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� HAVI GONDOLAT 

Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre. 
(József Attila) 

Karácsonyi angyalok… 
Így, az esztendő múlása felé, december havában, 

a karácsonyi ünnep előtt, e szavak: szeretet, ajándék, 
ünnep, mintha angyalokként röpködnének körülöt-
tünk.  

Hajszoljuk mohó vággyal foglyul ejtésüket, hogy 
adhassunk, kaphassunk magunknak, másoknak belőlük.  

Hány írótollat forgató betűvető véste már papír-
ra bölcselőn a szeretet titkos útját, mely elvezet a 
szívekhez. Akár egy katica bogáréhoz is, akinek öt-
éves korunkban - pedig milyen jó lenne..., de kegyel-
met osztva reá, röptetve visszaadjuk szabadságát. S 
milyen boldogan utána csodálkozunk pöttyös szár-
nyai megnyílásának látványajándékában.  

Másodbibliámként olvasom Márai Sándor köny-
véből: „És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az 
élet! Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a dél-
utánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák fülledt illatát, 
a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár visszfény-
ét, a magányt és a lármát! Mennyit ad, milyen gaz-
dag vagyok, milyen megajándékozott, micsoda bő-
ség, minden napszakban, minden pillanatban! Aján-
dék ez, csodálatos ajándék. A földig hajlok, úgy kö-
szönöm meg.” 

Szavainak értelmében gyönyörködve tekintek az 
Ünnep felé boldogan, s képzeletemben a Betlehemi 
Csillag fényesen ragyog előttem.  
 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Mi legyen a karácsonyi ajándék? 
VALAMI, vagy inkább VALAKI? 

Az advent szép szent hetein valószínő 
mindenki felteszi a kérdést: Mit ajándé-
kozzak neki – neki – neki? Győjtjük az 
ötleteket, keressük az alkalmasabbat, 
járjuk az üzleteket, készítjük az ajándékot 
és ezzel önmagunkból is hozzáteszünk 
valamit, még a szeretettel végzett csoma-
golással is. 

Az ajándék – bár forintban kifejezhetı 
az anyagi értéke – mégsem pusztán anyag, 
nem csupán valami. Azzal, hogy részedre 
én készítem és neked adom, már szemé-
lyes, lelki értéket is kapott. Saját anyagi 
mivoltánál magasabb rendő világba emel-
tem. A személyek közötti kapcsolat megva-
lósítójává, elmélyítıjévé nemesedett. 

Gary Chapman A szeretet esszenciája 
címő könyvében megmutatja, hogy az 
ajándékozás mellett még milyen „csator-
nákon” lesz élı és egyre élıbb a személyek 
közötti kapcsolat. Ezek a „csatornák” a 
következık: 

1. Elismerı szavak. Nagyon kell keres-
ni, hogy miért dicsérhetem meg a másikat 
egyszerő és ıszinte szavakkal. 

2. Személyes beszélgetés. Ezt az író 
„minıségi idı”-nek nevezi, mert a leggyak-
rabban és talán a legmélyebben az köti 
össze az egymást komolyan vevı személye-
ket. 

3. Az ajándékozás. Itt nem csak maga 
a tárgyi ajándékon lesz a hangsúly, hanem 
abban és azon túl maga az ajándékozó és a 
megajándékozott is fontosabbá válik. 

4. A szívességek. Az élet egyszerő kere-
tei között, de a jelentıs, fontos helyzetek-
ben is a kért szívesség teljesítése, de még 
inkább a szeretet találékonyságával felis-
mert váratlan szívesség-tétel sokáig jó 
hatással van mindkettıre. 

5. Végül a testi érintés. Az ember sze-
mélyisége, lelke a szeme által tekintetével, 

szavával és testi mozdulataival ad jelzést 
a másiknak. Ilyenek: a baráti, örömteli – 
vagy egyszerően csak udvarias – kézfogás, 
a barátságos vállveregetés, a gyerek fejé-
nek szeretı megsimogatása, a baráti üd-
vözléskor az ölelés és az arcok találkozása, 
a gyöngének, elesettnek felemelı, támaszt, 
biztonságot adó felkarolása és sok más 
hasonló. 

Mind az öt „csatorna” a lélek jelzéseit, 
üzenetét közvetíti oda-vissza. Így válik az 
anyagi valóság a lélek, a személyiség hor-
dozójává. 

Minderre talán éppen a karácsonyi 
ünnepi találkozások, az ajándékozás nap-
jaiban figyelünk fel leginkább. Ez nem 
véletlenül van így! 

A legcsodálatosabb találkozás ünnepe 
ez, amikor a Fiúisten, Jézus Krisztus Em-
bertestvérünkké lett, „testté lett és közöt-
tünk akar lakni”. Egy lesz közülünk. Az 
ember mindig szeretett volna szemtıl-
szembe találkozni a világ Urával, de arról, 
hogy ez ilyen emberi módon megtörténhet, 
nem is álmodott. Ezért oly nagy az örö-
münk, mert ez a GYERMEK a legnagyobb, 
legcsodálatosabb, legmeglepıbb AJÁN-
DÉK számunkat Teremtı Istenünktıl. Az 
İ jelenléte avat minden igaz szeretetbıl 
adott ajándékot az isteni és emberi szere-
tet csatornájává. 

Tehát VALAKI, JÉZUS a nekünk adott 
karácsonyi ajándék. Ezért ajándékozhat-
juk minden odaadott karácsonyi ajándék-
ban önmagunkat és İt szeretteinknek. 
Akkor İ tölt el örömével és békéjével min-
den ajándékozót és megajándékozottat 
egyaránt! 

Áldott karácsonyt! 
 

MÁDI GYÖRGY 
plébános 

Kellemes, meghitt  
karácsonyi ünnepeket 

és eredményekben gazdag, boldog új évet 
kíván minden kedves  Olvasójának 
a Dorozsmai Napló Baráti Kör 
Vezetősége és az újság Szerkesztősége! 

Mindenki karácsonya 
A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
 

2008. DECEMBER 18-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 16 
ÓRAKOR 

 
Program: 

Kézmőves-foglalkozás: 
A tápai Gyékényes Mőhely, Török 

Gizella vezetésével 
Mézeskalács-készítés, Sipos 

Mihályné vezetésével 
 

Fellépnek: 
A Széksósi úti óvoda óvodásai, 

Az Orczy István Általános Iskola 
tanulói, hastáncbemutató 

A KÉSZ énekkar, Gyuris János 
vezetésével, 

Csigér István gitármővész, 
Székivirág Népdalkör és Citera-

zenekar, Mészáros Mária vezetésével. 
 

A Vöröskeresztes Klub forralt borral, 
teával és süteménnyel várja 

a kedves vendégeket! 
 

Támogatók: Fábián József, Tóth József 
önkormányzati képviselık, Nógrádi Zoltán 
országgyőlési képviselı, Miksi-Bau Kft., 
Vöröskeresztes Klub, Nagybani Piac 

Üzemeltetı Kft., Alkony Nyugdíjas Klub. 
 

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 
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RövidenRövidenRövidenRöviden    

FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    

KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
Bőncselekmény esetén a 107-es szám 

hívható. 
 

� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80/555-111 (névtelenül is tehet beje-

lentést). 
� Szolgálati idıben hívható KMB 
számok: 
Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 

� A Polgárırség telefonszáma: 
06 30/621-6254. 

� Fábián József képviselı: 
06 30/535-0056. 

Tóth József: 
2008. december 15. 17 óra, Petıfi Sán-

dor Mővelıdési Ház 
2009. január 12. 17 óra, Családsegítı 

Ház. 
 
Fábián József: 
2008. december 17. 16 óra, Önkor-

mányzati kirendeltség; 17.30, Jerney Já-
nos Általános Iskola. 

2009. január 28. 16 óra, Önkormányza-
ti kirendeltség; 17.30, Jerney János Álta-
lános Iskola. Mobil: 06 30/535-0056. 

Tájékoztató a Részönkormányzat ülésérőlTájékoztató a Részönkormányzat ülésérőlTájékoztató a Részönkormányzat ülésérőlTájékoztató a Részönkormányzat üléséről    
November 13-án ülésezett Kiskun-

dorozsma Részönkormányzati testüle-
te. Napirendként megtárgyalásra ke-
rült a Szélmalom Kábeltévé Zrt. az 
elmúlt idıszakban végzett tevékeny-
sége és a Dorozsmát érintı szegedi 
közgyőlési határozatok. 

 
Bevezetıjében Tóth József levezetı 

elnök bemutatta Juhász Pétert, az új köz-
terület-felügyelıt. Elsı napirendi pontként 
a Szélmalom Kábeltévé Zrt. elnöke, Tímár 
Lajos tájékoztatójában ismertette a cég 
1992-es, szövetkezeti formában való meg-
alakulása óta eltelt 15 éves mőködés és 
fejlıdés történetét. A szolgáltatási terület 
– kábeltévé és Internet – mennyiségi és 
minıségi bemutatását követıen szó esett a 
kormány által 2012-ig bevezetésre terve-
zett digitalizálással kapcsolatos, ezen be-
lül a földi és mőholdas kábeltévés elıfize-
tıket érintı információkról. A Szélmalom 
Kábeltévé Zrt. szolgáltatási területei közül 
Kiskundorozsmán, Bordányban, Forráskú-
ton és Zsombón az összes analóg (hagyo-
mányos) csatorna adása fogható jó minısé-
gő, digitális üzemmódban is. Az Internet 
szolgáltatás iránti elıfizetıi igény növekszik, 
amely a jó minıségő szolgáltatással van 
összefüggésben. Folyamatban van Dorozs-
mán az optikai kábelek beépítése a kábelté-
vés fıirányokba, ezzel az internetes kapaci-
tás (sávszélesség) a jelenlegi duplájára fog 
növekedni és ezáltal javul a minıség is. 

Hozzászólásban felmerült az informá-
ciós, helyi csatornán nézhetı helyérdekő 
mősorok mennyiségi növelésének az igé-
nye. Válaszában elnök úr elmondta, hogy a 
helyi csatorna célja elsısorban a cég szol-
gáltatási, marketing jellegő információi-
nak leközlése. Emellett Dorozsma város-
rész nagyobb tömegeket mozgató, közér-
deklıdésre számot tartó közéleti esemé-
nyei havi rendszerességgel leadásra kerül-
nek. Ez alapvetıen nem feladata a kábel-
tévének. A helyiérdekő csatorna mőködte-
tésének, mősorok elkészítésének ára van, 
meg kell azt valakinek finanszírozni. A cég 
vezetésének álláspontja szerint a helyi 
csatorna mőködtetését és annak finanszí-
rozását a jelenlegi szinten kívánják tarta-
ni. Az ezt meghaladó többletigényeket a 
mősorok készítıinél vagy a Homokhát TV 
stúdiójánál lehet megrendelni, természete-
sen a költségek vállalásával. 

