leárazva”, eredeti árukon kínálják. Ez a trükk rendkí-
vüli módon megbolondítja a vásárlókat. A szakértők azonban állítják, hogy az ilyen felárazásokkal való 
trükközésbe a kereskedők könnyen belebukhatnak, és előrelátóbbaknak kellene annál lenniük, hogy 
elkövessék ezt a hibát. Ennek ellenére nem árt a fogyasztóknak egy ilyen különleges alkalommal is 
észnél lennie.

Ugyancsak csalárd kereskedelmi gyakorlat, hogy a jó árat csak ideig-óráig tudják garantálni, emiatt 
a vásárlónak azonnal dönteni kellene. Viszont olyan is előfordult, hogy raktáron nem is lévő terméket 
adtak el.

A fekete péntekkel egy napon került meghirdetésre a Ne vásárolj semmit! nap. Az egynapos fo-
gyasztói böjt a túlfogyasztás elleni tiltakozást jelenti, és amellett, hogy az élet egyéb fontos dolgaira hi-
vatott felhívni a figyelmet, a környezettudatosság hangsúlyozása is fontos eleme. Elég beszédes azon-
ban, hogy a fekete péntek ellenében létrehozó mozgalom mérsékelt sikernek örvend.

MOLNÁR BALÁZS
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25 éve az egyház szolgálatában

Pócsai Györggyel beszélgettem, aki 25 éve 
kántor a kiskundorozsmai rk. templomban. Ebből 
az alkalomból köszöntöm Őt munkahelyén, a 
parókián.

– Hogyan vált belőled dorozsmai kántor?
– 1990-ben, amikor Farkas Dezső, az akkori 

kántorunk távozott a kántori posztjáról nyugdíja-
zása miatt, az egyházközség pályázatot írt ki erre az 
állásra. Az öt jelentkező közül engem választottak 
ki. Azóta, 1990. november 1-től dolgozom kán-
torként. Ekkor vettem át az énekkar vezetésének 
feladatát. Ennek idén 25 éve. Gimnazista koromban a 
kecskeméti templomban már játszottam orgonán 
a misék során, helyettesítettem az ottani kántort, 
így volt már némi gyakorlatom ezen a téren. Foly-
tattam zongora- és orgonatanulmányokat. Buda-
pesten jártam kántorképzőbe négy évig. 1991-ben 
elvégeztem a kántor továbbképzőt is.

– Milyen volt a munka akkori „főnököddel”?
– Az első főnököm Mádi György atya, plébános 

volt. Vele dolgoztam a nyugdíjba vonulásáig, 21 éven 
keresztül. 2011 óta, amikor Mádi atya nyugdíjba 
ment, Gordos Ferdinánd plébánossal dolgozom a 

parókia irodájában és a templomban.
– Hány főből állt az énekkar, amikor átvetted a 

vezetését?
– Általában 20-25 főből állt. Amikor 1-2 ember 

távozott, mindig jött ugyanannyi a helyére.
– Milyen személy szerint a kapcsolatod a dorozs-

mai lakosokkal?
– Úgy érzem, a dorozsmai hívőkkel jó viszont 

ápolok. Sok embert látásból ismerek, sokakkal va-
gyok köszönőviszonyban. Nem érzem azt, hogy baj 
lenne bárkivel is. Azt is tudom ugyanakkor, hogy 
kántorként sem kell mindenkinek megfelelni. Komo-
lyabb problémák nincsenek. Mindenkivel igyekszem 
jó viszonyt kialakítani.

– Magánéletedről mit lehet tudni?
– Zsombón élek feleségemmel és nyolc éves 

kisfiunkkal (2000-ben nősültem, azóta élünk a te-
lepülésen). Busszal járok Dorozsmára.

– A kántorság mellett milyen más munkát végzel?
– Az irodai, adminisztratív munkámhoz tarto-

zik a misék, temetések, esküvők, énekkari intéz-
nivalók előkészítése. Szükség esetén kisegítek más 
vidéki településeken is a temetéseken, esküvőkön. 
Jó kapcsolatot ápolok a környék többi kántorával. 

Szeretem a munkám, szeretek Dorozsmán dolgoz-
ni. Köszönöm ezt a 25 évet.

– További munkádhoz sok egészséget és sikert kí-
vánok!

MÓRA MIHÁLYNÉ

Zádori-Molnár Ágoston:

Vágy
A Fátum bíborszín lidérce
Vér-fátylat csorgat az égre...
Lomhán szivárog a horizontra
Mint zsidó-tövis ütötte sebből
Folyt a Krisztusi szent homlokra

Őszi rőt lombok – megannyi
Apró élet készül meghalni.
Uti fák mint gléda-szövétnek,
Integetnek viselve végzetük
Álmosan a szitáló sötétnek.

Meghalt a Fény, sötét lett.
Hideg, csontos kezével a Végzet
Halált osztott. Dermedt árnya
Szívta, szívta egyre magába,
S borította be ében hollószárnya.

Piciny ezüst lélek-szilánkok
Mentették az enyészettől a világot.
Milliárdszor milliárd kis élet
Seregnyi csillogó igazgyöngy
Kozmoszbéli életfény ígéret.

Vágyom a Fényt, mindig várom
Pokolba vetem minden álmom.
És majd ha Auróra pillája rebben
Éj börtönéből szabadul ifjú lelkem,
Mosolyogva éled fel a szép Reggel.

Bordány, 2015 november 6–13.

Népdalos csapatok versenye a Karolinában
2015. november 12-én immár harmadik al-

kalommal rendezte meg a szegedi Karolina Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázium alsó ta-
gozatos tanulók részére megyei népdaléneklési 
versenyét.

A megye közel 70 általános iskolájába juttat-
ták el versenyfelhívásukat a szervezők, mind nor-
mál, mind ének tagozatos intézményekbe, végül pe-
dig a házigazdák mellett 15 iskola nevezett be. A 
megmérettetés mottójául az alábbi sorok szolgál-

tak: „Kultúrát nem lehet 
örökölni. Az elődök kul-
túrája egykettőre elpáro-
log, ha minden nemzedék 
újra meg újra meg nem 
szerzi magának.” (Kodály 
Zoltán)

Nevezni két korcso-
portban lehetett, 1–2. 
osztályos és 3–4. osztá-
lyos csapatok indultak. 
A kisebbeknél is és a na-
gyobbaknál is 21 verseny-
ző érkezett, Szegeden kí-
vül Hódmezővásárhely és 
Makó több iskolájából, to-
vábbá Szentesről, Apátfal-
váról és Baksról.

A versenyen az Or-
czy István Általános Iskola 
két 2.osztályos tanulója is 
eredményesen részt vett.

II. helyezett: Rácz Ale-
xa (Orczy István Ált. Isk.) 
felkészítő: Kiss Mónika

Különdíjban részesült: 
Bíró Viktória (Orczy István 
Ált. Isk.) felkészítő: Kiss 
Mónika

A két kis helyezettnek 
és felkészítő tanáruknak 
ezúton gratulálunk!

