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A magyar nép és azon beliil különösen a katolikusok ebben az éyben a nagyon
kedves karácsonyi ajándékot másfél hónappal az ünnep előtt kapták. 1997. novem-
ber 9-én Rómában II. János Pál pápa ünnepélyesen kijelentette: Apor Vilmos vér.
tanú glőri püspÓköt a boldogok soróban tisztelhetjük, Emberi magatartása' melyet
embertársaiér1 odaadott életével és vértanú ha|á|áva| is hitelesített, teljesen össz-
hangban van Jézus életével, fe|nézhetünk rá, mint példaképre és - akik hisszük a
szentek közösségét - közbenjáró imáit kérhetjük.

Bár az őt ért lövések 1945, nagypéntekjén dördültek el, húsvét hétfőjén követke-
zettbeha|ála, ezt az önmagában kegyetlen és szomorú tettet karácsony titka avatta
diadalmas eseménnyé'

A szeretet nemcsak akkor volt jelen életében, amikor talán dúdolgatva készítette
a karácsonyi ajándékot szerettei részére és a karácsonyfa fényeit vissaatükröző,
csil|ogó szemme] átadta nekik' A szeretet igazi ereje akkor mutátkozott még a maga
teljesebb valóságában, amikor a fele|met legyőzve fe|emelte szayát a kisebbségeket
elnyomó jogsértő hatalom e|len. - Vagy amikor a társadalmi korlátokon természe-
tes gesztussal átnyúlva (főnemesi családbó| származott) segítette azú|dözötteket, az
anyagiakban szükséget szenvedőket' a félelemtől üldözve biaonságot keresőket
gyulai plébánosként is, de győri püspökként is.

A szeretet sok-sok hétköznapi és ünnepi tette erősítette meg döntési készségét,
hogy azon az 1945-ös nagypénteken abban a percben tudta, mit ke|| tennie, hogy
megmentse a püspoki széI<ház pincéjében menedéket kereső asszonyokat' Ezt nem-
csak tudta' nemcsak szaváya| fogalmazta meg, hanem azonnal meg is tette.

S az őt leterítő lövések után, halá|ára készüIve, érdeklődésére e|mondták mun-
katársai, hogy az asszonyoknak nem esett bántódása, ezt mondta: ,,Köszönöm a jó
Istennek, hogy elfogadta áldozatomat.'' ,,Még egyszer üdvözlöm papjaimat. Segít-
sék felépíteni romjaiból szerencsétlen magyar hazfulkat... Felajánlom összes szen.
vedéseimet engesztelésül saját bűneimért, de felajánlom papjaimért is, híveimért az
ország vezető embereiért és ellenségeimért... Felajánlom szenvedéseimet az édes
magyar Hazáért és az egész világér1!'' - Es mindezt olyan tisáán, hittel, erővel tet-
te, hogy átsugárzott 40 év kényszerű hallgatásán is!

Rómában a Szent Péter téren' majd másnap a VI. Pál kihal|gatási csarnokban
velünk egyitt az olasz, amerikai, a mexikói zarándokok is ott voltak, mert számuk-
ra kedves másik két személy boldoggá avatása ugyanakkor tör1ént. Az tinneplő kö-
zösséget mondhatni karácsonyi hála, örÖm és béke tö|tötte e|. KülönÖsen átéltük eá
az örömet hétfőn délután a Szent Pál Bazilikában mintegy 6000 magyar testvérünk-
kel együtt, amikor magyar ima és ének hangjai zengtek a Szent Pál sírja fu|é emelt
csodálatos templomban.

Karácsony ünnepén azt kívánom minden dorozsmai polgárnak, testvéreimnek,
barátaimnak, hogyjárja átszavaikat, tetteiket, ajándékozó gesztusaikat, békés együtt-
léteiket ezazajándékozó, életet gazdagitó, a rosszon is győzedelmeskedő szeretet!

De maradjon is meg ez a 2000, év felé ktizelítő új esáendőben, hogy ennek ere-
jéve| mindenki tudja áttörni a közöny elvá|asáó falát, kittirni a sértettség maga
emelte börtcinéből, újra kezdeni a kátyúba jutott házastársi-, testvéri-, baráti., szom-
szédi szeretetet és megerősíteni minden igazi é|ő és éltető emberi kapcsolatot!

Aldott karacsonyt!
Mádi Gytirgy

plébános

A mai e|gépiesedett, pénz és technika
központú világban' amikor a hagyomanyok,
a régi szokasok, dalok eryre inkább feledés-
be merülnek, akkor örvendetes kivételként a
betlehemi játék ismét országszeÍte terjed.

EvszÍuadok pásáorainak, betlehemesei.
nek üzenetét hordozó szép énekek, versek,
szójátékok keverékéból álló betlehemes játék
ma is a karácsony örömét, ét}:.itatÍLt á,Ías^ja.

Vajon honnarr ered ez a szép szokas?
Hagyomány szerint a természetszeretetet

és békességet hirdetó Assisi Szent Ferenc
volt az első bet|ehemezó. Ugyanis |223 ka-
rácsonyán egy erdő barlang|ában rendeáe be
a betlehemi istállót' és benne életre keltette
Jézus születése körüli eseményeket. Megje-
lentette Mariát a szénÍn fekvő Kisjézussa|,
Józsefet, a hódoló bölcseket, és szegénysé-
gükben is nagylelku, <lnzetlenül ajándékozó
pasztorokat. Betlehemet azóta állítanak min-
dentitt a templomokban. Vatószínű. hogy a
betlehemezés szép szokása is innen ered.

Hazánk legrégibb \ejegyzett betlehemes
emléke, a mindenütt ismert, elterjedt ének a
Csordapásztorok' a XVI. száuadbó| muadÍ
rank' Egyszer.ű' hangulatos dallamával, sze-
replokre felosztva' kis betlehemes .iátékként
előadható' elj átszható.

A betlehemesjátéknak több táji típusa ala.
kult ki.

Fóbb jelenetei _ a szállaskeresés' az an-
gyal megjelenése a piísztoroknak és a Kis-
j ézus köszöntése, aj andékoziísa.

Ezek a jelenetek minden változatban
megtalálhatók.

Yáltozat pedig sokfé|e van, szinte falvan-
ként mrás és más. A betlehemezés legfonto-
sabb kelléke természetesen maga a betlehem.
Ez egy hfui|ag készített, leginkább templom
alakú hazikó. l-rordozható. benne kis bábok-
ból álló Szent Család látható.

Régen, a kifordított bundájú, nagysapkás'
lancos.kolompos' botos, kicsi és nagy paszto-
rok. a vicces nagyothal|ó öreg, a betlehenret
vivó angyalok. a maguk készített betlehemi
csiIlag alattjártak a hósubás fa|vakhézait.

Egyszeríi szép énekekkel, versekkel' rig-
musokkal hirdették karácsony üzenetét - a
békét és a szeretetet. Vigasaalríst vittek, lelki
erőt adtak az éIettő| megfai.adt embereknek.

|smét kopogtat a rclRÁcsoNY, ismét
kérdez a pasaor:

Szabad-e betlehemezni?
Most mar szabad.
Kívanom a betlehemesek szép versével, hory
Könny ne hulljon
Seb ne fajjon,
Családoka öröm szálljon,
Legyen boldog, Szent Karácsony.