Második napirendként Fábián József 
és Tóth József képviselı urak ismertették 
Szeged város Közgyőlésének Dorozsmát 
érintı határozatait, illetve a fontosabb 
eseményeket. Az elmúlt idıszakban jelen-
tıs beruházások valósultak meg, ilyen a 
nagybani piac raktárainak létesítése. Fo-
lyamatban van a Negyvennyolcas utcai 
kerékpárút kiépítése is, Subasán a Doma-
széki összekötı aszfaltút és járda elkészí-
tése, amely 2009-re áthúzódik. Lassan 
halad elıre a Sziksóstó, Gesztenye utca és 
környezetében lévı mintegy tizenkettı 
utca belvízlevezetı rendszerének kiépíté-
se. Sziksósfürdın fürdıkomplexum létesí-
tésére továbbra is befektetıre vár az ön-
kormányzat. Elkészült Dorozsmán a 
szennyvízelvezetı csatornarendszer, amely 
jól mőködik. A hulladékudvar csak váloga-
tott, szelektált szemetet fogad be, ez némi 
bonyodalmakat okoz. Autóbuszvárók épül-
tek, habár többet kellene építeni, a költ-
ségfedezet elfogyott. Sziksóstón és Suba-

sán a közvilágítás építése iránti igény jo-
gos a lakosság részérıl, de az ügy megtor-
pant, mert a megrendelı önkormányzat és 
DÉMÁSZ között egyeztetések vannak fo-
lyamatban. Az iskolákban belsı felújítá-
sok, nyílászáró-cserék kerültek elvégzésre. 
Szeretné Fábián képviselı úr a Barátság 
utcai társasházakra is kiterjeszteni a pa-
nelprogramot. 2009 tavaszán lesz lehetı-
ség az utak javítására, kátyúzásra. A 
Nagybani piacnál Tóth József képviselı úr 
távlatban szeretne körforgalmat építtetni. 
A Negyvennyolcas utcában kevés a gyalog-
átkelıhely, létesítése elmaradásának oka a 
bonyolult szakhatósági eljárásokban kere-
sendı. Hozzászólásokban a részönkormány-
zati képviselık kifogásolták a hulladékud-
var befogadási rendjének szigorítását, 
ugyanis ezzel érezhetıen szaporodtak a 
vadlerakók. Hiányolták a képviselık a kom-
posztálható hulladékok és falevelek elszállí-
tására szolgáló zöldzsákok kihelyezését. 

Felmerült még a liget takarításának 
elmaradása, az ott felgyülemlett szemét 
zavarja az ott sétáló, játszó óvodásokat. 
Erre Fábián képviselı úr elmondta, hogy 
az egyház tulajdonát képezı liget ügyében 
tárgyalt a plébános és püspök úrral. Olyan 
elızetes megállapodás született, hogy a 
ligetben a kápolnát és stációkat az egyház-
község tartja rendben, míg a jövıben a 
parkot az önkormányzat tervezi ápolni, 
karban tartani. 

Felmerült még a posta elıtti autóbusz-
váró alkalmasabb helyre való átépítése és 
egy fedett váró kialakítása. Képviselı urak 
elmondták, hogy jogos az igény, foglalkoz-
tak a témával, de egyelıre a szakhatósá-
gok, közmőtulajdonosok olyan igényeket 
támasztanak, amelyek megoldhatatlan 
feladat elé állítja az önkormányzatot. Hoz-
zászólásban hiányolták még képviselıink 
az éjszakai autóbusz-járat rendszeresíté-
sét. A Dorozsmai út és Bölcs u. keresztezé-
se elıtt a Dorozsmai út leszőkítése, forga-
lom lelassítása, átsorolás célszerőtlen és 
indokolatlan, a korábbi állapotot vissza 
kellene állítani. A Coop ABC és templom 
között kihelyezett, megállást tiltó tábla 
nincs összhangban a menetirány szerinti 
jobb oldalon kiépített gépkocsi parkolóval, 
ugyanis mire az útpadka zúzott kıvel való 
feltöltése elkészült a jobb parkolás érdeké-
ben, utána nem tudni, mért tiltották meg 
táblával a parkolást. A táblát sürgısen le 
kellene szerelni a plébánia elıtt is, ugyan-
is a buszmegálló megszüntetésekor ottfe-
lejtették. A templomi szertartások és isko-
lanapok alkalmával kevés a parkoló a 
templom és iskola körül, ezért sürgıs in-
tézkedést igényel a forgalmi rend újragon-
dolása. A Nagybani piacnál az utcai vára-
kozást és szemetelést meg kellene szüntet-
ni, mobilvécéket kellene kihelyezni. A Vi-
rág utcában keskeny és ezért télen bal-
esetveszélyes a járda. Az esıvíz-elvezetı 
csatornát elıregyártott elemekbıl kellene 
megépíteni. 

Tóth József képviselı úr elmondta, 
hogy a Nagybani piac beruházásai sok 
pénzt, hitelt emésztettek fel, ezért a kb. 40 
millió forintos zajvédı fal megépítése el-
maradt. Befejezésül képviselı úr bejelen-
tette, hogy a részönkormányzat soros elnö-
ki ciklusa lejárt, ezért a következı kettı 
évben Fábián József úr látja el ezen tiszt-
séget. 

T. L. 

– Nem áll vissza a 35-ös és a 35Y-os 
buszjárat, habár az Anna-kúti csomópont 
átalakítása már befejezıdött. A Dél-
magyarországban közölt, a két buszjáratot 
hiányoló olvasói panaszra a Tisza Volán 
Zrt. azt a választ adta, hogy nem is szere-
pelt tervei közt a 35-ös és a 35Y-os buszjá-
ratok további üzemeltetése. Ennek ellent-
mond, hogy egyébként a Dorozsmai Napló-
ban is közölt tájékoztatójukban 
(Dorozsmai Napló, 2008. július) az olvas-
ható, hogy csupán szüneteltetik, és nem 
megszüntetik a két járatot. Sem az átépí-
tések alatt, sem az átadó után nem tájé-
koztatta a busztársaság a lakosságot arról, 
hogy döntését felülbírálta volna, így csu-
pán az olvasói levélre adott reagálásból 
derült ki, hogy a dorozsmai lakosok hiába 
várakoznak a buszmegállókban, az Anna-
kút átadója után is csak a 36-os és a 36Y-
os járat fog közlekedni Dorozsma és a 
Honvéd tér között. Ezzel lényegében visz-
szaáll a 2004-ben tervbe vett buszmenet-
rend, amely lerövidítette a 35-ösök útját 
azzal, hogy a Víztorony térrıl áthelyezte a 
Honvéd térre a végállomást, és amely ellen 
petícióval tiltakoztak Dorozsmán. Akkor a 
népharag kiharcolt magának egy féllábas 
megoldást: most ezt szüntették meg. 

 
– Útépítés a Szilva utcában. – Jövıre 

kezdik építeni a nyugati elkerülı út 
Kiskundorozsma és a régi 5-ös út közötti 
szakaszát. Az elsı szakaszt a Bajai és a 
Szabadkai út között 2004-ben, a másodi-
kat a Bajai út és a dorozsmai körforgalom 
között 2006-ban adták át. Az utolsó, har-
madik szakaszt 2010-ben tervezik átadni, 
és 2,4 milliárd forintba fog kerülni, ame-
lyet teljes egészében uniós forrásból finan-
szíroznak majd. 



2008. december 6. 3. oldal 

Mit kínál Szegeden a családsegítő hálózat?Mit kínál Szegeden a családsegítő hálózat?Mit kínál Szegeden a családsegítő hálózat?Mit kínál Szegeden a családsegítő hálózat?    
Sokakban nem él teljesen tiszta kép arról, hogy mivel is 

foglalkoznak a családsegítı házakban dolgozó szociális 
munkások. Mik is azok az élethelyzeti problémák, amelyek-
ben ezek a szakemberek segíteni tudnak a rászorulóknak. 

 
Egyszerő választ nehéz erre a kérdésre adni, hiszen ahány 

ember fordul meg az ügyfélfogadásokon, annyiféle problémát hoz 
magával. Ezért is fordít a hálózatot mőködtetı vezetıség akkora 
gondot arra, hogy lehetıség szerint a legtöbb problémakörre a 
családgondozók és a szociális, mentálhigiénés munkatársak rea-
gálni tudjanak, illetve érdemben tudjanak tenni az élethelyzeti 
problémák megoldásért. Hiszen a rossz anyagi helyzet, a munka-
nélküliség és a hasonló krízis helyzetek további lelki problémá-
kat okozhatnak, melyek akadályozhatják az egyént saját élet-
helyzeti krízisének megoldásában. 

A családsegítı munkatárs (családgondozó, adósságkezelési 
tanácsadó) tevékenysége és személye leginkább egy kapocsként 
írható le. A szakember ugyanis az, aki segít az ügyfelet (a segít-
ségre szoruló személyt) összekötni a számára segítséget nyújtó 
intézménnyel. Az ügyintézésben való segítségnyújtás mellett 
tanácsadásban részesítheti kliensét, információval szolgálhat, és 
útbaigazítást adhat számára. 

Szegeden jelenleg három szolgáltatási helyen mőködik a csa-
ládsegítés, melyek központi telephelye a Kereszttöltés utca 13. 
szám alatt található, 1991 óta mőködı Tabán Családsegítı Kö-
zösségi Ház. 

2001 januárjától a Szociális és Családügyi Minisztériumtól 
kapott megbízás alapján a Dél-alföldi Régióban módszertani 
feladatokat is ellát. 

A legkülönbözıbb egyéni, családi és csoportokat érintı szociá-
lis és mentálhigiénés problémák kezelésén túl a megelızésre és a 
kialakult krízisek feldolgozása is hangsúlyt fektet az intézmény-
hálózat. Önsegítı csoportok és közösségépítı foglalkozások mő-
ködtetése és szervezése is a mindennapi tevékenységek része. A 
családi életben kialakult konfliktusok kezelésére, megoldására 
szakemberek biztosítanak családterápiás, konfliktuskezelı és 
videotréning szolgáltatást. Jogász, illetve pszichológus szakem-

ber szintén segíti az igénybevevıket. A pénzügyi válságba került 
klienseknek adósságkezelési tanácsadók segítenek. Az említett 
szolgáltatások mellett érdekvédelmi, szabadidıs, közösségi prog-
ramokat szerveznek a családsegítık, pl. lakossági fórumok, csa-
ládi nap stb. 