O-NÉ
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Szövőgyári emlékek
Kevés szó esik a kisemberekről, az egyszerű dolgozókról, akik országszer-

te hátukon vitték a gyárakat, üzemeket. Bár még volnának gyáraink, üzeme-
ink és nagyon sok ilyen egyszerű, szerény dolgos ember. Ezek egyike volt az 
1928-ban született Szalai Vincéné Pajlovits Mária. 1943-ban, a polgári iskola 
elvégzése után kopogtatott be barátnőjével a gyár kapuján. A még ma is fürge 
mozgású kis asszonyból dőlnek az emlékek, amikor a szövőgyár szóba kerül:

– Munkát kerestünk, nem akartunk tovább tanulni, nem voltunk tehető-
sek, a pénz nagyon kellett. Háborús évek voltak. Gondoltuk, a „Gazsi-gyár” 
– így hívta itt mindenki – felvesz majd minket is. Figyelmeztettek, nehogy 
Gazsi bácsinak, hanem főnök úrnak szólítsuk. Végigmért minket, majd meg-
kérdezte: „Anyátok tudja, hogy ide jöttetek?” Mondtuk, persze, de ő meg akart 
erről bizonyosodni, és behívatta, nyilatkoztatta őket. 15 évesek voltunk, hát 
hogyne kérdezte volna meg? Akkor még 12 órás fordában kellett és lehetett 
csak dolgozni váltóban, éjjeli-nappali üzemben, ez majd a felszabadulás (?) 
után, az ötvenes években változott meg háromszor nyolcórás munkabeosz-
tásra. Korábban nem nagyon volt itt az embereknek munkája. Az asszonyok 
javarészt napszámba, idénymunkákra jártak, legtöbbször nem is helyben, ha-
nem messze a környékre. Gazsi bácsi elhatározta, hogy idevonzza a munka-
erőt, ne kelljen ilyen szétszórt munkát végezni az ittenieknek. Állandó, helyi 
munkát teremtett ezzel a gyárral. Gyorsan betanultam. A gyár korábban még 
általában csak rongyszőnyegeket gyártott, megrendelésre, igen nagyokat is, 
melyen egyszerre három munkás is dolgozott. A fizetést havi két részletben 
adták ki, a portán osztották. Katonás rend volt, akit szólítottak – „parancs” 
felkiáltással jelentkezett. Azokban az években hozatott Nagymihály Gáspár 
igazgató úr Pestről egészen leamortizált szövőgépeket, amelyeket a régi dol-
gozók által csak lovas laktanyának mondott belső udvari épületben helyeztek 
el. Lehetett azért dolgozni ezekkel a gépekkel is, persze, újak nemigen voltak 
akkor még. A volt mozi épületét is a gyárhoz csatolták, később ide is gépeket 
hoztak. A szőnyeggyártás után ágyneműnek való vásznat szőttünk. Nemigen 
emlékszem már vissza a munkatársak nevére, néhányukra csak: Polgár Imre 
szövőmesterre, Timkó Zoltán üzemvezetőre, Sziveri István szövőmesterre, 
Csonka János főmesterre, Kormos Feri bácsi szövőmesterre, Dobó Ferenc-
re, Cselédes János szerelőre, Kiriné Jolikára, Vassné Vörös Icára. Én – ahogy 
ott nevezték ezt a munkakört – „malőrfűző” voltam. Emlékszem, szerveztek 
néha úgynevezett „kétórás versenyt”, mérték, a szövőnők mennyit, hány mé-
tert termelnek. Cselédes Jani odaállt, szólt, menjek, én végezzem a „becsíko-
zást – a keresztszál befűzését – ő beállt és a folyton kiszakadó szálat segített 
kötözni, hogy haladjak. Sokszor kiugrott a vetélő, ez igen balesetveszélyes 
volt, fémhegye egyszer, ahogy kicsapódott a gépből, a szemem mellett fúró-
dott az arcomba, nagyon vérzett. Ez gyakori volt, súlyos sérülést tudott okoz-
ni, nagyon kellett vigyázni. 12 gépen dolgoztam egyszerre. Mindkét oldalon 
6-6 volt. Iparkodni kellett, a sokszor elszakadó szál kötözgetése sok gondot, 
kiesést okozott nekünk. Emellett végtelenül nagy volt a por és a zaj. Egyszer 
gyárlátogatók jöttek „fentről”, az üzembe lépve azonnal befogták a fülüket. 
Mi csak mosolyogva néztük őket. Pár nap múlva szaladtak a lányok, lelken-
deztek, benne vagyok az üzemi újságban, a következő szöveggel: „Pajlovits 

Mária dalolva végzi a munkáját!” Na, jót nevettünk ezen, dehogyis dalol-
tunk mi, a nagy zajban egymás hangját sem hallottuk, szájról olvastuk le, mit 
mondhat a másik. Szerintem káromkodtam a szálszakadás miatt, ezek meg 
azt hitték, dalolok!  De sokszor volt, hogy pár falatot akartam csak enni a zsí-
ros kenyeremből, de le kellett a gép mellé tenni a sok szakadás miatt, aztán 
nem tudtam abbahagyni. Jött Csonka Jani bácsi és rám szólt, hogy te lány, 
edd már meg a kenyeredet, mert egészen belepi a por!

Emlékszem, az államosítás ideje volt, Gazsi bácsit nagyon szerették-sze-
rettük. Megbecsült minket, dolgozókat és tisztességes volt velünk. De volt 
sok irigye is. Amikor azok a „nehéz évek” jöttek, többször bevitték őt a rend-
őrségre, kihallgatásra, azonban mindig küldöttség ment, a dolgozók egymás 
után mentek be, kérték az elengedését, kiálltak mellette, mert nagyon jó em-
ber volt. Egy jótéteményére is emlékszem. Még a háború alatt volt, elrendel-
ték a besötétítést a bombázók miatt. Az udvari szennyvízaknát jöttek tartá-
lyos kocsival kiszippantani, és a munka végén az aknatetőt a sötét miatt nem 
tették vissza a helyére. Az udvaron áthaladó Halasiné nem vette észre és bele-
zuhant, majdnem elmerült a szennyvízben. A nagy gépzajban a segélykiáltá-
sait persze senki sem hallotta meg, de Gazsi bácsi az emeleti irodából igen. Ő 
sietett a segítségére és kimentették a fuldokló asszonyt. Másnap összehívta a 
dolgozókat, és szigorúan meghagyta, hogy sokkal jobban ügyeljenek egymás-
ra az emberek. A háború végén aztán szanaszét húzták a gyárat. A dorozsma-
iak közül sokan bementek a magára hagyott üzembe és ki mit ért, azt vitte el.

Mindig szerettem nyüzsögni. Nagy káderpolitika ment akkoriban, Egy-
szer csak megszólítottak a vezetők, nem volna-e kedvem városi tanácstagnak 
jelentkezni – mert hát nagy divat volt azokban az időkben egyszerű munkást 
is beválasztani ezekbe a nagy testületekbe, ha csak propaganda célból is. Ma 
már ezek az idők elmúltak, az egyszerű prolinak a politika közelébe se lehet 
szagolni! Ez a pénzes emberek játéka lett. Ódzkodtam ettől, nemet mond-
tam, és arra hivatkoztam, nem vagyok párttag. Erőltették, hogy hát oda pár-
ton kívüliek is kellenek, de én mégsem álltam kötélnek. Megbecsülték a mun-
kámat, az igyekezetemet. Brigádvezető lettem, és igenis büszke vagyok arra, 
hogy a jó kis kollektívánkkal többször elnyertük a kiváló brigád címet és a 
vele járó pénzjutalmat.