Huszár László
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P PTI\IEPUNK: hZ Off'lCN^ I\IYOMD^
Eltelt öt év a Dorozsmai Napló újbóli meg|elentetése óta'

Ktizreműködők jöttek, mentek, új arcok feltÍintek, régiek el-
tűntek, de egy társ szinte végigkísérte az öt évet: a nyomda,
az Officina Nyomda.

Ebből az alkalomból ü|tünk le beszélgetni Dr. Kékes
Tibornéval, a Kft' tigyvezetőjével'

_ Az eltelt öt évben nem volt alkalom arra, hogy be.
mutassuk onöket, mint az egyik legfontosabb partnerün.

ket. Kérem, mutassa be cégüket!

- Az officina Nyomdaipari oktató és Termelő Kft. a Sze-
gedi Nyomda átalakuláSakol 1991 augusztusában annak tan-

mtíhelyébőljott létre. Az első időben hagyomiílryos nyomda-

technikával végeztük a gyakorlati szakmai képzést, a 624. szá-

mú Szakmunkásképző Intézettel együttműködve.
1993-ban pá|yázat útján elnyert keretbol indult meg a

műszaki fejlesztés, amely segítségével ma már számítógépes

szöveg-előállítás és formakészítés végezhető. A jelenlegi

technikával az (ljságban már fényképek leközlésére is van

lehetőségünk.

_ Ez a technikai fejlődés hogyan nyilvánul meg -

mondjuk a Dorozsmai Napló nyomdatechnikai előál|ítá.

sánál?

_ A kezdetekkor, |992-ben egy hét átfutási idő kellett a

lap előállításához, bár az igazsághoz ÍarÍ"ozik, hogy a Do.

rozsmai Napló volt az e|ső ilyen jellegű kiadvány' amelyet mi

állítottunk elő' Úgy is lehetne mondani, hogy együtt kezdtük

el ,,kitalálni'' azűjság megjelenítését' Ma már rutinosabbak is

vagyunk, a technikánk is fejlettebb, és nem utolsó sorban a

Szerkesztőség is gyakorlottabb, nrint öt évvel eze|őtt. Igy

most 3-4 nap alatt készül el a lap.

Azzal pedig, hogy együtt bábáskodtunk a kezdetekkor, az

egyik kedvencünkké vált a lap. Szomorúak is voltunk idén ta-

vassza|, amikor az akkori egyik felelős vezető beje|entette,

hogy megszűnik a Dorozsmai Nap|ó. Mi akkor nem értettÍ'ik,

miért szűnik meg egy színvonalas, feltehetőleg a he|yiek szá-

mára sok érdekes információt szo|gáltatő, küllemre is _ össze-

hasonlítva más kiadványokkal _ nívós kiadvány.

Nem értettük a dolgot, de el ke|lett fogadnunk. Nemsoká-

ra azonban a kezünkbe került a másik nyomdában előállított

újság. Megítélésünk szerint korfektebb lett volna, ha azÍkőz-

lik, hogy bizonyos okok miatt más e|őállítót keresnek' hiszen

szabad a piac.
Annál nagyobb örömmel fogadtuk a visszatérést, amikor

a jelenlegi (régi?) szerkesztők megkerestek, hogy folytatni

kellene a munkát. Nem dicséretként mondom, de nagyon kor-

rekt a mostani vezetés és köztünk a kapcsolat.

_ Térjünk vissza az onök mindennapjaihoz. Tevé-
kenységüket milyen stábbal, milyen formában végzik?

- Jelenlegi tulajdonosunk a Csongrád Megyei onkor-

mányzat,25 fő a|ka|mazotta| dolgozunk. Mint említettem fő

tevékenységünk a szakképzés. 53 tanuló képzése folyik eb-
ben a tanévberr, amihez sajnos támogatást alig kapunk, ön-
fenntartók kell, hogy legyünk' ezért termelő tevékenységünk
is igen fontos.

A tanulóink 3 fó területen végzik gyakorlataikat:

- gépmester, mely jelenleg hiányszakma. Mint ismert, a
sok kis nyomdához sok gépmester kell, és eZ most nem
áll rendelkezésre,

_ kézi könyvkötészet, melyre szintén komoly igény mu-
tatkozik, hiszen a hagyományos könyvkötészet (lgy tú-
nik a reneszánszát é|i,

- formakészítés, amiről a beszélgetés elején már említést
tettem.

A 3. osztályos tanulóink - büszkén mondhatom - külön.
biző részfe|adatokat már önállóan végeznek el, vagyis igen

komoly munkát produkálnak.

_ Milyen kiadványok készülnek itt a Tisza Lajos krt.
85-87-ben?

- fulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a névjegy-
kártyától a könyvekig minden. Sokféle reklámanyag, nyom-

tatvány és ismeretterjesztő anyag is készül.
osszességében a mintegy 45 millió forintos átbevé-

te|ünk l/3-a könyvnyomtatásból, másik 1/3-a ügyviteli nyom-

tatványból, míg a maradék a többi kiadványból tevődik

össze'

- Milyen piacokra dolgoznak?

- Megállapíthatjuk, hogy hagyományos, mondhatni

,,törzs'' piacunk van, legnagyobb megrendelőink a JATE, a

Tanárképző Főiskola, de például Budapestről, az EÖtvös

Loránd Tudományegyetemről is érkezett megrendelés, amely

betudható a kedvező árfekvésnek, valamint az igényes meg-
jelenítésnek.

Elmondhatjuk, hogy kiegyensúlyozott a piacunk'

- E|telt öt éy az együttműktidés kezdete óta. Mit üzen
on a lap olvasóinak?

_ Ismervén a helyi kiadványok minőségét, azt kel| mon-

danom, hogy a Dorozsmai Napló mind tartalmilag, mind a

megjelenítés szempontjából a legnívósabbak közé tartozik,

bár meg kel| jegyezni, hogy még nincsenek teljes egészében

kihasználva a nyomdánk által nyujtható lehetőségek, még

lehet szebbíteni a küll-émet'
Ennek ellenére azt tudom üzenni az o|vasóknak' hogy

becsüljék meg kiadványukat, olvassák szorgalmasan, és írá-

saikkal, véleményeikkel jobbítsák, színesítsék lapjukat.

Megköszönve a beszélgetést, azzal váltunk el' hogy a

Dorozsmai Nap|ó újraindításának l0. évfordulóján, ha előbb

nem is, ismét teülünk, és értékeljtik együttműködésünket.

Úgy legyen!
N. S.
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Ballagok az utcán, miközben csiklandós
hópehely-zúzmarák dörgölődnek az. arcom-
hoz. Milyen. magasbó[-jönnek!: Mennyi. szé-
pet láthatnak, míg leérnek a földre!

Gondolataim egyszerre a havas felhók
közé emelkednek' túl a tekinteten, túl a
mögöttem hagyott évtizedeken. Telek, ka-
rácsonyok elevenednek fel az emlékezet
homályából: rég nem látott drága arcok, s a
magam tízéves gyerekvi lága.