A Dorozsmai Családsegítı Ház 2008 évben elsı alkalommal 
az intézmény bemutatására és a „Lépj egyet elıre” program 
nyújtotta lehetıségekre fektette a hangsúlyt míg a második a 
külterületen élık helyzetével és problémáival illetve az adósság-
kezeléssel foglalkozott. Ezek a fórumok nyitottak, bárki számára 
látogathatóak. Az ünnepek közeledtével tradícióvá vált az ado-
mánygyőjtés a rászorulók részére. 

A számos probléma mellett a szakemberek a munkanélküli-
ségbıl fakadó problémákkal érkezı kliensekkel találkoznak a 
legtöbbet. A rendszeres szociális segélyben részesülı kliensekkel 
végzett szociális munka arányait tekintve meghatározó. A mun-
kanélküliségbıl fakadó anyagi, életvezetési, családi és lelki-
mentális krízis csökkentése elsıdleges prioritást élvez a az ügy-
felekkel végzett segítı tevékenységben. 

A rendszeres szociális segélyben részesülıkkel végzett egyéni 
esetmunka mellett a Dorozsmai Családsegítı Ház álláskeresı 
tréninget is szervez ügyfeleinek, ahol a hasznos tanácsok mellett 
egymás tapasztalataiból is okulhatnak a résztvevık. A csoporto-
kon szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy elhelyezkedés 
szempontjából ezek a programok pozitív hatással voltak az azon 
résztvevıkre. 2008. I. félévében a Családsegítı Ház 1408 fı for-
galmat bonyolított a családsegítı munka során. Kiemelt feladat 
továbbá a nehéz élethelyzető (külterületen élı, valamint roma) 
családok szociális-mentális támogatása. 

A családsegítı hálózat nyújtotta szolgáltatások díjmentesek így 
bárki számára elérhetıek. A szociális szakembereket természetesen 
köti a titoktartási kötelezettség (Szociális Munka Etikai Kódexe). 

A Dorozsmai Családsegítı Ház elérhetıségei: 
Cím: Szeged, Bölcs u. 11.   Telefon: 06 62/461-890 
E-mail: dorozsmacsaladsegito@gmail.com 

CSAPÓ SÁNDOR 
családgondozó 

Műhelymunka a Dorozsmai NaplónálMűhelymunka a Dorozsmai NaplónálMűhelymunka a Dorozsmai NaplónálMűhelymunka a Dorozsmai Naplónál    
Szerkesztıbizottságunk úgy döntött, hogy karácsonyi 

jókívánságaink mellett beavatjuk egy kicsit olvasóinkat is 
a Dorozsmai Napló Baráti Kör Egyesület és a Dorozsmai 
Napló szerkesztıbizottságának mőködésébe és a finanszí-
rozás rejtelmeibe. 

 
A Dorozsmai Napló Baráti Kör egyesületi formában mőkö-

dik. A baráti kör taglétszáma 45 fı, az éves tagdíj 500 forint. 
Mőködését vezetıség irányítja. Elnöke: Ballai Ferenc, a vezetı-
ségi tagok: Nyári Imre, Pappné Sörös Julianna, Tóth György és 
Tímár Lajos. Az Ellenırzı Bizottság elnöke: Ocskó Margit, tag-
jai: Maróti Rózsa és Nagymihály István. 

Az egyesület immár több mint egy évtizede foglalkozik a Do-
rozsmai Napló címő, helyi közéleti, kulturális és információs 
havilap megjelentetésével. Az újság minden hónap végén jelenik 
meg 12-18 oldal terjedelemben, melynek költsége 160-180 ezer Ft 
között mozog. Az újság ingyenes, Kiskundorozsmának minden ház-
tartásába eljut. Mivel a háztartások alig 50%-ába jut más újság, 
ezért a maradék 50% egyedül a Dorozsmai Naplóból mint nyomta-
tott médiumból értesülhet szők környezetének eseményeirıl. 

Az újság mőködését választott fıszerkesztı vezetésével szer-
kesztıbizottság irányítja. Fıszerkesztı: Somogyi Gábor, a szer-
kesztıség tagjai: Móra Mihályné, Nyári Imre, Tóthné Olajos Ág-
nes, Militár Miklós, Sebıkné Grandpierre Cecilia, Tóth György és 
Tímár Lajos. 

Az egyesület vezetısége és a szerkesztıbizottság munkáját 
teljes mértékben társadalmi munkában végzi. Ez különösen fon-
tos tény annak a fényében, hogy az újság készítése: a lapindító, a 
riportok elkészítése, a cikkek megírása, a hirdetések szervezése, 
a tördelési és az olvasószerkesztıi munkálatok havi idıigénye 
70-90 óra közé tehetı. 

A lap kiadásával kapcsolatos költségeket az újságban megjele-
nı hirdetési bevételekbıl, az egyesület adminisztratív és formális 
feladatait (pl. közgyőlés) a tagsági díjakból befolyt összegbıl finan-
szírozzuk. A hirdetésszervezıi feladatokat Tímár Lajos és Móra 
Mihályné látja el. Az egyesület éves költségvetése 2,5–3 millió Ft. 

Nem állandó bevételi forrás az eseti, alkalmi kiadványok, mint pél-
dául Kanyó Ferenc vagy Felpétzi Gyıry Jenı könyvének értékesíté-
sébıl, valamint pályázati úton nyert pénzösszegekbıl származik. 

Az egyesület részt vállalt Kiskundorozsma kulturális örökségé-
nek megóvásában, ezért adta ki korábban Kanyó Ferenc tanulmá-
nyát a dorozsmai II. világháborús halottakról, a dorozsmai telefon-
könyvet, a Dorozsmai Napló jubileumi kiadványát és Felpétzi 
Gyıry Jenı könyvét. Emellett az újság szerepet kíván vállalni a 
civil társadalom építésében is. Mivel finanszírozását tekintve 
önálló, ezért elvben független is. Cenzúra a lapnál nem mőködik, 
a témák megválogatását a fıszerkesztı saját belátása szerint 
irányítja. Lokálpatrióta hirdetıinket bemutató sorozatunk, az 
Éltessük a tisztes ipart!, már számos vállalkozókkal, mesterem-
berekkel, szakemberekkel ismertette meg az olvasót. A közéleti 
témák mellett számos kulturális rovat is helyet kap az újság 
lapszámaiban: Színházaló: színházi elıadásokról szóló informáci-
ók, színházi kritikák; Könyvek közt: új és régebben megjelent 
kiadványok ismertetése, kritikák, recenziók; Költıkrıl költıktıl: 
költık irodalmi párbeszédei, helyi alkotók (írók, költık, képzı-
mővészek) mőveinek bemutatása; Varázslatok lemezek: közér-
deklıdésre számot tartó filmalkotások bemutatói. 

A Dorozsmai Napló arculata megfelel a modern kor kívánal-
mainak, tördelése és szerkesztése mind formailag, mind tartal-
milag megüti egy profi újság színvonalát. 

Köszönet illeti a hirdetıket, mert egy részüknek üzleti érde-
ke nem főzıdik a hirdetéshez, de az újság léte és mőködése érde-
kében, lokálpatriotizmusból mégis hirdetnek. 

Néhány szó a problémákról. Úgy érezzük, hiányzik az újság 
vezetıségébıl és a szerkesztıbizottságból Dorozsma értelmiségé-
nek nagy része, különösen a pedagógusok és a mőszaki értelmi-
ségek. Talán magukkal vannak elfoglalva? – tehetnénk fel a kér-
dést. Ugyancsak problémának érezzük azt a közönyt, amellyel 
sokszor kell szembesülnünk bizonyos témákkal kapcsolatban. 

Egy azonban biztos: a Dorozsmai Napló 2009-ben is ott lesz 
az Ön otthonában, reményeink szerint nem hiába! 

DOROZSMAI NAPLÓ 
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Budai István legújabb verseskötetének bemutatója KiskundorozsmánBudai István legújabb verseskötetének bemutatója KiskundorozsmánBudai István legújabb verseskötetének bemutatója KiskundorozsmánBudai István legújabb verseskötetének bemutatója Kiskundorozsmán    
„A szántón lomha, sötét varjak 
Károgása jelzi a közelgı telet. 
A szürkületben a hős fuvallat 

Hátára kap egy hulló falevelet.” 
(Budai István: İszvégi pillanat) 

 
Budai István a MÁV Zrt. Szegedi Terü-

leti Személyszállítási Központ ügyfélszol-
gálati elıadójaként 2007-ben vonult nyug-
díjba. Régóta dédelgetett álma valósult 
meg az elmúlt évi 57. Vasutasnapon. Ama-
tır írótársa Borsi István segítségével és a 
Bába Könyvkiadó gondozásában jelent 
meg 85 versét tartalmazó kötete „Fényben 
és homályban” címmel. 

Budai István 1950-ben, Eleken szüle-
tett. Gyermekkorát a Csongrád megyei 
Dóc községben töltötte, majd a jó hírő Sze-
gedi Vasútforgalmi Technikum diákja lett. 
A természet csodáihoz való ragaszkodása, 
az utazás, a vasút, a falusi élet szeretete 
ebbıl az idıbıl eredeztethetı. Tanárai már 
középiskolai évei alatt felfigyeltek irodal-
mi vénájára: így ki mást jelölhettek volna 
az iskola könyvtárosi posztjára, mint Bu-
dai Istvánt. A versírás és a rímfaragás 
fortélyait a helyi Irodalmi Önképzıkörben 
is fejlesztette: ekkor jelentek meg elsı 
irodalmi zsengéi. Elsı kritikusai tanárai 
és diáktársai voltak. Az itt kapott biztató, 
elismerı, útbaigazító szavak a mai napig 
hatottak. A középiskola és az azt követı 
tisztképzı sikeres elvégzése után a MÁV 
Szegedi Igazgatóságába került, ahol nyug-

díjazásáig dolgozott. Soha nem hagyott fel 
a versírással, az olvasással, családját is az 
irodalom szeretete hatja át. 