*

A féltve őrzött dobozban csillogó, színes relikviákat látok. Óvatosan nyú-
lok közé, Mancika néni lekicsinylően legyint: „Ezek már csak játékszerek!” 
Egyenként emelem ki a vörös csillagos jelvényeket, kitűzőket: kétszeres Kivá-
ló Szocialista Brigád jelvény, négyszeres Kiváló Dolgozó jelvény, Sztahanovis-
ta oklevél, jelvény, kongresszusi dicséret, Kiváló brigád ezüst, arany fokozat 
bejegyzés a munkakönyvben, engedményes vásárlási jogosítvány. Kérdése-
met elhárítja: „Nem voltak ezek nagy dolgok. Becsületesen kellett dolgozni 
és kész.” A sztahanovista oklevél egy munkaverseny során született. Persze, 
dagadt a mellünk a kitüntetések alkalmával is, az emberek saját maguk ve-
rítékének köszönhették, amit elértek. De a vásárlási jogosítvány az nem di-
csőséget jelentett. A gyár megbecsülte a dolgozóit. Ilyen kis könyvecskéket 
osztogattak, amiben ezek a bón-lapok voltak. Ezeket le lehetett vásárolni. 
Akkoriban sokkal nagyobb volt a szociális érzékenysége a vezetésnek és na-
gyobb az összetartás is. Amikor a férjem súlyos betegen feküdt a kórházban, 
persze, látták rajtam a társaim a gondot. Kikérdeztek, mi a baj. Pár nap múl-
va szóltak, menjek fel az irodába, mert akarnak mondani valamit. Fenn egy 
borítékot nyomtak a kezembe. Segély volt benne, anélkül adták, hogy kértem 
volna! Tudták, hogy erre most nagy szükség van. Mert ezeket, akkor, meglát-
ták! Nagyon jólesett. A gyár kamatmentes kölcsönt is adott a dolgozóinak, 
’70-ben, mikor építkeztünk, nagyon kellett a pénz, a gyár adott nekem is köl-
csönt. Olyan kicsi törlesztő részletekben vonta a fizetésből, szinte észre sem 
vettük. Kimondhatom, hogy ha szerényen is, de megvolt az anyagi biztonsá-
gunk. Hja, más világ volt az, amit pedig ma annyira átkoznak.

A szakma megítélése is jó volt, az országos politikában megbecsült he-
lyen álltunk. Látták a nehézségeit, mivel küszködik, miféle munkaártalmak-
kal küzd a szövőipar. Kedvezményes nyugellátásra is jogosultak voltunk, 
minden negyedik munkaviszonyban töltött év egy év kedvezményt jelentett, 
így annak alapján számolták a nyugdíjazást. Én 1976-ig dolgoztam. Akkor 
családom több tagja is nagyon beteg lett, így ahogy elértem a nyugdíjjogo-
sultságot, abbahagytam. Nagyon marasztaltak, mert rövid idő múlva meg-
kaptam volna a törzsgárda tagság után járó jubileumi aranygyűrűt, de nekem 
a családtagok ápolása többet jelentett. A korszak véget ért.
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A „Piros mama” nyugdíjas lett

Körmendi Sándorné, Katika, azaz Farkas Katalin, vagy a „Pipic lány” 
– unokájának, hajszíne miatt Piros mama – 2015. november 1. óta nyug-
díjas. A Negyvennyolcas Utcai Óvoda kiváló közössége szegényebb lett 
egy kiváló dajkával: gyerekeinek, szeretett ovisainak és mindenki másnak 
„csak” egy dadussal.

Katika Szegeden született, tanyasi iskolában végezte el az általános iskolát, 
majd 1975-től azonnal munkát vállalt a ruhaiparban. A gyereklány a Ruha-
gyárban betanított munkásként dolgozott, munka mellett tanulta meg – kellő 
szakmai jártasság megszerzésével – a női-és férfi szabó iskolát. Tíz év munka-
viszony után váltott: a helyi 1. sz. Általános Iskolában kapott takarítói, kony-
hai kisegítői állást. Innen már – barátnője segítségével – egyenes út vezetett a 
gyerekekhez: a „temetői” óvodában dolgozott dajkaként, majd három hónap 
múlva – 1996 szeptemberében – áthelyezték a Negyvennyolcas Utcai Óvodába. 
Munka mellett végezte el a dajkaképzőt 1997-ben, ahol – többek között – pszi-
chológiai, pedagógiai, egészségügyi területen szerzett szakmájához szükséges 
fontos ismereteket. Ahogyan meghatározta: a dajka az óvónő keze alá dol-
gozó mindenes, aki a foglalkozások előkészítésében, étkeztetésben, öltözkö-
désben, mosdóztatásban, tornáztatásban, séták, altatás, mesélés közben az 
óvónő jobbkeze. Az óvodai munkában kölcsönösen kiegészítik egymás tevé-
kenységét: az óvónő „félkezű óriás” lenne rátermett dada nélkül.

– Hirtelen jött az ötlet, barátnőm segített a pályamódosításomban – mondta 
mosolyogva Katika.