A megidézett karácsonyok köziil is ta-
|án az a fájdalmasan szép, mely l949-ben
köszöntött ránk a külvárosi szegénységünk.
ben. De sokan vannak, akik még emlékez-
nek ezekre a háború utani nyomorúságos
évekre!! Kemény munkával, rokoni, baráti
segítséggel a szüleim decemberben megvá-
saroltak egy kis házat, az akkor még Somo-
gyi-telepnek nevezett városszélen. Mind.
össze egy foldes szoba, konyha, keskeny
kis beépített gang volt a mí ,,palotánk'''
Leginkább a kemencének örtllttink, itt me.
lengettük hátunkat' dermedt ujjainkat'

Az édesanyám minden este az imádsá-
gunkba beleszotte há|áját a Jóistennek,
amiért végre saját otthonhoz jutottunk. El is
mondta nekünk, ne vá.iunk semrni ajándé-
kot kar.ácsonyra, meÍ nekünk ezt a házat
hozta a Jézuska.

Az ünnep előtti napon anyám éjszakai

Ezüst díó
műszakból jött haza a kendergyárbó|' s útja
a Mars téren át vezetett. Itt talált egy kis
fenyőgallyat a ftildÖn. Este ez a fenyő-
ágacska volt feltűzve a konyhaasztal Ítilött
a falra. Rajta volt egy szem szaloncukor.
Ennyire futotta akkor nektink, de mi vol-
tunk a legboldogabb család az 53.as utcá.
ban. Vagy a Világon!

Egy év múlva annyira gyar.apodtunk,
hogy egy kis disznót is tudtunk vágni.
Apám arra gondolt, elég nagylány vagyok
én már ahhoz, hogy elküldje velem a falu.
béli jó cimborájanak a kóstolót.

E|magyarázta, hogyan iutok el Alsóvá-
rosba' a Galamb utcába, hol kell átszállnom
a villamosra a Széchenyi téren. Kaptam egy
forintot az útiköltségre. Kegyetlen hideg
volt, az anyám kötötte kesztyii' zokni védett
a megfagyástól

Sikeres megérkezésem nagy boldogsá-
got szerzett a családnak' de fóképpen a kol-
básznak, hurkanak, töpörtőnek örültek!

Haza akartak kísérni, de én váltig erős-
ködtem, hogy egyedül is haza tudok menni.
Hogy. hogy nem, eltévedtem. órákig bo-
lyongtam, míg valahogy a Mars téri piacon
kötöttem ki. Járkáltam az idegen emberek
között, de szégyelltem kérdezosködni. A
hideg beleütött a kezembe-lábamba, tán
sirdogáltam is. Végre felfedeztern egy kö-

zelünkben |akó ismerős nénit. Egy szatyor
krumpli volt a kezében, a \ábén zsákdara-
bokból és szalmából összetá,ko|t alkalmi vi-
selet volt. Reménykedve mellészegódtem,
hogy most már biztosan hazatalálok.

_ Gyere csak velem, Bözsike, de én
gyalog megyek, nincs vi|lirmosra pénzem _

mondta a néni'
Bírok én még menni, biztattam magam'

De égette a zsebem a maradék villamos-
pénzem. A piac szélso sorában vettem rajta
egy kályhaezüsttel befestett diót. Gyufaszá|
volt belefaragva, azon egy kis cémaakasáó.
Igazi ezüst dió!

Délután volt, mire hazaértem' Anyám
sírt-Zokogott örömében, hogy nem esett
bajom. Azon a karácsonyon a fenyőágon a
hazi szaloncukor mel|ett, fenn az ág csú-
csán az ezüst dió ragyogott...

Lassan visszazökkenek az emlékek ös-
vényéről a va|óságba. A sűrű hóesésben
megbékélt szívvel gondolok a közelgő ka-
rácsonyra' az unokáimra, akiknek ajándékot
készültik venni.

Vajon ők érzik-e majd 50 év múlva is,
hogy a legnagyobb ajándékot nem a bol-
tokból hozza nekik a Jézuska, hanem belül-
ról, a szívünkból áradó szeretetünk jelenti a
semmi más valutára nem váltható értéket?

V. Szabó Drzsébet

Szenvedélyb etegséggé válhat...
Közelednek azok a napok, melyekben az emberek gyakran kívánnak egymásnak kellemes

ünnepeket, és mindez idónként pohárkoccintással isjár.
Ha a fetnóttek kismértékben, és alkalmanként fogyasztanak alkoholt, akkor a fiatalok is

többnyire ezt fogiák kovetni.
Sose keltsük azt a|ÍLÍszatot,hogy az alkohol elűzi a bánatot, vagy feltétlenül szükséges a

.ió szórakozáshoz.
.,Felméréseink azt mutatják - mondja Dr. Elekes Zsuzsa, aBp,-iKozgazdaságtudomiítty

Egyetem docense, - hogy a középiskolas fiatalok körében a mértéktelen alkoholfogyasáás

eltededtebb, mint a kábítószefek használata, mert a szeszes italokat könnyebben megszerez-

hetik, másrészt ezt|átják a szülóktól, ismerósöktől.''
Egy 1995-ös országos felmérés alapján, amege|i5zó egy évben, a középiskolrísok 42,4o/ta

számolt be ler.észegedésrő|,20,9Yo-,aki 1-2 alkalomnál többször is berúgott.
Már azá|ta|ános isko|a felső tagozatában akadnak gyerekek, akik iszogatnak, nyári tábo-

rozás. kirándulás. diszkózás a|kalmával.
Ez részben azért tÖrténik _ az alkohol bódító hatásának élvezete mellett -' mert a kama-

szok utánozni akarják az idósebbeket, hogy kivívják kortársaik bámu|atát' és az alkoholtól

várjak, hogy átsegítse őket gátlásaikon.
Az 1997. IX.-től hatályos reklámtör.vény ki-

mondja: ..Tilos közzétenni alkoholtartalmú ítal olyan
r.eklámját, amely gyermek-' vagy fiatalkor.úaknak
szól, illetve tilos alkoholtartalmú italt reklámozni
k<jzoktatási és egészségügyi intézményben, és an-
nak bejáratától szárnított 200 méter.es távolságon
belül. ' .

Segítséget nyrijtanak a pr.obléma megoldásához
a nevelési tanácsadik, családsegító központok, az
alkohol- és drogambulancia dolgozói, egyházak
tinkéntesei, valamint az,,Anonim Alkoholistak Cso.
portj a'' nevű szery ezet.

A serdülőknek sokféle gonddal kell megktizde-
niük, mindenekelőtt jó példával segítsük óket.

Tudatosítsuk, hogy az egészség a legfőbb érték'
oNuecR FELELŐS.

MEGHÍvót
A KISKUNDoRoZSMÁÉRT

ALAPÍTVÁNY
Kuratóriuma

tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját, ismerősét

az1998, február 6-án
18.00 órai kezdettel

a Dorozsmai
Sportcsarnokban tartandó

.rórÉroNYSÁGI
nÁr-,na.

Jótszik.. a Zsomboys Zenekar.

Belépődíj : 2500,_ Ftlfő,
amely magába foglalja a vacsora

Vendéglátást.