Az idei 58. Vasutasnapon már dedikál-
ta új kötetét a szegedi irodalombarátok-
nak, de a kötet igazi bemutatói az ıszre 
maradtak. Szőkebb környezete 2008. októ-
ber 30-án Kiskundorozsmán, a Somogyi-
könyvtár Fiókkönyvtárában ismerkedhe-
tett meg legújabb – saját szerkesztéső – 
verseskötetével. A „Sugarak az ıszbıl” 
címő válogatás 77 remekbe szabott költe-
ményt tartalmaz. A négy ciklusba – a fel-
nıttkor küszöbén; sze-
relem, házasság, csa-
lád; szülıföld, tájak, 
emberek; mindennap-
ok vonzásában – ren-
dezett mővek szemlé-
letesen tükrözik mun-
kásságának alakulá-
sát, fejlıdését. Leg-
újabb mőveibıl sem 
hiányzik a játékosság, 
rímeiben most is ott, 
a finom – irodalmi 
tudást tükrözı – hu-
mor. A szerzıvel – 
verseskötetének be-
mutatója kapcsán – 
egykori magyartaná-
ra, Várhidi László és 
volt kollégája Szentes 
Bíró Ferenc, a Vas-

utas Magazin újságírója beszélgetett. A 
bensıséges hangulatú esten válogatás 
hangzott el a kötet legszebb verseibıl a 
költı pályatársainak, irodalomszeretı ba-
rátainak tolmácsolásában, ám zárszóként 
saját versével köszönte meg a szépszámú 
érdeklıdı megtisztelı figyelmét és a fiók-
könyvtár vezetıjének virágcsokrát. 

Vásárlási információval a szerzı szol-
gál a 30/3478449 mobilszámon. 

 
 

SZENTES BÍRÓ FERENC 

Adventi gondolatokAdventi gondolatokAdventi gondolatokAdventi gondolatok    
Advent a kevésbé vallásos ember szá-

mára is meghitt, csendes felkészülés az 
ünnepre. Egyben örömteli várakozás. Tele 
bizakodással, tiszta hittel, ígéretes áhítat-
tal, meg-megújuló reménnyel és biztonság-
gal. Lessük szeretteink gondolatát, szívün-
ket betölti az a kívánság, hogy örömet 
szerezzünk számukra. 

Így cselekszem én is Veiczi Irma versé-
vel. 

 

Szent karácsony éjszakáján 
 
Te szültél nekem életet, 
testemben lélegzel, Anyám. 
Szívem hálacsokrát adom 
szent karácsony éjszakán. 
 
Imáim mondom csendesen, 
mire tanítottál, Anyám, 
fény gyúl szeretı szívemben 
szent karácsony éjszakán. 
 
Vihar sem tépte ki szíved, 
mert oly hatalmas vagy, Anyám! 
Örömkönny gyúl a szemedben 
szent karácsony éjszakán. 
 
Magányos vándor a szívem. 
Megfagyok nélküled, Anyám! 
Forró kezeddel ölelj át 
szent karácsony éjszakán! 
 
Angyal serege énekét 
örök élet küldi sugarán, 
békesség, áldás hulljon Rád 
szent karácsony éjszakán. 
 

MÉSZÁROS MÁRIA 

Decemberi programok a Petőfi Sándor Művelődési HázbanDecemberi programok a Petőfi Sándor Művelődési HázbanDecemberi programok a Petőfi Sándor Művelődési HázbanDecemberi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban    

Kiállítás 
– „Ismeretlen ismerısök” 
Tömörkény István Mővészeti Szakkö-

zépiskolában végzett és jelenleg is ott  
tanuló dorozsmai diákok kiállítása 

A kiállítást megnyitja: Barta András  
képzımővész 

Közremőködik: Huszár Gergı gitár 
Idıpontja: December 12-én, délután 5 

órakor 
 
Dorozsmai Közéleti Kávéház 
– Molnár János Apokrif c. könyvének 

bemutatója 
A beszélgetést vezeti: Sándor János  

rendezı 
Idıpontja: December 19-én, délután 5 

órakor 
 
Pia de Tolomei: Matrimonio di 

sangue 
Az Orczy István Általános Iskola szer-

vezésében. 
Olasz dráma 1 felvonásban. Elıadják 

az olaszországi Scuola Secondaria di Pri-

mo Grado Arnolfo Di Cambio iskola diák-
jai. 

Idıpontja: december 11-én, csütörtökön 
délután 5 órakor 

 
Farkas Dezsı Szavalóverseny 
A Somogyi Könyvtár dorozsmai fiókhá-

lózata és a mővelıdési ház szervezésében. 
Idıpontja: Alsósoknak december 17-én, 

szerdán 2 órakor; felsısöknek december 
19-én, pénteken 2 órakor lesz 

Helyszín: mővelıdési ház. 
Várjuk az irodalmat kedvelı kisisko-

lások jelentkezését!  
 
LCF Clubs Hungary karácsonyi 

ünnepsége 
Az angol gyermek klub várja sok szere-

tettel a gyermekeket és a szülıket! 
Idıpontja: december 20-án, szombaton 

délelıtt 10-12-ig 
 
Vásárok   
Idıpontja: December 10-én, 16-án 9-12 

óráig 

EredményhirdetésEredményhirdetésEredményhirdetésEredményhirdetés    
Az Olimpiai játékok vetélkedı vé-

get ért. Az öt forduló kérdéseit csak két 
olvasó töltötte ki, és juttatta el a könyv-
tárba. Gratulálunk Simonné Bíró Edit és 
Juhász István olvasónknak. Könyvnyere-
ményüket december 20-án vehetik át a 
fiókkönyvtárban. 

 
FARKAS LÁSZLÓNÉ 

A könyvtár december végi nyitva 
tartása: 
 
December 20. (szombat) — 8-12 h 
December 22. (hétfő) — 930 – 12 és 13-18 h 
December 23. (kedd) — 8-12 h 
December 24-28-ig ZÁRVA 
December 29. (hétfő) — 930 – 12 és 13-18 h 
December 30. (kedd) — 8-12 h 
December 31. (szerda) — 9 - 13 h 
Január 1-4-ig — ZÁRVA 
Január 5. (hétfő) — 930 – 12 és 13-18 h 
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A vésőtől az ecsetigA vésőtől az ecsetigA vésőtől az ecsetigA vésőtől az ecsetig    
Beszélgetés Simon Ferenc fafaragó és festőművésszel 

A beszélgetés aktualitását elsısorban az az 50 évet 
átölelı idıszak (1958–2008) adta, amely során a vésıtıl az 
ecsetig eljutott. Otthonában beszélgettem vele a szakmá-
ról és annak szeretetérıl a kezdetektıl napjainkig. Ez 
idıszak küzdelmeit és szépségeit tárja elénk a mester. 

 
– Kezdjük a gyermekkoroddal. Volt-e jel arra már akkor is, 

hogy te ilyen tehetséggel születtél? 
– Munkásszülık legkisebb gyermekeként születtem 1943-

ban. Alapvetı hobbim a modellezés, rajzolás és festés, meghatá-
rozó volt számomra a természet szeretete is. Tehát utalt a gyer-
mekkorom is ilyen ambíciókra. Egyetlen példa a rajz szeretetére 
utaló jelként, egy ágy végére egy lovat rajzoltam. Amikor a bá-
tyám asztalos szakmát tanult, nekem a faforgács volt a játékom. 

– Milyen volt a Kormos Feri bácsival való kapcsolatod? 
– Még iskolás koromban sokat jártam Feri bácsihoz, a Feri 

fiával együtt jártunk iskolába, néha-néha bementem a Szent 
János téri otthonukba. Izgalmas hobbikat mutatott nekem, mint 
a modellezés; nekem a mennyország volt. Ha közelébe kerülhet-
tem, megismerhettem a famunka igazi arcát, mővészetét. Ott 
kötöttem ki inasként, tanoncként, három évet lehúztam, de utá-
na nem sokáig voltam nála. 1958-ban helyezkedtem el. 

– A Feri bácsi utáni idıszak volt az igazi nagybetős életed, 
akkor kezdtél dolgozni. Hol is? 

– 1958-ban a falemezgyárban helyezkedtem el mint segéd-
munkás. Életre szóló lecke volt, véglegesen meghatározta a mun-
kához való viszonyomat, az emberekhez való érzelmi kötıdése-
met. A munkával párhuzamosan jártam gimnáziumba, késıbb 
faipari technikumba. Természetesen szabadidımben sportlövé-
szet, vitorlázó repülés, ifjúsági mozgalmak, amatır színjátszás és 
rajzolás-festés érdekelt. Majd a Repülıtiszti Fıiskola követke-
zett, nagyon nehéz de szép idıszak volt. Késıbb az Állami Gépja-
vítóba kerültem Dorozsmán, ott asztalos voltam. Olyan új felada-
tok elé állítottak, mint a cséplıgép-építés, és új szakmákat is-
mertem meg, például a hegesztést és az üvegezést. 

– Mikor történt a családalapítás? 
– 1965-ben megházasodtam. Hegedős Ibolya lett a feleségem, 

maga is a gépállomáson dolgozott velem egy helyen. Az elsı gyer-
mekünk, Ferenc 1966-ban, Éva pedig 1972-ben született. A fele-
ségem könyvelıként dolgozott. 

– Mi következett ezután? 
– Az MHSZ reptér, ott hangármester voltam. Ezután az Alföldi 

Bútorgyár volt a következı állomás. Itt gyártmányfejlesztés volt a 
feladatom. Ott találtam meg igazán magam. Aztán, mivel 
„szívügyem” miatt otthon maradtam, következett a maszek világ. 

– Mit kezdtél magaddal otthon, betegen? 
– Új életformát kellett választanom a betegségem miatt. Fa-

esztergálást, restaurálást végeztem, az oltártól a banki bútorig. 
Festészetre is adódott alkalom, ecsettel vászonra vagy ceruzával 
füzetlapra. A népi iparmővészet is nagyon érdekelt. Kutattam és 
győjtöttem. Majd komolyabban foglalkoztam a fafaragással is. 
Igen nehéz munka, erıs csuklókat és ujjakat vesz igénybe. A 
dorozsmai templomnak is dolgoztam. Kalaptartó gardróbokat, 
padokat készítettünk. A leégett oltárt is mi újítottuk fel, a régi-

rıl készült fotókat felhasználva. A templom felújításában is köz-
remőködtem. 

– Következett a költözés és Szatymaz. 
– Megtetszett egy hely, amelyet elızıleg kinéztem. Az ottani 

feladat is vonzott. Akkoriban sok bank alakult, ezek felújítása, 
bútorozása volt a feladatom. Egyedi esztétikával, pontos idıpont-
okkal. Az volt a nyugalom szigete. Tíz évet töltöttem ott felesé-
gemmel és az egyik családommal Szatymazon. 2002-ben költöz-
tem vissza, megnyugodva hazataláltunk. 