Szerencséje is volt, hiszen mindig végigkísérhette csoportjait odakerülé-
süktől iskolaérettségükig. A csoportok 20–22 főből állnak, nemi megoszlásuk 
hosszú évekre visszatekintve is 50–50%-os. Bár szíve legmélyén kislánypárti, 
mégis a fiúkhoz kötődik jobban. Például Danikára – könnyes szemmel mutatta 
a fotóját – aki húsz évesen látogatta meg Őt és az óvodát. Azt mondta: na-
gyon összement ez az ovi, de rád, Kati Néni most is emlékszem, mert mindig 
varázsoltál nekem cukorkát a zsebedből. Vivikére is szipogva emlékezett visz-
sza: addig ebédeltek a „nemszeretem” krumplis tésztából közösen, hogy az 
lett a kis „válogatós” kedvenc étele. A nyáron visszajött az egyik kedvenc óvo-
dása hozzá – itt már sírt mesélés közben – és elmondta, hogy már dolgozik 
is. Gyermekekkel foglalkozik, gondozónő lett egy bölcsődében, mert olyan 
szeretne lenni mint Kati Néni volt. Könnyeit letörölve megállapította: a nagy 
pörgésben nem is vesszük észre mennyit és hogyan dolgozunk. Csak amikor 
a szülővé vált ovisaink hozzák a gyermekeiket, akkor látjuk munkánk ered-
ményét. Én nem tudtam diplomát szerezni, de nem is kell hozzá doktorátus: 
csak önmagunkat adjuk, meg a mérhetetlen szeretetünket. Néha még be-be néz 
munkahelyére és a „maradék”, még ovis Kati Nénis gyerek otthagyja a foglal-
kozást is hogy odabújhasson egy kicsit hozzá. A gyerekekkel tegeződő Kati 
Néni neve utóbb – unokája születése miatt – Kati Mamára változott: ám ez 
a tény a pertu tényén nem változtatott. A vele együtt a gyerekekkel dolgozó 
óvónőkkel – Angi és Babi óvó nénit említi – mindig kiváló kapcsolatban volt 
és van: még egymás gondolatát is ismerték. Elmondta az ovi egy napját is. Az 
úgynevezett „Hatosóvónéni és dadus fogadja a gyereket, majd kilenckor tíz-
órai következik Az ebédig foglalkozások, torna, séta a munkarend szerint, majd 
ebéd. Ebéd után mosdó, fogmosás alvás: előtte mese. Fél négy körül kelés, 
uzsonna és jönnek a szülők. És közben még mennyi minden, kell, hogy mind-
ez megvalósuljon. Kézmosás, terítés, ültetés, törölközőcsere, asztalleszedés, 
naposok, öltöztetés – ne legyen ki a derekad kicsi törpe, mert ha megfázol, 
anya leszedi a fejemet –, ágyazás, meseválasztás – vagy mesélőválasztás –, éb-
resztés, felsimogatás, kirándulás, színházlátogatás, vadaspark, vonatozás, 
buszozás. Általában hétfőtől péntekig dolgoztak, ám felújítások alkalmával, 
nyári nagy melegben a virágok locsolása miatt a hét végén is be kellett menni. Az 
óvoda vezetése és vezetője mindig törekedett az igényes játékok beszerzésé-
re, a komfortra úgy az udvaron mint a belső terekben. Az anyagi lehetőségek 
függvényében az ovisok a legújabb játékokkal játszhattak. Megítélése szerint 
az óvodáskorú gyermekek korábban jobban odafigyeltek a foglalkozásokon, 
otthonról „többet hoztak”. A ma gyermekeit sokkal nehezebb lekötni, a di-
gitális világ jobban érdekli őket, a TV-ben futó mesék érdeklik őket igazán. 
Talán kissé el is vannak kényeztetve, de kezelhetőségük is változott, annak el-
lenére, hogy az irántuk érzett szeretetben, gondoskodásban most sincs hiány. 
Jobban be kellene őket vonni a családi programokba, hiszen főzés, takarítás, 
mosás közben is lehet beszélgetni nevetni, de tanulni is. Egy gyermek okozta 
problémát könnyen helyre lehet hozni ledorongolás nélkül is, hiszen mi fel-
nőttek sem vagyunk tökéletesek. Ha bevonjuk a törpéket a rendteremtésbe, 
a közös játék-elpakolásba, vasalás utáni szekrénybe-rámolásba könnyebb lesz 
bánni velük. S hogy miért nem tanult tovább, és lett óvónő? Mint elmondta: a 

családja élete „viharosra sikeredett” azokban az években: édesapját több mint 
nyolc évig kellett ápolnia súlyos betegsége miatt. A 2010-ben bekövetkezett 
halála után egy évvel édesanyját is elveszítette. Volt párját 2005-ben veszítet-
te el, akit szintén ápolt, gondozott. Közben testvére is meghalt. A sok csapás 
mellett – amelyekből „Gyerekei” semmit nem észleltek soha – nagy öröme is 
volt: egyetlen lányának Mónikának kislánya született. A kis Enikő – Katika 
szerint a tyúkom tyúkja – már 5 éves és igazi nő. Szó esett a beszélgetés so-
rán az óvoda nevezetes ünnepeiről is. Katika a februárban szervezett farsan-
gi mulatságot nevezte az óvodai közösség legnagyobb megmozdulásának. Az 
előkészületek és a táncpróbák már előző év karácsonya után megindulnak. 
Jelmezes felvonulást és bemutatót szerveznek, a szülők sütit készítenek, szend-
vics üdítő áll a résztvevők rendelkezésére. A helyi művelődési házban szer-
vezett farsangon családi versenyek, ügyességi feladatok is szórakoztatják a 
résztvevőket. Tombola is van, melynek bevétele az Óvoda alapítványának be-
vételét növeli, csakúgy mint az újság, PET palack, vagy tejes doboz gyűjtése. 
A nagyszabású ünnepségen az óvoda munkatársai is nagy sikerrel lépnek fel, 
majd zárásként felszeletelik a hatalmas farsangi tortát. Megható és meghatá-
rozó rendezvényként említette az óvoda ballagási ünnepségét is: ilyenkor há-
rom csoporttól – 60–65 gyermek, akik iskolaéretté váltak – vesznek búcsút az 
óvoda munkatársai. Odaadó munkájáért hivatalos elismerést – kivétel a kö-
telezően járó jubileumi oklevél és jutalom – nem kapott. Gondolhattak volna 
rám, jegyzi meg rezignáltan. Ám a gyerekektől és a szülőktől, no meg kollégá-
itól kapott visszajelzések tömege többet jelent neki bármilyen kitüntetésnél. 
Az ilyen korú gyermekek életében meghatározó muníciót tudott adni a kicsi-
kéinek és ezt nem lehet pénzzel megfizetni. Harcolt kolléganőjével az óvoda 
fejlesztőszobájának megmaradásáért: a fokozott, vagy különleges nevelési igényű ki-
csikhez logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus jár ki. Kimeszelték, 
rendbe tették, megmentették az épületet. Azóta a nyílászárók is megújultak. 
Még a szomszéd óvodákból is ide járnak a rászoruló gyerekek. Autista, szelle-
mi fogyatékos gyerekek is voltak a keze alatt: féltő gonddal nagy szeretettel 
vigyázta lépteiket. Azt érzékeli, hogy a szülők nem szeretik, ha gyermekeikről, 
azok viselkedéséről információt kapnak az óvodától. Pedig a szakemberek meg-
figyeléseit – a dadusok az óvónőket értesítik, ha betegséget, mozgászavart, 
különleges viselkedést, betegség tüneteit észlelik a lurkókon – érdemes meg-
szívlelni és a szükséges intézkedéseket mielőbb meghozni.

Gyerekszáj! Két sztorit említett: Egy kisfiú „becsurgott”. Odament Kati Né-
nihez és így szólt: Bepisiltem. Rossz volt a tömítés! Volt kis angyal, akivel Ő sze-
rettette meg hosszú győzködés után a gyümölcsöt. Ő volt a gyümölcsös dajka 
néni. Később már az ovisok kérdezték tőle séta előtt: Kati Néni, almát hozó’? 
Azt mondta: ha újra kezdhetné, ismét dadus lenne az összes nehézség ellenére. 
Bár azzal az energiával amit befektetett hivatásába hegye lehetne Szegednek, 
mégis azt gondolja: látni, ahogy felnő egy kis ember és szinte érezni hogyan 
okosodik, nyílik meg a kis értelmes szíve az emberek felé, nincs annál feleme-
lőbb. Az utolsó napok nagyon nehezen teltek. Együtt sírtunk a gyerekekkel. 
Uzsonna, ebéd közben is. Kati Néni meddig leszel még velünk? A ballagáson 
csak neki szóló műsorral készültek. Megint csak sírás volt. Szeretettel őrzi a ka-
pott búcsúajándékot: mindegyik kis törpétől kapott egy-egy szál virágot. Meg 
egy gyönyörű cserép orchideát a „Süni Csoporttól”. Nyugdíjas lett, újra dolgozni 
kezdett. Másutt. Kis pótlás kell, annak aki a gyermekszívben immáron pótol-
hatatlanná és megismételhetetlenné vált. Jó egészséget, Kati mama!