.IO SZORAKOZAST KIYAN
a K]SKWD)R)ZS]|/fuÍÉRT

AI'APÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

Jegyek kaphatók
a Dorozsmai

Takarékszövetkezetben
és a teriesztoknél.

melynek megőr.zéséért mindenki

Dr. Bihariné Jenei Mária
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Karócsonytündér
Bár a Télapó sok culaot tett a csiz-

mákba, megtette amit a gyerekek vár-
tak, és már ismételten késziilünk, a
karácsonytiindért várjuk. Halkan jön,
ahogy az hozzá i||ik. Belenéz az em-
berek szívébe, nevet, és arra gondol'

hory mindjárt megérkezik mindenhova,
és örülnek majd neki.

Belopózik a szobába, megfogia a
gyerekek kezét, és velük bonda az
ajándékokat, amit szeretetből adtak.

Kiss Mónika

u

MEdiák

Csináld magad!
Nem vall nagy ötletességre az egyik

szülő zsebéből kivett pénzen ajándékot vá-
sarolni a mrísiknak.

Ha egész évben ene spiroltad a zseb-
pénzedet' megveregetheted a vál|adat, de
elófordulhat, hory így sem elég apénz, rá-
adasul kicsi, vagy éppen túl nagy alsóneműt
vá|asztottál. Próbáld meg magad készítette
ajándékkal meglepni szü|eidet, testvéredet,
barátaidat.

Igaz, most jön a kérdés: mit tudok én
csinálni? ime néhríny könnyen kivitelezhetó
ajríndékötlet.

Anyunak és narymamának rögtön van-
hatsz egy kötényt, fogókesztyiit vagy edény-
a|átétet'

Apunak csinálhatsz kulcstartót sókerá-
miábó| (2 rész só, l rész liszt és annyi víz
amennyit a massza ftllvesz). Ebből rögtön
karácsonyfadíszeket is készíthetsz. A régieket
mar úryis unod és ery-kettő mar e| is tört.

Ajandéknak varrhatsz kispárnát is. Csu-
pan két nagy kört kell kivágni, összevarrni
és kifor.dítarri, majd kitömni vattáva|, és a
kreativitrísodtól fiiggóen macit, cicát, ku-
tyát, majmot, bohócot vagy más iópofa fi-
gurát hímezni rá. A szemeket gombból, a
hajat vastag fonalból formázhatod.

Az üdvözló kártyákat is készítheted saját
kezűleg. Csak kemény papina van szüksé-
sed.- 

Ja igen, és csomago|ópapírt sem muszáj
vasarolni, hiszen vagy túl csúnyák. vagy túl
dráglík' Err.e a célra megfelel az egyszínű
csomagolópapír is. Ha van otthon festék és
krumpli mar kész is van a krumpli nyomda,
amivel különböző for.mák nyomtathatók a
papirra.

A cinkékól se fe|edkezzünk meg. Akasz-
szunk ki a gyümölcsfára egy darab nem só-
Zott. nem fiistölt' nem abált szalonnát,
,'ajándékba'' nekik is. Egy fr| kiló febluár
végéig elég |esz'

Persze, ha már ennyi mindenkire gon-
doltá|, magadra is fordíthatsz egy kis időt.
Hozd rendbe magad, o|tózz fel szépen, hi-
szen már el is érkezett a várva várt ünnep'
amikor átadhatod a magad készítette aján-
dékokat, és örömmel nyugtááatod, hogy
még a zsebpénzed nagy része is megmaradt.

WORD PUZZLE
Kedves Diákok!
Kellemes időtt;ltést a téli szünetben!
Havalaki unatlcozna és tud angolul,

íme egl kis Szójóték!

Az alábbi szavakat kell behelyettesíteni
a vízszintes sorokba.

A ftiggő|eges l-es sor betúit összeol-
vasv4 egy aktuális angol szót fogsz kapni.

miracle, assurance, invisable'
superstar, remission, halleluja'
christian, touchable, salvation.

Ha esetleg síelni mész a családoddal, lesz mit hészíteni az útra. Jó sütögetést!

Hegymászók keksz.csemegéj e
, (kb. 20 db) Elkészítési idő: 25 perc Nehézségi fok: könnyÍí

Hozzti,valók.' 250 g,|iszt, 2 teáskaná| sütőpor, l25 g vaj vagy margarin,
2 teáskanál vaníliás cukor,5 evőkanál cukor,'l csipet só' 5 evőkanál
mazsola, l tojás.

Elkészítése:
1. Melegítsd elő a sütőt 225 foka.
2' Vedd ki ery kicsit előbb a vajat vagy margarint és a tojást a hűtőszekrénybőI,

hogy ne legyen túl hideg, ha hasmálod.
3' Keverd össze a sütőport és a lisztet és tedd a gyúródeszkáravagy aÍiszta asz-

talra. A közepébe csinálj egy kis mélyedést.
4,Yágdkis darabokra avajatvagy amargarint és tedd a lisztkupac szé|ére.

5. A mélyedés közepébejön a cukor, a váníliás cukor és egy csipet só. Üsd a cu-

kor tetejére a tojást és gyurd össze a tésztátt. Végül a mazsolát is dolgozd bele.

ó. Fórmálj kis hegyeket a tésztából, és süsd őket 5-l0 percig egy zsírpapínal ki-

bélelt tepsiben.

Ke lle mes ünne pe ke t kívón
Berta Gabi

Alapítványi est
a Jerneyben

Ismét megrendezésre került novem-
ber 22.én az Alapítványi est a Jerney
János Álta|ános Iskolában.

Lázár Zo|tán igazgató úr megnyitó
beszéde utőn az iskola növendékei ad-
ták elő műsorukat. Az iskola összes
osztáiya készült az eseményre, mesét,
dauátékot' verset adtak elő, és táncol-
tak. Az előadások után vacsora, büfé,
és tombola yárta a vendégeket.

A bevételt az iskola javára fogjrík
fordítani, és remélhetőleg - jövő évben
is sikerül olyan kellemes hangulatu
estet megrendezniiik a szervezőknek,
mint amilyet most is láthattunk.

Somogyi Gábor

Karácsonyi vicc
skót férj a feleségének: Drágám, mit

szeretnél karácsonyra?
Feleség: ...várj...gondoIkozom...
Skót ferj vá|asza:' Na jól van, drágám.

Kapsz ery év gondolkodasi időt! S. G.

c

M

T

c

A

A



1997 . DECEMBER 20. 5. OLDAL

Van remény

Biztató jelek a rdkbetegség gyógyí,tdsdban

Bizonyítottan négy daganatos betegség-
ben szenvedö nő volt a családunkban (anyai
nagyanyiím, anyám, els<í fe|eségem, idő-
sebb kislanyom).

Az em|ített négy beteg k<izül kettő a
hatvanadik életéve ftilött lett beteg.

Nagyanyám falun élt, későn ment or.
voshoz, már mr'ithetetlen volt, s fel év alatt
végzett vele a gyomorrák.

Anyámat megmiitötték, s ennek köszön-
hetóen az operáció után még két évet élt'
Csaknem tünetmentes két évet.

Feleségem' akinek 36 éves korában is-
melték fel a betegségé| két miitét' sugár- és
gyógyszeres kezelés segítségével mrír köze|
négy évet volt még közöttünk'

Kislanyom két műtétnek és a gondos
klinikai és kórhazi kezelésnek kciszönhető-
en mar majdnem hét évet kapott az orvos-
tudomanytól.