– Mit szeretsz igazán csinálni? 
– Még mindig figyelek, tanulok, a pontosságra ügyelve. Bese-

gítek társaimnak, unokáimat tanítom a festészet tudományára. A 
hét unokámat figyelem, kinél milyen „rezgések” jelentkeznek. 
Saját örömömre készítek mőveket. Különösképp a növényi kompo-
zícióim tetszenek. Kiállítottam a sikeresebbeket a mővelıdési 
házban is, nagy érdeklıdés övezte. Szeretem a számítógépet hasz-
nálni, sok mindent lehet vele csinálni. Magamtól jöttem rá a keze-
lésére. Különösen a rajzolóprogramok érdekelnek. A végén egy 
tanfolyamra mégis rászántam magam. Csak akkor van értelme 
minden munkának, ha az ember befektet. A felületesség nem jó. 
Egy kép miatt sok irodalmat el kell olvasni, hogy hiteles legyen. 

– Milyen elismerésekben részesítették munkáidat? 
– A Kiskundorozsmáért Emlékérem mellett: a Vadászati 

Kulturális Egyesület Aranyecset-díját, a Hubertus-kereszt 
aranyfokozatát és a Gemenciek Emlékérmét (a szakmabeli kollé-
gáktól). 

– Jelenleg min dolgozol? 
– Egy könyvborító és egy vadászszótár illusztrációján és 3 

képkiállítás pályázatán. 
– Mit üzensz a mai fiataloknak? 
– A tehetség egy mag. Lehet belıle valami, de sokat kell hoz-

zátenni. Az idı nekik dolgozik. Fiatalon könnyebb hozzáfogni, 
mint már felnıttkorban. Festészetnél a látványt, a faragásnál az 
anyagot vedd elıre. 

– Szereted Dorozsmát? 
– Amint a múltam is megmutatta – visszaköltöztem. Szere-

tek itt lakni, sok jó barátom van. A hely, ahol most lakom, a leg-
jobb választás volt. Jó a kilátás, sok hely van a szülıhelynek. 
Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendıt kívánok Dorozsma 
minden lakosának! 

– Köszönöm, hogy megosztottad velem gondolataidat! 
 
Simon Ferenc fest, mert örömet okoz, nem tud ellenállni a 

színes anyagok, ecsetek, üres felületek csábításának. Nem kí-
vánt soha feltőnni, minden áron megfelelni. Ma sem kíván mást, 
mint illúziót kelteni színes festékekkel. Arra vágyik, hogy képei 
méltók legyenek ahhoz, amirıl szólnak. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

„Ébredj magyar, az ısi föld veszélyben!” 
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Rovarok és gyerekek, most és mindig, 
kövek, füvek és állatok 
figyelik, figyeljük ahogy 
a nap alászáll. Mint Isten halálát 
amint a vér kivonúl a világból 
és végre alhatunk. Igen, 
ahogy a semmi ágyat vet, figyeljük 
és jónak tartjuk ahogyan 
végülis megpihenhetünk. 

(Pilinszky János) 
 

Az emléke élni fogAz emléke élni fogAz emléke élni fogAz emléke élni fog    
Már egy ideje tudtuk, hamarosan 

bekövetkezhet, mégis megdöbbentett 
bennünket a hír: Marika örökre 
„elment”. 

A Szlovákiából származó Huszár 
Ferenc Lászlóné házasságkötése után, 
1966-ban települt át Kiskundorozsmá-
ra. A mindig mosolygós, kedves tanító 
nénit sokan ismerték. 

Iskolánkban több mint húsz évig 
dolgozott. Szerettük és tiszteltük ıt, 
munkája, gyermekszeretete, embersége 
példaként állt mindannyiunk elıtt. A 
pályakezdı kollégák bizalommal fordul-
hattak hozzá, tapasztalatait szívesen 
megosztotta velük. 

Nemcsak kiváló oktató volt, hanem 
nagyszerő nevelı is. Az irányítása alatt 
álló gyerekek a tananyagon kívül azt is 
megtanulták tıle, hogyan kell egymást 
elfogadni, szeretni, mi az értékes, és mi 
az értéktelen. 

Éveken keresztül egyik fı szervezıje 
volt az iskola mozgalmi életének, kisdo-
bos vezetıként lelkesen szervezte az 
alsó tagozatosok szabadidıs tevékenysé-
gét. Azok az ünnepi mősorok, amelye-
ket ı állított össze, mindig maradandó 
élményt nyújtottak. 

Nagyon szerette a verseket, és szív-
ügye volt a néphagyományok ápolása. 
Sok szép karácsonyi mősort, betleheme-
zést, népi játékot köszönhetünk neki. 

Színvonalas munkája elismerése-
ként többször részesült kitőntetésben. 

Nyugdíjba vonulása után is gyakran 
betért hozzánk egy-egy rövid beszélge-
tésre, elmaradhatatlan zsőritag volt a 
versmondó versenyeiken. Aztán ritkul-
tak a látogatások, egyre súlyosbodó 
betegsége ágyhoz kötötte. Optimizmu-
sát a nehéz idıszakban sem vesztette el. 
Szeretett volna még élni, de a sors neki 
mást szánt. 

Emlékét szeretettel ırizzük. 
 

AZ ORCZY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
TANTESTÜLETE ÉS DOLGOZÓI 

December 6.December 6.December 6.December 6.    

A délutáni nyüzsgésben tétovázó járó-
kelık között bukdácsoltak, akik mindig 
hirtelen befordultak az éppen ott lévı üz-
let kirakatát bámulni. Ilyenkor idegesen 
rántott egyet a kisfiú karján és terelgette 
a bámész emberek között elıre. A járda 
csupa latyak volt, az üzlettulajdonosok 
nem sok gondot fordítottak a hókását lesö-
pörni, a járókelık úgyis letapossák, akkor 
meg minek. A sétálóutca közepe végig egy 
hosszú pocsolya volt, a szlalomozó bicikli-
sek le-lecsapták a mellettük elhaladókat, 
de rendır nem volt az egész belvárosban. 

– Hova megyünk mááár, anyúúú, ne 
rángass, fáj! Már nincs kedvem, menjünk 
haza, fázom. Mit akarsz még, hova me-
gyünk még? – siránkozott, de anyja össze-
szorított szájjal csak vonszolta tovább, 
tovább. Hirtelen: 

– Anyu, gyere csak, nézd! – felragyogó 
szemmel tapadt rá másik kezével a 
Stőhmer kirakatüvegére, ahol a kis pék-
inas-bábuk gyúrták, dagasztották a tész-
tát, de anyja nem hagyott idıt bámészko-
dásra, erıs rántással elszakította a fiúcs-
kát az üvegtıl és határozott léptekkel fúr-
ta magát az elmélázó tömeg alaktalan 
sőrőjébe. Kesztyőtlen keze már erısen 
fázott – „fene egye meg, ezt is otthon hagy-
tam”, mormogta, a reklámszatyor vékony 
füle drótként vágta, szorította ujjait a sza-
loncukor, a bejglik súlya alatt.  

– Miért nem tudtál otthon maradni 
nagyanyáddal? – förmedt rá a kisfiúra. – 
Csak nyőgösködsz itt rajtam, mintha nem 
volna elég cipelnivalóm, még te is csak púp 
vagy itt a hátamon! Miért kell mindent az 
utolsó napra hagyni – sziszegte, miközben 
nem tudta, honnét kerítsen elı valamit, 
amivel letörölhetné már-már elcsöppenı 
orrát. – Hé, nem tud vigyázni? – lökte odébb 
a lábára taposó férfit, aki hóna alá szorított 
kis mőfenyıvel egyensúlyozott a járda szé-
lén – még képes vele a szemem is kiszúrni, 
ırület, ırület, dohogott. – Ezek az ünnepek 
már az agyamra mennek, legszívesebben 
kiköltöznék egy tanyára, ott várnám be az 
újévet – mormogta. Hirtelen megcsúszott, 
magas szárú csizmája vékony sarka végig-
szántotta a járdaszél peremét, majd meg-
akadt egy repedésben. Rögtön megérezte, a 
sarokspicc ott maradt. Meg-megbiccenve 
nézett végig a Kárászon, padot fürkészve, 
hol nézhetné meg, vajon az egész sarok 
levált-e, vagy csak a koptató. A kisfiú is 
arra nézett és rögtön meglátta azt a piros 
kabátos, bozontos, ısz szakállú embert, aki 
a padon üldögélt, mellette összekötözött 
nagy csomagokkal, a lába elıtt elázott mac-
kósajtos doboz aljában a pár aprópénzzel.  

– Anyúú! Nézd, anyu, a Mikulás bácsi! 
– kiáltott fel örvendezve és húzta anyját a 
pad felé. – Menjünk oda! – mondta kérlel-
ve. Az asszony is meglátta, és azonnal 
visszahıkölt:  

– Nem, az nem a Mikulás! – és fordult 
vissza a járda felé.  

– De az, de az! Egy igazi Mikulás – 
erıszakoskodott a kisfiú.  

– Ho-ho-hó! – nevetett fel a padon ülı 
férfi. – Gyere csak kisfiam, ne félj tılem – 
intett hívó mozdulattal a fiúcska felé. Az 
asszony a hirtelen fordulattól egyensúlyát 
vesztette, majdnem elesett a sérült sarkú 
csizmában és a pad támlájához kapott. – 
Üljön csak le bátran, ne féljenek tılem, 
nem bántok én senkit! Gyere te is kisfiú – 
invitálta –, látod, itt a Mikulás bácsi! – 
húzódott a pad másik végébe, helyet csi-
nálva maga mellett. A kisfiú csak állt, 
kikerekedett szemmel bámulta a nagy 
szakállút és kicsit gyanakodott.  

– Hol van a bojtos sapkád és a szán-
kód? – kérdezte, végigmérve az idıs em-
bert.  

– Menjünk innen, ez nem a Mikulás! – 
kiáltott rá az anyja, de a kisfiú megmaka-
csolta magát:  

– De igen, és kérni akarok tıle vala-
mit! 

– Nem kérsz semmit, és azonnal gye-
rünk innen! Ez agyrém! Hagyja békén a 
fiamat! – kiáltott rá a férfira. – Nem szé-
gyelli magát, inkább menjen haza és fü-
rödjön meg! 