Lejegyezte: SZENTES BÍRÓ FERENC
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90 éves a dorozsmai labdarúgás

Ezt hirdette október 24-én, a jubileumi ün-
nepségen a kiskundorozsmai futballpályán a 
kapufákra teljes szélességben kifeszített fólia. 
Az ünnepségre a Dorozsmai Napló szeptemberi 
számában az Egységes Sportkör Kiskundorozs-
ma elnöke, ifj. Ottlik Sándor tisztelettel és sze-
retettel meghívott minden dorozsmai labda-
rúgáshoz kötődő egykori játékost és minden 
sportszerető dorozsmai embert.

Az invitálásnak több százan eleget is tet-
tek. A jubileumi ünnepséget a sportkör vezetősé-
ge Mihálffy Béla képviselővel együtt tervezték el. 
Az előkészületekben az elnökségi tagok, Kiss Atti-
la, Ottlik Roland és a család többi tagjai vettek részt. 
A nagyszabású jubileumi ünnepség délelőtt 10 óra-
kor futball mérkőzésekkel kezdődött. (Barátságos, 
bulis meccset játszottak – a szerk.)

Az ünnepség protokolláris része: a megemlé-
kezések, visszaemlékezések, emléklapok átadása 16 
órakor kezdődött. A mikrofont ifj. Atlasz Henrik 
kezelte. Bevezetőben és menet közben is kellemes, 
vidám és ünnepi hangulatot teremtett. A jubileu-
mi megemlékezést és köszöntőt ifj. Ottlik Sándor 
sportköri elnök mondta. 

Ottlik beszédében elmondta, hogy nagyon nagy 
öröm és büszkeség számára, hogy ilyen sokan 
megjelentek, ez is azt jelzi, hogy milyen sok em-
bernek volt fontos, és milyen sok embernek fontos 
még mindig a tradicionális egyesület, még ha ez a 
mindennapok aktivitásában nem is látszik.

„Három évvel ezelőtt a megszűnés réme fenye-
gette a dorozsmai labdarúgást. Egyesületünket 
néhány kis focista, és egy újonnan verbuválódott 
zömmel idősekből álló, a megye III-ban induló, csa-
pat mentette meg. Ezután a fejlődésünk látványos 
volt. Hogy állunk most? Jelenleg kilenc csapattal vi-
tézkedünk a különböző korosztályos, és különböző 
nemű bajnokságokban. Van női, és leány utánpót-
lás csapatunk is. Az 5 évestől az 50 évesig vannak 
sportolóink. Ezeket a csapatokat 7 edző edzi nagy 

lelkesedéssel és odaadással. A mintegy 130-140 
sportolóból álló egyesület működtetése óriási ter-
het ró arra a néhány emberre, aki most itt tényke-
dik.

A számok is mutatják, hogy nem kis egyesü-
letről van szó. Töretlen volt az elmúlt három év-
ben a fejlődésünk, ám a továbblépéshez szélesebb 
körű támogatásra, érdeklődésre van szükség. Ha 
ez nem lesz meg, akkor nemhogy a továbbfejlődés 
kerül veszélybe, de még az is, amit óriási munká-
val felépítettünk. Arra kérek mindenkit, aki teheti, 
támogasson minket bármivel, akár az érdeklődé-
sével is.

A másik motiváció, ami miatt életre hívtuk 
ezt a rendezvényt az volt, hogy olyan embereket 
hívjunk, hozzunk ki a focipályánkra, akik egyko-
ron sokat tettek az Egységesért, de ilyen-olyan, 
vélt vagy valós sérelmek miatt távol maradtak tő-
lünk. Ezen szeretnék változtatni. Sok ilyen ember 

kapott meghívást. Jó volt nézni az elérzékenyült 
arcokat, könnyes szemeket a meghívó láttán. Az 
egyesületünk iránti szeretetet nem lehetett kitöröl-
ni… ez volt az érzésem.

Nekik, illetve mindenkinek, aki önzetlenül bár-
mit is tett a dorozsmai labdarúgásért, nagy köszö-
net jár, amit én most magamra vállalok: köszönöm 
az egyesület nevében.”

Ottlik után Mihálffy Béla képviselő úr köszön-
tötte a résztvevőket. Elmondta, hogy élete jó része 
itt a pályán telt el. Örömmel látta újból itt a ré-
gi sporttársakat. Külön kiemelte a legjobbakat: ifj. 
Ottlik Sándor, Szabó Zsolt és Puskás József szemé-
lyét. Kérte, hogy a jó példát vigyék tovább.

Id. Ottlik Sándor beszédében a következőket 
mondta. „Nehéz a 90 évet pár mondatba belesűrí-
teni, mert ennyi szép és tragikus napot kevés egye-
sület élt át környezetünkben. Itt vannak a régi lab-
darúgóink, akiknek még a nap melegítette az öltöző 
előtt lavorokban a vizet, hogy meg tudjanak fürde-
ni. Volt nekünk saját pályánk is öltözővel. A pályát a 
Mihálffyak és Aradi Emil segítségével a megye leg-
jobbjává varázsolták. Az öltözőt társadalmi mun-
kával építettük, aki nem tudott jönni, napszámost 
fogadott maga helyett. Voltak Dorozsmán potenci-
álisan meghatározó cégek, amelyek szívügyüknek 
tekintették a dorozsmai focit (Hódgép, Pamutszö-
vő, TSZ).

Szépen ment minden, ment a szekér. Jó csapa-
taink voltak, de aztán jött a tőke. A nagy hal meget-
te a kis halat. Elkezdődött a nagybani piac történet. 
Szépen lassan bekebelezték az egész dorozsmai fo-
cipályát… teljesen ingyen. Ezután jött a nagylaki 
különítmény. Csapatainkat lenullázta, a legalsóbb 
osztályból kellet újra indítani mindent.

A pályánk, amely a sportkör tulajdonát képez-
te, árverésre lett bocsájtva, az egyesület otthon 
nélkül maradt. Habár van pályánk, a tulajdonos 
mindig azt kommunikálja felénk, hogy ehhez sem-
mi közünk.

A következő majdnem megszűnés mintegy há-
rom évvel ezelőttre tehető, amikor is újból mindent 
elölről kellett kezdeni, hiszen bizonyos ember, em-
berek érdeke azt kívánta, hogy újból kihúzták egye-
sületünk lába alól a talajt. Ezt is túléltük, köszönhe-
tően néhány ember áldozatos munkájának.

FOLYTATÁS A 11. OLDALONGÖRÖG JÓZSEF ÁTVESZI AZ ELISMERŐ OKLEVELET.