Feleségem, aki csodálatos pé|dát muta.
tott élni akanísból' ágyhoz kötÖtt betegen
is, szenvedései ellenére irámyítija volt csa.
ládunk életének, két kislánya nevelésének.

Ágnes lanyom a betegsége idején könyv-
tárosi munkája mellett főiskolai tanulmá.
nyokat folytatott, s utolsó hónapJaiban a
deszki tüdőosztályon a szakdolgozatát írta.

Sokat segített nekünk, hogy a felesége-
met munkatársai. a dorozsmai általános is-
kola tanárai nem hagyták magára. Volt év,
amikor minden nap meglátogattak, ebédei
hoztak neki, elbeszélgettek vele. Ugy érez-
hette' hogy közöttük él' még szárnitanak rá,

Az emberi szolidaritásnak nagyon szép
példáit tapasaalhattuk az orvosok, ápoló-
nők, munkatiírsak, tanítványok, ismerősök
részérőI egyarant!

Ágnes lányom a betegsége idején is dol-
gozhatott. Nagyon szerette a munkáját. Már
súlyos betegen, 1983-ban kapott miniszteri
kitüntetést a Somogyi-könyvtár új épületé-
nek átadásakor. Ha egészségügyi állapota
megengedte' együtt mentünk színházb4
hangversenyre, sokszor kirándultunk, utaz-
tunk. Második súlyos műtéte után nem sok-
kal a bolgár tengeÍparton nyaraltunk. l983-
ban még egy csodálatos élményben lehetett
része: egy hónapra Nyugat.Európába uta-
Zott a két kislrínyom. Az ílticé| Párizs, Bel-
gium, Hollandia volt.

Igy próbáltunk dacolni a betegséggel.
Az évtizedek során sok nagyszerű ol-

vossal ismerkedtunk meg.
Különösen sokat beszé|gettünk a csalá.

dunkat sújtó betegségsorozatról dr. Pelényi
Lász|óva|, aki lrfuryom utolsó éveiben pró-
bá|ta enyhíteni szenvedéseit, segítette ab-
ban' hogy emberhez méltó életet élhessen'
arníg csak lehet.

Legutóbbi beszélgetésünk a Szeged Me-
gyei Jogú Viíros onkormfuyzat Kórhéaa
a SZOTE KórhazíLnak onkológiai osztá-
lya bővülése és új elhe|yezése alkalmából

1997. december 5-én rendezett ünnepi tu-
domlárryos üléssel kapcsolatban történt.

Dr. Perényi Lász|ő, az osztály főorvosa
örömmel számolt be kérésemre a Dorozs-
mai Napló olvasóinak a kórház életében
történt örvendetes változásokról.

Az osztá|y élgy|étszáma l 0-ről 30-ra bő-
vült' és új önálló osztálykénl nyert e|helye-
zést. Végre Iehetővé vált a szakambulancia
és az osáályos vizsgáló különvá|asáás4 a
betegek 3-4 ágyas jó| felszerelt kórtermek-
ben való elhelyezése, a kezelésekhez vali
elokészületekhez és a vérvételekhez külön
helyiség biaosítrisa.

Az onkológiai osztá|y az ez évi beteg-
beutalási rendnek megfelelően Szeged vá-
ros és települései' va|amint Makó város és
te|epü|ései daganatos betegeinek gyógysze-
res ellátását végzi' bizonyos daganatos lo.
kalizációk kivételével' melyek e||éttása az
egyetemi kl inikakon történik.

Az onko|ógiai szakambulancirán szak.
vizsgálatok, konzíliumok történnek a keze|é.
si terv felállitásához, valamint ítt végzik a
betegek kezelési ciklusok között-i és utani
kontro|ljait' a tarsosztályok nőbetegeinek
nógyógyászati szűrését is' Mind az osztá|y,
mind a szakambulancia igénybevétele az
elmúlt évek során megsokszorozódott. A
gyógykezelésben az onkológiai osztály a
kórhiía társosztályaival, az egyetemi klini-
kákkal, elsősorban az onkoterápiás Klini-
kával, a Vértranszfúziós Allomással és sok
szakmai segítséget kapva az országos on-
kológiai Intézettel működik együtt.

Az osztá|yt diagnosztikusan a kőrhÍu
és az egyetem diagnosztikai részlegei, il|et-
ve a Nemzetközi Diagnosztikai Központ se-
gítik.

Az onkológiai osztályon dolgozók mun-
kája nem könrryű, örömök és szomorúságok
egyarilnt vannak bgnne. A sikerek - mégaz
apróbb sikerek is - segítséget adnak a ku-
darcok elviseléséhez. Perényi Lríszló fiior-
vos úr szerint ez egy missziós munk4 me-
lyet csak összefogással, az osztályon dolgo.
zók csapatmunkájaként lehet eredményessé
tenni. Munkájukhoz erót ad az a remény,
hogy a védelmi kezelésekkel a betegek.jó
részének te|jes gyógyu| ásához hozzáiiru|-
hatnak, a tüneteket enyhítő kezelésekke| pe-
dig másoknak javulást, a betegség stagná|á-
sát, jobb életminőséget' a betegség köny.
nyebb elviselhetőségét nyújthadák.

Dr. Perényi László hangsú|yozza a szu-
résnek, a daganatos betegség kor.ai felisme-
résének fontosságát' me|I az időben felfe-
dezett és kezelt daganat gyógyítható.

Nagyon sok múlik a beteg élni akarásán,
- eztpé|díuzák a családomról leírt t<ifténe-
tek is.

Szobanövényeink
Szobafenyő

(Araucaria heterophylla)

.A szobafenyő ósrégi növénycsaládból
származik, melynek fajai kerek 200 millió
évvel ezelőtt még Európában is éltek. Ko-
rábban, amikor a lakószobákat csak vasár-
naponként fútötték' a szobafenyő, amelyet
Cook kapitány 1775-ben fedezett fel a
Norfolk-szigeteken' kedvelt szobadísz volt.
Egyetlen télikertből sem hianyzott, és az

. elegáns bejarati csamokok parádés növé-
nyeként szerepélt. A modern száraz |eve-
gőjű belső terek e mutatós örökzö|d növény
számára sajnos nem nyújtanak optimális
életfeltételeket. A tapasztalatok szerint azon-
ban egyenletesen 18 oC körtili hómérsék-
|etű szobákban mégis meglehetősen sokáig
alkalmas a díszítésre.

Egész évben világos és félámyékos he-
lyet kíván. A közvetlen napfényt nem tűri,
nyaron viszont a kert ámyékos részébe
kivihetjük' A téli időszakban l0 oc hó-
mérséklet elegendó szőmára' Nagyon sa-
vas kémhatrísú, tózeg alapú Ítildkeveréket
szeret.

ontözés: Íavaszlró| őszig langyos, lágy
vízzel mérsékelten öntözzük. Télen annál
kevesebb vizet kíván, minél hűvösebb he-
lyen tartjuk' Májustól augusáusig kéthe-
tenként tápoldatozzuk. Dugványozassal sza-
porítható, átültetés csak szükség esetén.

Kártevői, betegségek: télen túl meleg
helyen hajtásai lekonyulnak, és tűleveleit
hullajtja.