– Haza? Még hogy haza! – rázta meg a 
nevetés, köhögni kezdett. – Még hogy ha-
za! – fordult hátrafelé is, a kíváncsiskodó 
járókelıknek gesztikulálva. – Hát, nem 
mondom, jól adja! – Szakálla reszketett a 
köhögésbe fulladt nevetéstıl. – Gyere csak 
kisfiam, Mikulás bácsihoz – szólította meg 
a gyereket, miközben lassan, észrevétlenül 
a háta mögé tolta a sárga löttyel teli pille-
palackot. Egy Sport szeletet húzott elı a 
szakadt piros nıi kabát zsebébıl és a kisfi-
únak adta. – Ugyan Nagysasszony, ne 
legyen már olyan keményszívő, engedje 
már meg, hogy ezt neki adjam a fiának, 
hiszen ünnep van, Mikulás napja. Szent 
Miklós napja, az Én napom! – és újra fel-
kacagott. Már egész testét rázta a köhö-
gés.  

– Nem! – sikoltott fel az asszony. – 
Még megfertızi valamivel, maga koszos 
hajléktalan – ragadta ki a csokit az értet-
lenül, döbbenten álló gyerek kezébıl és 
ledobta a férfi elé, a sárba. Karon ragadta 
a fiúcskát, a kitört sarkú csizmával sem 
törıdve viharzott el, még hosszan hangzott 
méltatlankodása, gyalázkodása. A férfinak 
lassan csillapodott a köhögés. Lehajolt, 
szorosra kötözte lábán a fólia-csizma ma-
dzagját, majd feltápászkodott, karjára 
főzte csomagjait és bizonytalan léptekkel 
elindult a Nagyállomás irányába.  

– Gyerünk Mikulás! Ma sok ajándékot 
kell kihordani. Majd csak azután mehe-
tünk haza. Ha-ha, azt mondja nekem, 
hogy haza! – Néha még el-elnevette ma-
gát, kuncogása belefúlt az alkonyban 
nyüzsgı bevásárlók ünnepi forgatagába. 

 
TÓTH GYÖRGY 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

Válság 
Nem mondok újdonságot: válság van. 

Az élet minden területén. De vajon miért 
csak gazdasági vonatkozásban esik szó 
róla? Talán nem ugyanolyan lényeges pél-
dául az egyes emberek lelki válsága, a 
házasságok számtalan krízise, a hagyomá-
nyos vallásosság megingása vagy éppen a 
csak-a-mának-élı fiatalság céltalansága? 
Úgy látszik, mindezek egyáltalán nem 
számítanak, hiszen nem az ember fontos, 
hanem a mindent mozgató pénz. 

Volt egyszer egy gyermek, akinek nem-
sokára megünnepeljük a születésnapját. 
Amikor ez a gyermek felnıtt, nem mondott 
mást, csak hogy szeressétek a másik em-
bert. 

S elég csak hazánkban körülnézni, 
hogy megdöbbenjünk: mindenki győlölkö-
dik. A szülık a kisgyerekek szeme láttára 
pofozzák fel az óvónıt, a rendırök békés 
ünneplıket és futball-szurkolókat vernek 
véresre, a lepusztult putrisor utolsó házá-
ban bomba robban, az apa megöli és elássa 
asszonyát és gyermekét... 

Súlyos válság van. De nem a gazdaság-
ban, hanem az emberi lelkekben. A szüle-
tésnapokon általában az ünnepelt a kerül 
a középpontba, mindenki rá kíváncsi, 
ıhozzá igyekszik. Ajándékokkal, szeretet-
tel és odafigyeléssel halmozzák el, s a rá 
való tekintettel még egymáshoz is kedve-
sebbek az emberek. Karácsonykor más a 
helyzet. Még ha fel is vesszük a mindenkit 
szeretı barát, munkatárs vagy családtag 
álarcát, igazából úgyis csak az a fontos, 
hogy mennyi ajándék van a fa alatt, mivel 
tömjük tele a hasunkat az ünnepek alatt 
és milyen mősorok mennek a tévében. 
Tényleg errıl szól a karácsony? Mintha 
egykor valami mást is ünnepeltek volna 
ilyentájt, nem? 

Valahol még emlékeznek arra a kis-
gyermekre? Egy biztos: a válságból csak 
egyetlen kiút van, s az nem a hiteleken, 
megszorításokon és ilyen-olyan gazdaság-
politikán keresztül vezet. Az egyetlen út: 
Jézus. 

Talán valaki még érti, mit jelentenek 
ma is ezek a szavai: „Ne aggódjatok élete-
tek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, 
sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! ... 
Ti elsısorban az Isten országát és annak 
igazságát keressétek, s ezeket mind meg-
kapjátok hozzá!” 

Miért a pénzünkben bízunk és nem 
İbenne? 

Emberi kapcsolatok és 
családi meghittség 

Minden ember vágyik rá, és mégis 
kevesek kiváltsága. Olyan ritkán hallani 
arról, hogy minden rendben van a család-
ban, az emberi kapcsolatokban. Mintha a 
válság, ami a pénztárcánkat csıdbe viszi, 
a kapcsolatainkra is kihatna. Néha az az 
érzésem, hogy nagyobb a baj a családban, 
mint a politikában. Érdekes elgondolkodni 
a családon mint értéken és mint értékhor-
dozón. 

Az, gondolom, mindenki számára vilá-
gos, hogy az ember kapcsolatokban fejezi 
ki magát. Mindig a másikkal való össze-
függésben értjük meg önmagunkat. A má-
sik tükör, amelyben látni véljük önmagun-
kat. Emberi kapcsolataink hitelessége 
minket is hitelesebbé tehet. A másik em-
ber ajándék, hiszen rávilágít gyengesége-
inkre és láttatja értékességünket is. 

A család az a közeg, ahol megtanulunk 
élni, alkalmazkodni, megtanulunk „olvasni 
a sorok között”. A család az elindulás he-
lye. A beszéd és a járás mellett megtanul-
juk, hogy hogyan kell férfiként illetve nı-
ként élni, dolgozni. Fontos, hogy példa 
legyen elıttünk és példává váljunk a csa-
ládban. A gyerekeknek csak akkor lesz 
kiegyensúlyozott az életük, ha a szülık, 
nevelık tanárok stb. megteremtik a lehe-
tıséget nekik. A mai elvadult társadalom 
egyik mozgatórugója a szétesett család a 
hitelét vesztett pap vagy pedagógus. Kitıl 
és mit tanulnak? A családban az ember 
megtanul önálló lenni, a gyerek és a fel-
nıtt is kibontakozhat, ha adunk rá lehetı-
séget. De a család a korlátok helye is. Fon-
tosak a korlátok, nélkülük elvesznénk. A 
korlátok célja, hogy megtartsanak és 
irányt mutassanak. Na és azért jó, ha van-
nak, mert lehet feszegetni ıket. Egy serdü-
lınek rettenetesen fontos a lázadás. Ha 
nincsenek korlátok, akkor korlátlanul 

ırjönghet, de ha mi korlátokat állítunk, 
legalább némelyiken fennakad és megérzi, 
hogy a korlátok megtartó erıt biztosíta-
nak. A család a tanulás helye. A család egy 
kis társadalom. Szabályokkal és szokások-
kal, tradíciókkal és lehetıségekkel. Azért 
fontos és lényeges érték. A család a munka 
helye, és a megbocsátásé. Aki dolgozik, az 
téved – mondják az öregek. Aki él, az té-
ved – ezt is mondhatnánk. Nagyon sok 
család megy tönkre amiatt, mert a felek 
nem tudnak, vagy nem akarnak megbocsá-
tani. Pedig a legfontosabb a családban a 
meghittség mellett a megbocsátás. Az új-
rakezdés lehetısége. Aki meg tud bocsáta-
ni, az túl tud lépni a gondokon, az lehetı-
séget tud adni a változásra. És végül a 
család meghittség helye, vagy az kellene, 
hogy legyen. Hogyan is tudná az ember 
kibírni a munkát, a feladatokat, a válságo-
kat, ha nincs egy hely ebben a világban, 
ahol feltétlenül elfogadják. Kell egy hely, 
ahol minden a nyugalomról, a pihenésrıl, 
a kreativitásról szól. Egy sziget, ahol feltöl-
tıdhetünk. Ha ez pokollá változik, akkor 
nemcsak a házasság megy tönkre, hanem 
minden felég, minden elporlad. Álarcokat 
hordunk, ha ıszinték akarunk lenni, akkor 
mindannyian láttatunk magunkból valamit, 
ami nem mi vagyunk, legalább a család 
legyen egy olyan hely, ahol nyugodtan ön-
magunk lehetünk. A családból hozott dolgok 
meghatározzák azt, ahogyan leéljük az éle-
tünket, ahogyan a dolgokról, eseményekrıl 
gondolkodunk. Az itt megszületett álmok és 
célok határozzák meg a jövınket. Hihetetle-
nül fontos, hogy jó tapasztalatokkal távoz-
zunk akkor, amikor kirepülünk a családi 
fészekbıl. 

Karácsonyra készülve nézzünk szét 
magunk körül, értékeljük a körülöttünk 
lévı jó és rossz dolgokat. Semmi sem ma-
gától értetıdı, akkor vállnak a dolgok épí-
tıvé az életünkben, ha ott vagyunk akkor, 
amikor azok velünk megtörténnek. Tuda-
tosság! Az adventi idıszak egy olyan idı-
szak legyen az életünkben, amely elhatá-
rozásokat, szabályokat, gondolatokat, kre-
atív lépéseket szül bennünk. Ne engedjük 
eltelni az életünket, ne engedjük, hogy 
önmagunk és családunk elvesszen a ma-
gány és a közöny tengerében. 

ILYÉS L. ZSOLT 
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Elektronikus plébánia 
A dorozsmai plébánia megújult honlap-

ja az interneten:  
www.dorozsmaiplebania.hu 
Az advent ebben a dologban is az új 

kezdést jelenti közösségünkben. Hálásan 
köszönjük Huszár Máténak a korábbi hon-
lapunk megalkotását és gondozását. Meg-
növekedett teendıi mellett már nem tudja 
ez vállalni tovább. 

Megújult honlapunkat Szepesi Mihály 

alakította ki és gondozza. Olvasható rajta a 
heti miserend és idıszerő hírek, valamint 
alapvetı információk a plébániai életrıl. 
Szeretné a továbbiakban ezt bıvíteni, színe-
sebbé tenni. Az ezzel kapcsolatos visszajelzé-
seket és építı kritikát szívesen fogadjuk. 