MIHÁLFFY BÉLA, ATLASZ HENRIK, IFJ. OTTLIK SÁNDOR EGYESÜLETI ELNÖK, HÓDI TAMÁS LÉTESÍTMÉNYVEZETŐ

KISS ANTAL OKLEVELET VESZ ÁT.
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MIHÁLFFY TIBOR VOLT JÁTÉKOS, SZPONZOR

SZABÓ ZSOLT VOLT JÁTÉKOS, JELENLEG EDZŐ

LOVÁSZI LÁSZLÓ VOLT EDZŐ

DR. THURZÓ FERENC VOLT JÁTÉKOS, SZPONZOR

ID. OTTLIK SÁNDOR VOLT JÁTÉKOS, JELENLEG EDZŐ

ARADI EMIL, VOLT JÁTÉKOS, PÁLYAGONDNOK, SZERTÁROS

FOLYTATÁS A 10. OLDALRÓL

Sajnos jelenleg is meg vagyunk bélyegezve. Ne-
héz megérteni, hogy ebben a mozgásszegény világ-
ban ha segíteni nem is, de legalább ne hátráltassák a 
munkát, amelyet mintegy 140 sportoló érdekében 
végzünk.

Minden támogatás megszűnt. A pálya bérle-
ti díja évi mintegy 1 millió forint. A legkisebb gyer-
mekeinknek óránként 7300 forintért, hétvégén 10 
500 forintért béreljük a termet. Ez enyhén szólva is 
brutális. A felnőtt csapataink működésére gyakor-
latilag egy fillér sincs. Mindent elvettek. A környék 
településeinek vezetőit is megbotránkoztatják ezek 
a tények.

A fiam beszédére visszatérve: ez a néhány em-
ber már kevés ahhoz, hogy megtartsa ezt a kínke-
servesen felépített szintet is. Ehhez már szélesebb 
körű összefogásra lenne szükség, de ennek szikráját 
sem látom. Bízom benne, hogy felébredünk. Lehet, 
hogy égetnek a szavaim, de érzékenyek vagyunk az 
elmúlt évek történéseire, és a jelen érdektelenségé-
re is.

Kívánom, és bízok benne, hogy a munkánk vé-
geztével az utódainkra egy élhető, sikeres egyesüle-
tet hagyjunk.”

Hódi Tamás a Szegedi Fürdők és Sport Kft. kép-
viseletében mint a sportpálya létesítményének fe-
lelőse, gazdája ismertette, hogy a sok viszontagság 
után Szeged város önkormányzata új helyen, új lé-
tesítmény beruházásával biztosítja ezen 6 hektár 
területen lévő jó minőségű és állapotú pályákon és 
épületekben a sportolás feltételeit. Ez a városnak 
évente 10 millió forintjába kerül.

Az ünnepi megemlékezések után a dorozsmai 
labdarúgásban tett innovatív, fejlesztő, támoga-
tó munkásságukért emléklapot vettek át: Görög 
József nyugdíjas zöldség kereskedő, Kiss Antal 
volt sportköri elnök, Dr. Thurzó Ferenc támoga-
tó, Lovászi László volt edző, Gyuris István, a Vad-
liba Vendéglő tulajdonosa, támogató, Szabó Zsolt 
edző, Mihálffy Tibor volt játékos és támogató, id. 
Ottlik Sándor edző, Aradi Emil volt szertáros, Far-
kas Péter volt labdarúgó és támogató, Tóth József 
volt képviselő úr, aki 12 évig támogatta a sport-
kört, betegsége miatt nem lehetett jelen.

Az ünnepség jó hangulatban vacsorával foly-
tatódott. Minden résztvevőt megvendégeltek egy 
tányér finom gulyással. A büfé is biztosította a visz-
szaemlékezések, sportbarátok újbóli egymásra ta-
lálásához a kellemes hangulatot.

A vacsora után a sok tombolaajándék kisorso-
lása következett.

*
Összefoglalva, kívülállóként úgy láttam, hogy 

eredeti és nagyon időszerű, jó ötlet volt a Dorozs-
mai Egységes Sportkör életében a 90 éves jubileum 
megszervezése, ilyen formában való méltó megün-
neplése. Talán oldotta a régi sérelmeket, feszültsé-
geket, a nevéhez méltóan „egységgé kovácsolta” a 
sportszerető dorozsmaiakat.

Köszönet és hála a szervezőknek és mindazok-
nak a sportszerető játékosoknak, vezetőknek, szur-
kolóknak, támogatóknak, akik az elmúlt 90 évben 
ezt a jó ügyet életben tartották és a jövő fiatalsá-
ga részére ezt az értéket megőrizték, továbbadják.

TÍMÁR L.
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A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új vásárlót
takarmány és állattartási eszközöket forgalmazó boltjaiban.

Kínálatunk:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés tápok, borjúnevelő tápszerek, 

koncentrátumok, báránytápok, problémamegoldó készítmények, toxinkötők.
Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.

A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítását is vállaljuk 
előzetes egyeztetés alapján.

Tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok előjegyezhetők.

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 07:30-16:00, péntek: 07:30-15:00

Takarmány:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.

Telefon: +36 62 556 130

Állattartási eszközök:
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.

Telefon: +36 62 556 120

Minden vásárlónknak békés boldog ünnepeket kívánunk!

Szélmalom Vendéglö karácsonyi választéka:
Halászlé (18 dkg pontyfilével, 6 dl lével)  1490,-/adag
Pontyfilé rántva (8 dkg/db)    1500,-/3 db/adag
Harcsafilé rántva 8 dkg/db)    1500,-/3 db/adag  
Karácsonyi tál (4 személyes)    7800,-

Aszalt gyümölcsökkel tűzdelt, gesztenyével töltött sült pulykacomb 
2 db, rántott pontyfilé 2 db, szezámos rántott szelet 4 db, libamájas 
pulykaérmék 4 db, sajtos-barackos rántott csirkemell filé 2 db, rántott 
hagymakarikák 4 db, fahéjas almakarikák  grillázzsal 2 db, egészben sült 
parázs burgonya 100 dkg, rizi-bizi 25 dkg

Tartármártás      250,-
Tálca        300,-

Az ételek rendelhetőek dec. 22–29-ig !
Kérjük előrendelésüket dec. 20-ig jelezzék!

Rendelés leadása a vendéglőben vagy a 06 70/3235-035-ös telefonszámon!
Minden Kedves Vendégünknek Békés és Boldog Karácsonyt Kívánunk!

Hátha nem ismeri...
Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsony-

fát vágjanak maguknak. A térdig érő hóban gázol-
va órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de 
nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges 
szél, a távolban felvonyít valami állat.

Az egyik rendőr odafordul a másikhoz:
– Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi 

fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs!

– Hallom, letartóztatták a férjedet.
– Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácso-

nyi bevásárlást.
– Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony 

van!
– Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott 

volna...

Anya és lánya vásárolnak a plázában. Az anya 
meglát egy szőrmebundát az egyik kirakatban, és 
azt mondja a lányának:

– Idén nem kell ajándékot vennetek nekem 
karácsonyra, majd veszek én magamnak.