Kocsisné Lajkó Eva
virágkötó

Szertartdsok
Kiskundorozsműn
December 21. vasár.nap 9 óra: Gyu-

lay Endre püspök atyánk ádventi láto-
gatása' O végzi a szentmísét és mondja a
szentbeszédet. Utána a szegedi papnö-
vendékek betlehemes j átéka.

December 24. szerda 16 óra: Gyer-
mekek karácsonyi játéka a templomban.

December 24. szerda 23.30 óra:'I{ú-
sági misztériumjátéka' Hozsanna Enek-
kar Karácsony-köszöntője és orgonamu.
zsika.

December 25. csütörtök, Karácsony.
Szentmisék: Éjrettor, 7, 9, 1l'30 és
.| 7.30 órakor'

December 26. péntek, Karácsony
másnapja. Szentmisék: 7, 9 (este nincs
szentmise).

December 31. szerda este ll2 6:
Év végi hálaadrís.

Január. l. csütör1ök Újév. Szentmi-
sék: 7, 9, 17.30 órakor.

]anuÍlr22. csütörtök: Egész napos szent-
ségimádás. 9 órakor: Szentmise. 17.30
órakor: Befej e ző szenÍségimádási óra.

Várhídi Lász|ó
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Visszatekintés a dorozsmai futballcsapat életére
A csapat színe kezdettől fogva zöld.fehér volt, és jelenleg is az.

A csapatzász|ón a szélmalom emblémán kívül az á||, hogy 1929,
évben alakult, bár er.ről hiteles dokumentumot nem találtunk.

Ettől eltekintve: közeledik a.iubileumi év, és ilyenkor érdemes
egy kicsit visszatekinteni az elmúlt évtizedekre'

Az alakulás után nem sokat kellett varni arra hogy a megye I.
osztő|yÍbakerüljön' Azóta folyamatosan ott velsenyzett a legiobbak
között'

A II' világháború után az első bajnokságban már fészt vett.a.do-
rozsmai csapat' és. ekkor a2 akkorí hatóság átadta.használatra avo|t
leventeotthon épületét, amely. a kövesút szélén volt kicsi, apró he-
lyiségekkel' Szégyelltük foga{ni a' vendégcsapatokat' mivel még
fiirdési lehetóség sem volt. A szurkolók segítségével sikerült a je-

lenlegi pályát használhatóvá tenni, ami megyei viszony|atban az
egyik legjobb talajú még ma is' Annyira szegény volt a csapat, illet-
ve a sportkör, hogy még futballcipőt sem tudtunk venni ajátéko-
soknak. ok maguk vették meg.

Igaz,hogy időközben a focin kívül létrejött az ökölvívó, a kézi-
labda és a sakk szakosztály is' és elég jól is szerepeltek. Nem sokáig
voltak életképesek, mert a kiadásokat nem tudták fedezni, és igy az
ágazati sport megsziint. Azonban a kézilabdások, szakítva az eddi-
giekkel, onállósultak, amikor a Gépállomás akkori vezetősége befo-
gadta Oket.

Nagyon sokat köszönhettünk Kerekes János volt tanácseln<iknek,
aki szívén hordozta a focicsapat boldogulását, és téglafa|lal beke.
ríttette a sportpályát, és anyagilag is támogatást nyújtott a csapat-

nak.
A szertároson kívül senki sem kapott fizetést' még az edzó sem,

aki évtizedeken át (Takács Imre) csupán sporlszeretetből végezte
feladatát. A szegénységünket tetézte az, hogy a volt leventeotthon
öltcizőnek nevezett épülete életveszélyessé vált.

Gyorsan intézkedni kellett. Hamarosan összehívtam a közgyű-

lést, és a bejelentett súlyos prob|éma megoldásához komoly és igen

biztató ajánlatokat kaptam, Egyben határoáunk abban, hogy új öl-

tözöt fogunk építeni. |gaz, hogy csak 50 000 forintunk volt' de a

közgyűlésen megielent varosi sportosáály képviseletében (Halasmé)

lévó személy 2o0 000 forint hozzájárulást ígért' míg a tsz e|nöke
(Szitás) 100 000 forintot ajánlott ftil az építésre.

A szurkolók többsége fizikai munkával segített' Egyik játéko-

sunk (Körmöci) megtervezte az épülendő öltöZőt, míg Badényi S.

kóművesmester válla|ta az építés levezetését. Igy l63 000 Ft-ot érő

társadalmi munkával sikerült felépíteni 2 hónap alatt a minden

igényt kielégíto korszerű ciltözőt. Munkadíjat senki sem kért' de

A dorozsmai véradóknak' a vörös-
kereszt tagságának, Dorozsma lakos-
ságának és támogatóinknak

Ke l le mes Karácsonyi Ü nnepe ket
Boldog Új Évet és jó egészséget kívón a
Kis kundorozs mai Vörös kereszt veze tősége

Turcsánvi Imréné

óvodai térítési díj ak befizetésének

időpontja 1998. január hónapra:

Jer.ney utcai óvoda: 5-én 13.00-17.00
Széksósi utcai óvoda: 5-én l4.00-l7'00
Negyvennyolcas utcai óvoda: 6-án 13.00-17.00
Bö|cs utcai óvoda: 6-án |3.30_17.00

Gyerekszáj
Uszodába jrfu.rís alka|mával egy óvodás

mondta:
,,ivó nénil Ma nem csípte a szememet a

víz' most nem volt benne csípó!''

nem is tudtunk volna fizetni. Nagy problémát okozott az űj ö|tozó
berendezésének hiánya. Kaptunk 25 db széket, 3 db szekrényt és
2 db aszta|t, amelyeket az akkori Faiparban dolgozó szurkolóink pát

napon belül használhatóvá tették támogatasként.
Az e|n<ikség tagiait úgy választottuk kl, hogy a.helyi üzemek és

vállalatok képvlsetve legyenek. Kezdett kialakulni az állandó támo-
gatók' tábora is. Nagyság sorrendben sokat köszönhettünk a Taná-
csonkívül,a Ts z, Mezőgép, Pamutnyomó, Takarékszövetkezet. a Föld.
s2örn akkori vezetésének és nem utolsósorban a lelkes szurkolók
táborának. A csapaton belül mindig nagyon jó szellem uralkodott,
érdekesség volt, hogy testvérpárok rúgták a focit egy csapatban,
úgymint a két Hajabács, a két Gábor, a két Bakos, a két Szabó' a két
Horváth, a két ottlik, a két Vasas, a két Mihállfrés a három Fat*aS.