Köszönjük neki, hogy hivatali teendıi 
mellett szakértelmével így is szolgálja 
közösségünket és ezen keresztül az Úr 
Jézus ügyét! 

Események a közösség életében 
a következı idıszakban 

December 13. szombat ½9-tıl lelki nap 
a 4. osztályosok és ennél idısebbek részére 
a közösségi házban. Közös éneklés, kará-
csonyra elıkészítı gondolatok, szentgyó-
nás, szentmise, egyszerő ebéd, játék. 

December 14. vasárnap 9 óra, dec. 
15. hétfı este ½6 óra, dec. 16. kedd este 
½6 óra: karácsonyra elıkészítı lelkigya-
korlat. A szentbeszédeket mondja dr. 
Laurinyecz Mihály teológiai professzor, 
Tarján telepi plébános. Témája: A Szent 
Pál év üzenete. 

December 19. péntek 11 óra. Jerney  
János Általános Iskola karácsonyi ünnep-
sége s templomban. 

December 20. szombat 11 óra: Az Or-

czy István Általános Iskola karácsonyi 
ünnepe a templomban. 

December 21. vasárnap délután ½4 óra 
a közösségi teremben „Ovis” mise. 

December 24. szerda délután 4 óra: 
Gyermekek karácsonyi ünnepsége a temp-
lomban. Éjjel ½12: Orgonamuzsika. Fiata-
lok karácsony-köszöntıje. 

December 25. KARÁCSONY. 0 óra: 
Éjféli mise. Szentmisék karácsony napján: 
7 óra, 9 óra és este ½6. 

December 26. PÉNTEK. KARÁCSONY 
MÁSNAPJA. Szentmisék: 7 óra, 9 óra. 
(Este nincs mise.) 

December 31. szerda: este ½6: év végi 
hálaadás. 

Templomtetı-felújítás 

A templomtetı felújításának ügye elı-
rehaladt. A szerzıdés a püspöki hatóság és 
a kivitelezı között létrejött. Ennek alapján 
a kivitelezés 2009. áprilisától augusztusig 
terjedı idıszakban fog megvalósulni. A 
felújítás finanszírozása érdekében tájékoz-
tatjuk Dorozsma lakosságát, hogy annak 
költsége a hívek adományából és a püspök 
úr által felajánlott kölcsönbıl valósulhat 
meg. Ennek érdekében kérjük az egyház-
község híveit, hogy a 2009. évre esedékes 
egyházi hozzájárulás összegét, aki teheti, 
elsı félévben fizesse be. Egyben kérjük 
Dorozsma lakosságát, hogy aki teheti, 
támogassa ügyünket. 

Farsangi bál 

Tájékoztatjuk az érdeklıdıket, hogy a 
már hagyományosnak számító egyházköz-
ségi farsangi bál 2009. január 31-én szom-
baton a Sportcsarnokban kerül megrende-
zésre. Belépı- és vacsorajegyeket január 5-
tıl lehet vásárolni. 

XIX. Egyházmegyei családi nap 
Mórahalom, 2008. november 22. 

Minden évben kétszer, tavasszal és 
ısszel rendeznek családi napot a Szeged-
Csanádi Egyházmegyében. Idén az ıszi 
rendezvénynek Mórahalom adott otthont. 

A szülık számára elıadással és kiscso-
portos beszélgetésekkel  készültek  a szer-
vezık. A gyerekek délelıtt kézmőves fog-
lalkozáson vehettek részt, délután pedig 
táncházba hívták ıket. 

A meghívott vendégek között volt 
Sallai János tanár úr, aki életszerő, vi-
dám elıadást tartott napjaink kihívásai-
ról. A keresztény családok mindenna-
pi  életét  is befolyásolja a média. Hány-
szor halljuk a TV-ben vagy olvassuk a 
sajtóban, hogy a mai világban az a divat, 
ha megteremtjük magunk számára a 
tökéletes egzisztenciát, és gyermekeink-
nek is mindent megveszünk (telefon, 
márkás ruhák, jogosítvány stb.). Az már 
nem is számít, hogy ezeket hogyan érjük 
el. Csodálkozunk, mikor azt vesszük ész-
re, hogy eladósodunk, vagy a sok munka 
mellet egészségünket tesszük tönkre. 
Azért hajtunk, hogy amit belénk sugall-
nak annak eleget tegyünk. Ha mindany-
nyian ıszintén elgondolkodunk, biztosan 
elıfordult már velünk, hogy hoztunk 
olyan döntést életünkben, amivel nem 
értettünk egyet, de mások rábeszélésére 
hagytuk magunkat meggyızni (reklám, 
biztosítók, direkt marketing stb.). A ta-
nár úr azt javasolta, hogy tanuljunk meg 
a többség nyomásának ellenállni, mer-
jünk józan ésszel gondolkodni, s ha úgy 

látjuk merjünk nemet mondani. „Ne le-
gyünk nyuszik!” – fogalmazta meg. Egy 
harmonikus családban mindent meg le-
het beszélni, még azt is, hogy miért kell 
áldozatot hozni, és mirıl kell lemondani. 
Fontos, hogy ez közös döntés legyen. A 
családnak együtt kell mőködnie, és ak-
kor nem számít, hogy a világ hogyan 
manipulál  kívülrıl. A belülrıl jövı,  iga-
zi értékeket képviselı családokat nem 
irányíthat semmiféle divat, ıket az idı 
igazolja. 

 
„Légy tisztában vele, mit nézel, mit 

hallasz, mit olvasol. Többé tesz téged?” 
Az elıadás után jó hangulatú közös 

ebéden  vettünk részt. Délután különbözı 
témájú kiscsoportos beszélgetésekre lehe-
tet jelentkezni pl.: gyermek nevelés, mun-
kahelyi gondok, házastársi kapcsolat meg-
erısítése stb. A párok megoszthatták ta-
pasztalataikat egymással, és szakembe-
rektıl segítséget kaptak problémáik  meg-
oldására. A nap lezárásaként egy felemelı-
en szép szent misén vettünk részt, amelyet 
Kondé Lajos, a Dóm-templom plébánosa, 
Thorday Attila, Szentmihály plébánosa és 
Joó Balázs mórahalmi plébános celebrált. 
A mise végén megköszöntük  Nógrádi Zol-
tán  polgármester úrnak a szívélyes ven-
déglátást. A családok szívükben szeretet-
tel, lelkileg megerısödve indultak haza, a 
jövı évi viszontlátás reményében. 

 
MIHÁLFFY BÉLA ÉS MIHÁLFFYNÉ EDIT 

Megújult a kápolna 
Mint azt elızı számainkban hírül ad-

tuk, felújításra került a ligetben álló foga-
dalmi kápolna. Egy nagylelkő adakozónak 
hála, a külsı és belsı tatarozás elkészülhe-
tett. A faajtó Petrov András adománya és 
saját munkája. 

A képen a kápolna oltára látható. 
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Két édesanya írása az óvodások szentmiséjérőlKét édesanya írása az óvodások szentmiséjérőlKét édesanya írása az óvodások szentmiséjérőlKét édesanya írása az óvodások szentmiséjéről    
Kis ovisok nagy miséje 
avagy új káplán, új ötlet – Zsolt atya, ovis mise 
 
2008. október 19-én, volt az elsı ovis mise Dorozsmán, ahol 

közel ötven fı (kisgyerekek és szüleik) győlt össze. 
Zsolt atya a plébánia közösségi termében várt minket. A te-

remben felállított oltár elıtt a gyerekek szınyegeken, szivacso-
kon ülve hallgathatták a szentmisét. 

A misén egyik apuka, Kósa László is közremőködött, aki 
gitárral kísérte az énekeket. A gyerkıcök elıször kissé félénkek 
voltak, nehezen lehetett ıket rábírni arra, hogy énekeljenek, 
vagy egyszerő hangszerekkel az énekeket kísérjék. 

A második alkalommal, novemberben a gyerekek már bát-
rabban bekapcsolódtak a mise elıtti közös énektanulásba, vala-
mint a mise kezdésekor a bevonulásba és késıbb a szentmisébe 
is. Zsolt atya a prédikációi közben a kicsikkel elbeszélget, próbál-
ja egyszerően elmagyarázni nekik az olvasmányokban elhang-
zottakat. 

Az elsı két alkalom alapján látszódik, hogy a gyerekek szere-
tik az ovis misét, szívesen részt vesznek rajta. Nagyon figyelnek 
Zsolt atya hozzájuk és nyelvükön szóló prédikációira, történetei-
re. Érdeklıdve figyelik a szentmisét, annak eszközeit. 

Mi, szülık is örülünk ennek a kezdeményezésnek. Reméljük, 
hogy az ovis misén résztvevı gyerekek és szüleik egy újabb kö-
zösséget fognak alkotni a dorozsmai egyházközségben. 

A következı alkalom 2008. december 21-én, vasárnap 15.30-
kor lesz a plébánia közösségi termében, mely szeretettel várjuk 
az óvodáskorú kisgyerekeket és szüleiket. 

SZALKAINÉ TÓTH ERIKA 

„Engedjétek hozzám a gyermekeket!” – 
mondta Jézus 

 
Ebben a szellemiségben vettünk részt már második alkalom-

mal az ovis misén, ahol nem csak ovisokkal találkozhatunk. A 
plébánia közösségi terme zsibong a gyermekhangoktól. Gügyö-
gés, gagyogás, sírás, nevetés, beszédhangok és tiszta gyermeki 
ének cseng össze a felnıttek imáival. Csodálatos a hangulat, 
hiszen a gyerekek szemében ott csillog a tiszta érintetlen szere-
tet, amely nyitott minden jóra.  Zsolt atya közvetlen hangulatú 
mise keretében szól hozzánk, nevettet meg minket. - Jó érzés ide 
jönni, hiszen mindenki arcáról az öröm sugárzik. Itt úgy érzem, 
én is találkozhatok Jézussal, miközben nem kell csemetém miatt 
aggódnom, hogy mikor töri meg a templom csendjét. Más fajta 
együttlét ez Istennel, mint a bensıséges, áhítatos templomi 
szentmisék. Itt együtt hangolódunk Istenünk közelségére köny-
nyedén, ölelıen, befogadóan. 

A kisgyermekes családokat várjuk szeretettel, hogy minél 
többen vezethessük gyermekeinket a helyes úton. 