A lány ránéz a szőrmebundára:
– De, anya! A szegény állat nagyon sokat szen-

vedett azért, hogy te ilyen kabátot hordhass. Nem 
tartod ezt kegyetlenségnek?

– Ne izgulj, apád nem fogja megkapni a szám-
lát még néhány hétig.
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Vállalom gyermekek felügyeletét pedagógusi 
tapasztalattal, idősek vagy betegek ellátását, 

betegségek lelki okainak feltárását, reiki 
beavatottként gyógyító energia közvetítését.

Tel.: 30/364-3812

Ammóniamentes hajfestés és 
keratinos kezelés

a Dorozsmai Szépségszalonban

Bejelentkezés: Szabó Edinánál 
a 06 30/512-0794-es számon.

Reumatológiai szakrendelés
Dorozsmán!

Dr. Hegedűs Béla
osztályvezető főorvos

reumatológus-fizioterápiás, mozgás-
szervi rehabilitációs szakorvos

Rendelési idő: szombat 09–13 óra között
Csak előzetes időpont egyeztetés után.

Időpont kérhető a Thurzó Patikában.
Egyéb információ a 06-70-279-70-99 

telefonszámon.
Cím: Balajthy u. 1.

Megújult étlap a Bányai Pizzériában!
Január 12-től megújult pizza kínálattal várunk minden kedves vendéget!

Kínálatunk kibővített: házi sonkás, csirkés, csülkös, darált húsos, barbecue és 
töltött pizzák

A kiszállítás Dorozsma területén ingyenes!

Telefonos rendelés: 461-023, 06 30/391-2514

Karácsonyra és Szilveszterre süteményrendelést felveszünk!

Nyitva tartás:

Cukrászda: december 24-én 13.00!
December 25-26-27: zárva

Nyitás: december 28-29-30-án: 7.00-18.00, december 31-én: 12.00-ig!
2016. január 1-7-ig zárva! Nyitás: 2016. január 8-án.

Pizzéria: december 21-től január 11-ig zárva!
Nyitás: 2016. január 12-én

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Tavaszi buszos kirándulás Dorozsmáról a 
Plitvicei tavakhoz

Odaút: április 29-én péntek este 23-kor indulás 
a Szélmalom Vendéglő elől.

30-án szombaton: a Plitvicei Nemztei Park 
bejárása (1 napos program)

Hazaérkezés: vasárnap a kora hajnali órákban
Költsége: utazási: 12.000 Ft/fő, park belépő: 

200 kuna (helyszínen fizetendő)
Utazás: autóbusszal, autópályán (max 45 fő)
Szervezi: Gorzás Ágnes (Jerney János Általá-

nos Iskola) Tel: 06-70-6312529

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

Méry Vegyi Diszkont
Kelet Varázsa Ajándéküzlet
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Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt: hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig, 
 Sándorfalván a Széchenyi utca 24. szám alatt: hétfőn, szerdán és pénteken 9-17 óráig, kedden és csütörtökön 10-18 óráig. 

 

E-mail címünk: ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu     Internet-címünk: www.szelmalomktv.hu 

A SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT  

Válasszon rendkívül kedvezményes  
havidíjú internet csomagjaink közül!* 

 
Rezsinet 15 15/1 Mbps már 2000 Ft-tól 
Startnet 30 30/5 Mbps már 3000 Ft-tól 
Szupernet 50 50/5 Mbps már 3500 Ft-tól 
Extranet 80 80/8 Mbps már 5300 Ft-tól 
 

* Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek! 
A feltüntetett sávszélességek a csomagok maximális le– és feltöltési sebességeire vonatkoznak. 
A garantált le– és feltöltési sebesség Rezsinet 15 esetében 5/0,5 Mbps, 
Startnet 30 esetében 7,5/1 Mbps, Szupernet 50 esetében 12,5/1 Mbps 
és Extranet 80 esetében 20/2 Mbps. 

FilmBox minicsomagunk 
csatornái elhozzák a mozit 
az Ön otthonába is akár 
havi 790 Forintért! 
Élvezze a Filmboxot HD-minőségben havi 890 Forintért! 
 

Hívjon korlátlanul minden 
Triotel és Invitel számot 
havi 1990 Forinttól!** 
 

Kösse meg szerződését még ma! 
Hívja most a 765–444-et! 

 

** Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek! 
A tájékoztatás nem teljes körű! A további részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
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LAKÁSJAVÍTÓ EZERMESTER!
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 

zárcsere, vaskapu, rács hegesztés, 
esőcsatornázás, bádogozás, tetőjavítás, 

szúnyogháló, redőny, egyéb káresemény 
helyreállítása! Számla biztosító felé is!

Hívja Batát!
06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész
Széksósi utca–Északi sor sarok
 463-023, 06 20 9752 926

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

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV
szeged–kiskundorozsma, 

széchenyi u. 44.
TeL.: 62/461–170,
06 30/316–4464

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

(Bordányi út mellett balra, sziksósfürdői 
elágazás után 1000 méterre)

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

ÁGOSTON PÁL
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC Direct, MinDigTV, 
egyéb antennák 

szerelése, javítása
Illés Tibor

Tel.: 06-30/94-39-200

VILLANYSZERELÉS
RIASZTÓ SZERELÉS

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger Zsolt
+36 20/2166-099

www.avom.hu

Avom Biztonságtechnikai és Villanyszerelési Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Gyuris u. 4.

TündérKerT nATúr KOZmeTiKA
K U B I KO S  U.  8 .

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

fogyasztó, feszesítő, narancsbőr 
elleni testkezelések: lézerezés, UH, 

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

N y i t va :  b e j e l e n t ke z é s  a l a p j á n
mOSó-GyuriS STefÁniA: 70-620-6867

REDŐNYÖK
Reluxa, szúnyogháló, 

harmónikaajtó szerelése, javítása
Minőség, megbízhatóság, garancia
Dorozsmaiaknak 10% kedvezmény!

(visszavonásig érvényes!)

Költő József
70/503–9709

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!
Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587

Szakképzett nővér házi betegápolást, 
betegfelügyeletet vállal nagy gyakorlattal, 

megbízhatósággal Dorozsmán.
Tel.: 06 30/219-3212

Buella Éva

női és gyermekfodrász
Szeretettel várom régi és új vendégeimet 

a Dorozsmai út 193. alatt lévő 
szépségszalonban (Coop-pal szemben)

Bejelentkezni személyesen vagy az alábbi 
telefonszámon: 06 30/636-5615



N A G Y B A N I 
PIACRA FIATAL 
D O L G O Z Ó T 
K E R E S Ü N K !

T E L E F O N :
20/937-3427

Víz- központifűtés-szerelés, -javítás, 
anyagbeszerzés, tervezés, költség- 

kalkuláció, hagyományos és megújuló 
energiákkal, árajánlattal. Fürdőszoba 
felújítás, csőtörések javítása, vegyes- 
tüzelésű rendszerek kialakítása akár 

puffer tartállyal + Honeywell vezérléssel, 
vízteres kandallók beépítése, radiátoros fű-
tés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor fűtés.