Btiszkék voltunk arra' hogy a csóró csapat volt két tagia, Csáki
Béla és cyuris Janos az NB I. osaályában fejezte be a labdarúgást'
Abban az időben ismeretlen vo|t a játékos adás-vételi fogalom. A

csapaton belül színtiszta bennszü|ött dorozsmai rúghatott labdába.
A megyében a legnagyobb csatákat Kistelekkel, Csongráddal, Vá-
sárhellyel és Szentesse| vívtuk'

1988' évben a bajnokság megnyerésével az NB III-bajutottunk,
igaz csak egy évig, de a következő idényben már ismét visszake-

rültíink a megyéből.
Lassan teljesen átformálódott a spoftköf, a személyzetével

együtt. A legrégibb bútordarab Aradi Emil, aki játékosként kezdte,

majd edzosködött, és mégjelenleg is szertáros.
Én ,|976, évben kerültem a Sportktlr élére, mint társadalmi el-

nök' l988-ig végeztem a feladataimat sikeresen. Nagy segítséget
nyújtott Takács István, aki a gazdasági ügyeket intézte, és minden

írásbeli feladatot eIvégzett'
A ma$asabb osztályba kerülés során a megromlott egészségi ál-

lapotom iniatt kénytelen voltam a megbizatásomról lemondani, és a

stafétabotot átadni Lovászi Jánosnak, aki tovább adta Zádori János-

nak, majd egy év után Fejes Emó irányÍtotta a csapatot.
Ez idöben már többjátékos került idegenből a csapathoz, bárjól

szer.epeltek, de a helybeli játékosok szinte teljesen elfogytak' és

ezentúl Szeged-Dorozsma néven küzdenek az NB/I. B csoportban

váltakozó sikerrel.
Remélhetóteg hosszú távon megállia helyét a volt csapatom. eh-

hez nagyon sok sikert kívánok' és egyben kél.em a vezetóséget, hogy

a Dorozsma j e |zóhöz r agaszkodj anak, és őrizzék meg.

Tapody Ferenc
a soortkör volt elnöke

rozr,nvrÉNyt
A Kiskundorozsmáért A|apítvány Kuratóri-
uma megkösztni mindazoknak, akik adijuk
l %o-át _ összesen 230 493 Ft-ot -

az a|apíw ány r a en ged ményezték.
Ezen összeg felhasználasáról a Kuratórium
l997. november 5-i ülésén döntött az a|ábbi-
ak szerint:

oktatásiigy fejezet, környezetvéde|em
témakör:
a két helyi á|talános iskola alsó tagozatos ta.
nulói körében rajzpá|yázat 10-l0 nyertes raj-
zot készítő kisdiák tanulmányi kirándu|ására
2G-20 ezer Ft.

Szociá|is támogntás:
időskorú, kis nyugdíjia| r.endelkező, vagy
beteg dorozsmai polgrí'rok szerény karácsonyi
megajándékozasára 150 ezer Ft, amelyet
négy helyi szervezgt nyert el.

Közrend, közbiztonság:
a Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport 100
ezer Ft, a jiírőrfeladatokra hasznáIt gépkocsik
rnűszaki felúj ítrísára, iizemeltetésére.
A támogatfuok felhasználasát számlával kéri
isazolni a Kuratórium.

Kispá|yás Labdarúgó Tornát rendez
a kiskundorozsmai vagy Kiskundorozsmá-
ról e|szarmazott polgarok részére

három kategóriában férfi: A/30 év a|att
férÍi: B/30 év felett, női: korhatár né|kü|
az orczy Istvrín Általános Iskola Torna-
csarnokában
1998. január 17. napján 9.00 órai kezdette|'
.Nevezési díj: 3000'- Ft/csapat.
A versenykiírás átvehető a Kiskundorozs-
mai Takarékszövetkezet
Szeged, Dorozsmai út l96. szám alatti
székhÍlzitban.
Ugyanitt intézhető a nevezések leadása.
Részletes fel,tlilógosítós kérhető
ott|ik Sándortól (Kiskundorozsma'
Dudás u. 9' Telefon: 463.485).
A torna Jővédnöke

a Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet
|gazgatősága
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Megérte a fáradságot
_ év végi hajrá a művelődési házban is -

Az e|őző oldalakon mar olvashattuk, hogy mi
módon ölttztessük ünneplóbe lelkunket _ tes-
tünket _ otthonunkat...

De unneplóbe oltoztetni egy intézÍnénÍ?!
Ennek megvalósulrását |áthatták azok, akik de-

cember l5.én hiírom órakor megje|entek V. Szabó
Ensébet és a Kormos há'aspár kiállítrísának meg.
nyitójan a Petöfi Sándor Művelődési Hazban.

A frissen festett falakon gazdag témaválasztású
ás vtíltozatos színvilágú képek sorakoztak, jó| il-
lusztrálva a nyugdíjas művésznő alkotikedvét.

A színpad hangulatos szobává változott Feri
bácsi intarzia remekművei és felesége - Veronka
néni _ gytnyörii hímzései, szőttesei által'

A két kiál|ítrís finoman kiegészítette egymiást
és látványosan keretezte az Alkony nyugdíjas klub
karácsonyi Összejövete|ét' melynek tetöpontja az
Arany János o|vasó és Színjátszó Kör betlehemes
játéka volt, Huszír l,ászló inányíLísával.

Ugyanezen falak között két nappa| korábban
a művelódési ház évzáró gálamiisoranak örÜlhe.
tett a közönség.

A gitár és furulya szakkör tagiai ke|lemes
dallamokkal köszöntötték a hallgatóságot' majd
pergőbb ritmusú zenére rövid rock and roll be-
mutató következett.

Meg|epő volt a néptancos lányok show műso-
ra és néhányan azon is meghökkentek, hogy for-
giszínpad helyett, a nézőktzönség fordult l80
fokot a Buratinó Bábcsoport ba|lada feldolgozá-
sának megtekintése cé|j ából.

A gálaműsort a közismert Hóvirág Néptánc.
csoport és Székivirág Népdalkör árta, citeramu-
zsikával újabbnál újabb dalcsokrokkal és kore-
ográfiríkka|. Mellettük a citerás utánpótlás is
bontogatta számyait.

Egy héttel koníbban _ mintegy Mikulás aján.
dékként - csa|ádi dé|utiín szervezésével |epték meg
a he|ybe|ieket a doroamai védőnők. Ekkor a
Veritas zenekar játszott és énekelt szép egyhrízi
dalokat modem hangszerel&ben. Közben a gyere.
kek karácsonyi díszeket készítettek Pappné Sörös
Julianna kézmiives csoportvezető segítségével.

A dé|után folyamán még jutott idő a bábta.
lálkozó mÍisorainak megtekintésére is. A vásar-
helyi Pintyőke csopoftot fogadták szeretettel a
dorozsmaiak, ismerkedés és szakmai tanácskoziís
céljából.

ok egyelőre elfértek a művelődési hiieban.
Nem úgy a citerás - dalos csoportok! Számuk-
ra kölcsön kellett kérni egy egész sportcsar-
nokot.

Három év után végre túlzsúfoltság nélkül
zajlott a rendezvény. A szép csamokban kényel-
mesen elfért a250 fii közremiiködő és a nézőkö-
zönség egyaránt. A terem hangulatát kézimunka
kiállítással alakították a citenístalálkozó légkö.
réhez a szery ezők, ugyanis a népzenészek me||ett
a kézimunkrísok is ünnepeltek, mégpedig fenn.
állásuk | 5. évfordulóját!

A nagy helyigényű népünnepélynek az anya-
givonzata sem csekély. Ezt biztosította a Petőfi
Sándor Művelödési Hitz, a Szegedi Ku|turális
Alap, és egyéb hozájrírulással segítette: Zádori
Tibor, Nyári Líszló' Bányai Attila, Tapody Zol-
tán' Görög Józsel Gyuris István, Péter Zo|tőnné,
Pajlovics Bt.' Privát ABC.

Írás közben öröm volt újra átélni a rendezvé-
nyek remek hangulatát és sikerét. Remélem, a
többi Íésztvevő is úgy érzi' hogy a fenti prog-
Íamsorozat megérte a fráradságot.

Kellemes pihenést kívánok mindannyiuknak
a karácsonyi ünnepekre' és energiában, ötletek.
ben gazdag, termékeny új esztendőt!

ocskó Margit
művelődési ház igazgató

ot éve írtuk...
Lapunk névadójára emlékezünk, ha a vízszintes sorokat megfejti a kedves olvasó.
Annyit eliárulunk, hogy öt éve indult újra a lap, melyben a kérdés válaszai megtalrílhatók.
Az eryik ff.iggoleges sorból a kiválasáott nevet kell beküldeni 1998. január 10-ig. A szerencsés megfejto könyvjutalomban részesiil.
1.sor:524.csapatnévadója; 2.sor: ' 'Féljünk-eDorozsmán?' 'c ikkszerzője;3.sor: Azegyikvezércikk;4.sor: Amásikvezércikkszer-

zóje (Karácsonyról írt.); 5. sor: ,'Európa bennünk van'' szerzője; 6. sor: Ki írta a sportrovatot?; 7.:sor: ,,Vadhiízasság'' fócíme.

A november havi rejtvény megfejtése: Goór Nagy Mária' Nagy Anna, Verebes József, Götz Anna.

Nyertesek: Dr. Dobó Krílmán Dorozsmai út l93.; Hidas Lászlóné Szeged, Hídverő u' l l0.

A könwiutalom átvehetó a műve|ődési hiuban.

1. sor

2. sor

3. sor

4. sor

5. sor
6. sor

7. sor

Érfusítés!

Baranyás József
gazdaieeyző

A U1995. Korm. rendeletre hivatkozva
a gázo|aj fogyasztási adó visszaigénylésre
1 998. januar 3 l.ig van lehetőség.

Gázolajszrímlrák és a föld használatának
hivatalos okmiínnyal történő igazolrísa szük-
séges.

Legközelebb 1998. január 6-án (kedden)
fogadom onöket.

Minden dorozsmai gazdatarsamnak kí.
vrínok békés, boldog új esztendőt.

Kábel TV közleménY
Az |997 ' dec. 4.én megtaÍtott kozgyűlésen az

alábbi díjvátozísokat hirdettiik ki:

alapszolgríltatrís díja: 620 Ft+áfa . 694Ft

HBo: 1328 Ft+áfa = |487 Ft

bekötési díj: 17 600 Ft+áfa = 22 000 Ft

Szélmalom Kábel TV Szövetkezet
lgazgatősága

A Papírkuckó ajánlata
o karácsonyi képeslapok, díszek, csomago|ók o 40' 60 és 80 cm selyemfenyőfrík
o játékok' naptárak, hatiíridő naplók o konfetti, szerpentin, duda
o Déli Apró' újság' buszjegy.
Nyina tartós: H-P: 7.00-9'00 és 13.00-18.00 óráig.

Cím: Kiskundorozsma, Jernei u. Kami|la u' sarok. Tel'.:460-.102

AUTOCOLOR
Szeged-Kiskundorozsma, Sztriha liílmrín u. 39. Te|.: o6.62.460-7 88, 06-60-486-444

Kellemes karu1csonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk: Halasiné Bartha Edit
Ilalasi János
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RÖFI.KER BT.
Telefon: 461-067

7<2ll2n,wÁ, ll,-,p4,p}<pt,

éÁ, úntrn" ú,i/ aJeb /ú/áru/n/"

nünran, hpr^/BÁ, uana,,il^d,n,/e,ru/o !

Azúz|et dolgozói

Elektromos gépek ,

Y.fil''lí33[it"".:: ,í
háztarrásiés barkácsgépek Ü

fiÍtési keringetőszivattyúk javítása,'
villanyboj lerek vízkőtelenítése

OCSKO FERENC
vi|!anyszere|ő mester,

e|ektromos készü|ékjavító technikus.
Dorozsma, Vadliba utca 36. Telefon:462-011

Rádiótelefon : 06 -20 l 6 | 6.884

BUÉK

J Botíog-6éÉ,Í,s ftnrfusonyt és siÍ,Bru

MNE 
-u1u"tn,íntfrndrut,frt

ffiIF 
1998-6anis uíuarlns fuszntyúÍássaÍ és

Calendula KÍt. 1. sz.
mezőgazc|asági bolt

Házon b elüI v égezhető j avítós okat, burkol ós t,
belső átalakítást, ajtók, ablakok cseréjét, téIi kőműves

és egyéb jellegű munkát vállalok.

Berta Zo|tán Telefon: 460-946

48.as utcai PAPÍRBoLT
_ karácsonyi csomagolók,
- képeslapok,
- ajándéktárgyak

NAGY tt,it t szrakiv,ql,
V ALAMINT F ÉNyuÁso tÁ s s.l't
,{ttttur ruun n rcr zÉ sÜrnr,

Nyitva: hétköznap 8-l7 óráig,
szombat 8_|2 óráig'

sPEcIÁLIs BT. Tel.: 460-306

Szép ünnepet és boldog új évet

kí,án 9űpja, -#".
Tekíntse meg téli kínólatomat!
Import női cipőlq férfi- és gyermek-
cipők nagy válasaékban kaphatók.

-; ' r t .Éxr.\SÁR -
PANoRÁMA uzl.jrctÍI^z

Negyvennyolcas u. 16. T el.: 463-647

Nyitva: 10-17 óráig

Ballai Ferenc
egyéni vállalkozó

Dorozsma, Bródy M. u. 3.
Telefon: 460-529

Mobil: 06-60-30-70-30
Ügyviteli rendszerek fejlesáésével,

karbantartásával
és iizemeltetésével állok

kedves ügyfeleim rendelkezésere.

Belfiildi és nemzetközi áruszóIlítóst
vóllalunk 3,5 tonndig

' 
Dorozsma, Balabás u' 39.

Tel./fax: 460-8'74 I 06-60-380-739

Kiadja: Doíozsmai Napló Baráti Kör

Felelós kiadó: Mucsi Pétemé

Megielenik 4000 példányban

Fele|ős szerkesztó: ocskó MaÍgit

Szerkesáóség: Petófi Sándor Művelódési Ház

6791 Szeged-Kiskundoroama,
Negyvennyolcas u. l2. Telefon: 4ól.0l0

Offrcina Nyomda

6722 sn$ed,Tis?Alajos kÍt. 8H7. _ 97.1469
Felelős vezető: DÍ. Kékes Tibomé ügyvezető

t , a

ill
t l

J .

,

fiBt{il0t
re

u. 33. Telefoi: (6D a$'
(Jerney-Dobos u. sarok)

Tápok, főtt eledelek, kiegészítők' nyakörvek'
fojtóláncok, madár-, hal- és téknőseleségek.

VARruK KEDVES vasnru-óINrnrt
Nyitva: hétfőn: 8-1'2 őráig

keddtől péntekig: 8-16 óráig
szombaton: 1_II őráig