Oil Service Team
Telefon: 06 30/9988-273
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Mardel Market
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 

OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK
SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

Adél köz 1.
Nyitva tartás:

H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Teljes körű
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Csongrád Megyei
KEGYELETI Kft.

Kiskundorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 62/461-039
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8381
Nyitva tartás: H–P: 8–16 óráig

Ruzsa, Határőr u. 2.
Tel.: 62/285–197
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8378
Nyitva tartás: H–P: 8–16 óráig

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás
Kiskundorozsma, Nagybani piac

Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

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

F+ Autóklinika
AUTÓGÁZ BESZERELÉS GARANCIÁVAL!
Karburátor és injektor javítás 18 

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!
Kisteherautó teljes körű javítása.

Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/769-048

Mobil: 06 70/234-2113

ÉPÜLETEK KÜLSŐ-BELSŐ RENOVÁLÁSÁT 
VÁLLALJUK: KŐMŰVESMUNKÁK, HIDEG- 

BURKOLÁS, HÁZFESTÉS, TETŐJAVÍTÁS STB.
FORDULJON BIZALOMMAL HOZZÁNK, 
MINDENRE TALÁLUNK MEGOLDÁST!

BATA ZSOLT – 70/426–7198

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.

Gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
GEKO-2002 Kft.

Bordány, Kossuth u. 52.
Tel./Fax: 62/288-010

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

Tel.: 30/343-0346
6791 Szeged, Balabás u.33.

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

06 20/951-6620, 06 70/241-5992

DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt.
Nyitva tartás:

Hétfő, szerda: 9.00–10.30,
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). 
Hívásra házhoz megyek!

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

SZIKI kerékpár- és kismotoralkatrész üzlet
Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13

Széksósi út 40.              06 20/567-9889

Építési és felújítási munkákat vállalok

Műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

06 70/417-3721

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

Kiskundorozsma, Törő u. 21/B
62/460–798

Nyitva tartás:
H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30, Szo.: 7.30-12.00

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

E-mail: kapaskert@gmail.com
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.
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Gyászfeldolgozás
Félelmek és aggódások oldása

06-70-559-9890

Lilla JÓGA-torna
Kedd: 17.15-18.45, 

csütörtök: 18.00-19.30
Sz-P: 8.30-10.00

Bejelentkezés szükséges!    06-70-559-9890
Bővebben a programokról: www.viragoslilla.hu

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728
Nyitva: H-P: 7-16, Szo.: 8-12

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4690 Ft
Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron 

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 25 kg:  4.900 Ft
Cement:  3.600 Ft/q
Dió szén 35 kg/zsák:  1100 Ft / zsák
Tölgy:  3.400 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.800 Ft/m2

Pala 158x110: 3050 Ft/db

Fenyő 2500 Ft/q
10 kg-os fa brikett 750 Ft/zsák
15 kg-os fa brikett 850 Ft/zsák
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft
Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  43.000 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  57.000 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  29.900 Ft

Ajánlatunk:
KARÁCSONYI DÍSZÜVEGEK
  – virághagymák
  – zománcozott edények, ajándék üvegáruk
  – őszi műtrágyák, granulált csirke és marhatrágya
  – festékek, festőszerszámok
  – műanyag és agyag cserepek
  – növényvédőszerek, műtrágyák

Nyitva tartás:
H–P.: 8.00-16.00-ig, Sz.: 8.00–12.00-ig

Tel/fax: 62/461-865
E-mail: mezogazdasag@invitel.hu

Dr. SzitáS erika
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szeged-Kiskundorozsma, Balajthy u. 1.
Rendel: CSÜTÖRTÖK 12-től-16 óráig

(kéthetente, minden páros héten)
Telefonos bejelentkezés: 30/853-8695
Bőrnövedékek eltávolítása, gombás, vírusos, 

bakteriális bőrfertőzések kezelése, allergia teszt 
lehetősége stb.

790

ZSITEX Munkaruházat
folytatja munkaruha gyártását.

Minden dorozsmai vásárló 
megtalálhat:

06 30/717-2416

Hirdetésfelvétel:

06 20/470-6587

Kérje 4-et 
fizet 5-öt kap 

akciónkat!

KONTÉNER RENDELÉS:
KONTÉNER KFT.

TEL.: 20/337-9102

Új szolgáltatás a
ZÖLD SZIGET GYÓGYNÖVÉNYÜZLETBEN!

A Jó keringés központ közreműködésével 
hetente 2 alkalommal BEMER készülékkel 

fizikai és terápiás kezelések lesznek.
Hétfőn, szerdán 8-12-ig várjuk 

az érdeklődőket a Dorozsmai út 191. alatt!
Tel.: 06 30/573-9235
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata

halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035

Éjjel-nappali ügyelet: 
+36 30/9455-643

Dorozsmai eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

DOROZSMAI INGATLANIRODA
Kiskundorozsma, Szent János tér 3. (templomnál)

Irodai tartózkodásom ideje:
hétfőn és szerdán de. 9-11 óra között, kedden és csütörtökön du. 15-17 óra között

vagy egyeztetett időpontban: 06 30 248-6944
E-mail: vecsine@szelmalomktv.net

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

RENDKÍVÜLI AKCIÓ
december 1-től 15-ig!

Extra kényelem a digitális eszközök használatakor
HOYA Blue Control lencsék 30% kedvezménnyel

Kontaktlencse ápoló folyadékok 
50% kedvezménnyel!

Diákigazolványra a keret árából 50% kedvezmény!

(További kedvezményekről érdeklődjön 
az üzletben!)

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

Dorozsma 
központjában 

a Piactér 
mellett 

400 m2-es 
beépíthető, 
üres telek 

eladó.
Érdeklődni: 
20/470-6587

Fűnyírást,  
favágást, 

hegesztést 
vállalok.

Elérhetőség:
70/595-3343

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

06 20/470-6587

Szegedi Testamentum Nonprofit Kft.

A Kreatív Família Papír-
Írószer-Nyomtatvány Bolt

továbbra is várja minden kedves régi és új 
vásárlóját kedvező árakkal 

és választékos árukészlettel!
IRODASZEREK, NYOMTATVÁNYOK, 

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS ÉS HELYI 
BUSZJEGY, BÉRLET ÉS NAPIJEGY ÁRUSÍTÁSA

A templom mellett a buszmegállóval szemben 
a Szent János tér 3. alatt.

Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00, 
szombat: 8.00-12.00. Ebédszünet: 12-13-ig.

DOROZSMAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Maróti EDit ügyvéd

Nyitva tartás:
h, k, sze: 16-20 óráig,

péntek: előzetes egyeztetés szerint

Cím: KKD, Jerney u. 6. (Törő u. 23.)
Tel.: 20/9268-943, 30/3243-493

E-mail: drmarotiedit@gmail.com

§

Bőrös félsertés...............   650 Ft/kg!
Kolbászhús 70/30 .........   899 Ft/kg!
Röfi füstölt kolbász ....... 1600 Ft/kg!
Sertés zsír ......................   500 Ft/kg
Saját márkás termékeinkről kérdezzék az eladókat!