Miben más ez, mint a templomi szentmise? 
A templomban a szentmisén megsejtjük Isten végtelen hatal-

mát, a csendet, az áhítatot, a szentséget. A gyermekhez egyszerő 
szavakkal, játékosan, oldottan kell szólni. Az ovis mise segítsé-
get nyújt a felnıtteknek, hogy feszültség nélkül vehessenek részt 
a szent titokban, melyet az ı kicsi lelkük még nem teljesen ért. A 
picurkák úgy kapcsolódnak be, hogy csörgıkkel, hangszerekkel 
kísérik a gitáros énekeket, így kapcsolódnak be és magukénak 
érzik a szentmisét, hiszen nekik is van feladatuk. A mise elején 
közösen vonulnak be a járni tudók az Atya vezetésével. A szent-
beszéd mondanivalójának lényege tanulságos bábjáték segítségé-
vel jut el a kis szívükhöz, így sejtik meg Jézus üzenetét. 

Köszönjük Zsolt atyának és a csodás segítıknek: Kósa Lász-
lónak és feleségének, Krisztinának ezt a lehetıséget! 

A misék idıpontja: Minden hónap harmadik vasárnapján 
délután fél négy órakor a plébánia udvarán lévı közösségi ház-
ban. 

KORDÁSNÉ MORÓ ESZTER 

Jótékonysági bál volt a JerneybenJótékonysági bál volt a JerneybenJótékonysági bál volt a JerneybenJótékonysági bál volt a Jerneyben    

A Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány ismét 
nagysikerő mősoros délutánt szervezett! 

A jótékony célú délutánt november utolsó szombatján rendez-
ték meg. A zsúfolásig megtelt tornacsarnokban megjelent Géczi 
József országgyőlési képviselı és Fábián József önkormányzati 
képviselı is. Lázár Zoltán az alapítvány kuratóriumának elnöke 
megnyitó szavai után a Jerney iskola osztályainak bemutatója 
következett. A kétszer 1 órás mősorban többek között reneszánsz 
zene és tánc, társastánc bemutató, angol gyermekdalok, thriller, 
hip-hop tánc, mesék, de még a megasztár produkció dorozsmai 
változatát is megtapsolta a közönség. A látott produkciók felké-
szítésében közremőködtek: Vass Józsefné, Lovai Ágota, 

Kujundzicné Geiszt Zsuzsa, Farkas Áronné, Cékusné Démus Gab-
riella, Kohlmann Péter, Dobó Imréné, Raffai Erika, Szabó Péter, 
Bakai Edit, Elekes Mihályné, Koczkás Ágnes, Márta Zoltánné, 
Lovai Károly, Bodóné Csendes Lilla, Gesztesi Éva. 

A mősor szünetében az iskola tanulói által készített kiállítás-
ban gyönyörködhettünk. Több régi pedagógus is eljött a rendez-
vényre, így segítve és támogatva  az alapítvány munkáját. Nem 
szabad elfelejtkezni a többi pedagógusról sem, mert mindenki 
kivette a részét a munkából, hogy a látogatók jól érezzék magu-
kat ezen a délutánon. 

Mindenkit köszönet illet és reméljük sokszor lesz még hason-
lóban részünk! 

HAJDÚ GÉZA 
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Hát ezek a Bindics gyerekek…Hát ezek a Bindics gyerekek…Hát ezek a Bindics gyerekek…Hát ezek a Bindics gyerekek…    
Igen meglepıdtem, de szívélyesen fo-

gadták az újság szerkesztıjének érdeklı-
dését Bindics Blanka, Boldizsár és Botond 
hasznos szabadidı eltöltésérıl szóló cikk 
megírásához. A három gyerekrıl a külön-
bözı tanulmányi versenyrıl szerettem 
volna beszélgetni, amely versenyeken érté-
kes helyezéseket értek el bizonyítva, hogy 
a Jerney iskolába jó munkát végeznek a 
tanárok, nevelık. 

Asztal köré ültünk a három tünemé-
nyes gyerekkel, és elıször Blankát kérdez-
tem arról, hogy mit csinál, amikor nem 
tanul. 

Blanka: Hetente kétszer járok zeneis-
kolába, úszni, színházba. A zenei ízlésem 
is eltér a mai divatos zenéktıl. Fuvolázom, 
ebbıl következik, hogy a hangszeres zenét 
hallgatom szívesen. Részt vettem sok ma-
tek versenyen, ezek közt van a levelezıs is. 
A Kalmár Lászlóról elnevezett versenyen 
4. lettem. A Bolyai matekversenyen csa-
patban 2. helyezést értünk el. 

– Mivel én gyenge matekos voltam, 
javaslom, térjünk át az irodalmi versenye-
ken elért eredményekre. 

Blanka: Hát, sokszor én is meglepıd-
tem a matek versenyen elért eredményei-
men. Néha azon gondolkodom, hogy vagy 
nem sikerült jól megoldanom a feladato-
kat, vagy a többiek gyengék. 

Kazinczy szépkiejtési versenyen beju-
tottam a döntıbe, ahol elsı lettem. A kö-
vetkezı feladatom is kapcsolódik a szépki-

ejtéshez, mert az iskolában lesz iskolatévé, 
ahol én leszek az egyik riporter. 

A Vörösmarty szavalóversenyen szin-
tén elsı lettem, ahol volt kötelezı, pl. a 
Szózat és egy kortárs 21. századi költıtıl 
összeállítás. 

Nagy sikere volt csapatunknak a 
„reneszánsz éve”, ahol a reneszánsz építé-
szet, zene, irodalom szerepelt a kérdések 
között, mi ezt kiegészítettük egy tánccal, 
amit az alapítványi bálon bemutattunk. 

– Sportolásra marad idıd? 
Blanka: Az iskola által szervezett ke-

rékpárversenyeken szoktam részt venni, 
de a családdal is rengeteget biciklizünk. 
Tagja vagyok az iskolai kézilabdacsapat-
nak is. 

 
A beszélgetés alatt gyorsan belopta 

magát a szívembe Botond. Ha a tesói közül 
a beszélgetés során valaki elakadt a díjak 
felsorolásában, Boti azonnal segített neki, 
sıt volt olyan is, amikor a cikkírót is kija-
vította. 

Szóval elérkezett Botond ideje. Felállt 
a székrıl és megkérdezte, mirıl beszéljen. 

Botond: Oké akkor kezdjük. Mi az elsı 
kérdés? 

– Padlót fogtam. Hogy tud egy 9 éves 
gyerek ilyen profi módon viselkedni? Tu-
dod mit? Én nem kérdezek, állapodjunk 
meg abban hogy, amit te fontosnak tartasz 
az eddig eltelt idıszakból, a mesemondó 
versenyrıl, a sportról ahol díjazták a mun-

kádat, azt tömörítsd 
össze 15-20 percbe. 

Botond: A „Száz-
szorszép mesegyőrő” 
mesemondó versenyen 
Békéscsabán második 
lettem, ahol a szege-
di városi TV is forga-
tott. Másnap behív-
tak a stúdióba, ahol 
beszélgettek velem, 
amit egy esti adás-
ban le is vetítettek. 
Cselgáncsozom is, 
már van egy arany- 
és egy ezüstérmem 
is, meg serlegek. 
(Közben Botond gon-
dolkodik. Hallgat.) 

– Ennyi? 
Botond: Nem, de-

hogy, csak rendet teszek a fejemben. Szó-
val zeneiskolába is járok szolfézsra és do-
bolok. Úszok, focizok, internetezek és 
meccseket nézek, fıleg focit. Villa, 
Christiano Ronaldo és Figo a kedvencem. 
A hetesek mivel a kedvenc számom is a 7. 
Ja, és hogy el ne felejtsem, a szegedi nem-
zetközi cselgáncsversenyen elsı lettem. 
Lehet, hogy informatikus leszek, mert az 
is nagyon érdekel. 

– Jól van Botond, mindent megtudtunk 
rólad. További sok sikert ehhez a sokszínő 
életvitelhez! 

Botond: Köszönöm, de még nem mond-
tam el, hogy, kinn voltam Németországban 
a Hannover 96-Cottbus focimeccsen, ahol 
Puskás Öcsi bácsi is ott volt, amikor élt. 
Amikor megtudták, hogy én is magyar 
vagyok, meghívtak a díszpáholyba, ahol 
együtt ültem a Bayern München váloga-
tott középpályásával. 

– Következzen Boldizsár, akiben Poul 
Newnam a „Hallgatag ember” címő film 
címszerepe és Deák Ferenc, a „haza böl-
cse” ötvözıdik. İ az egész beszélgetés alatt 
háromszor szólalt meg, de mindig bölcs 
dolgokat mondott. 

Boldizsár, te a tesóktól nem hallottál 
mást, csak matek és matek, és ezért sze-
retted meg a matekot. Átolvasva a te tevé-
kenységi körödet, a matek és a természet a 
kedvenc témaköröd. 

Boldizsár: Tegnap nemzetközi karate 
versenyen lettem elsı Szegeden. Sakkozni 
is szoktam. Elsı lettem tavaly a levelezıs 
Suli-Hód-versenyen. Járok úszni, focizok. 
Sakk versenyen is nyertem, de nem is 
tudom, hová tettem az érmet. 

– Szeretném megköszönni a Bindics 
családnak, hogy megismerhettük a gyerek-
nevelés példaként állítható módszerét 
azzal, hogy bepillantást engedtek a családi 
életükbe. Köszönöm Lázár Zoltánnak, a 
Jerney János Általános Iskola igazgatójá-
nak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta azt 
a névsort, amely alapján megkeressük 
azokat a tanulókat, akik példás tanulmá-
nyi eredményeikkel öregbítik az iskola 
hírnevét. 

Ezúton kívánok BÉKÉS BOLGOG 
KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET az 
iskola minden tanulójának és nevelıjének. 

 
 

MILITÁR MIKLÓS 

Színházi évad kezdődik Dorozsmán!Színházi évad kezdődik Dorozsmán!Színházi évad kezdődik Dorozsmán!Színházi évad kezdődik Dorozsmán!    
2009-ben egy új program veszi kez-

detét a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház-
ban. Havonta, szombatonként 18 órai 
kezdettel egy-egy egész estét betöltı 
színházi elıadások kerülnek bemutatás-
ra. Az elıadások egyenként is látogatha-
tók lesznek, de a hat elıadás bérletes 
formában a legkedvezıbb. Egy jegy ára 
400 Ft, a hat elıadás bérletes ára 2000 
Ft. Az elıadások ideje és címe a követ-
kezı: 

 
 
2009. január 24. (szombat) 18 óra 

Nádassy László–Rejtı Jenı: 
A jutalomjáték 

vígjáték 

2009. február 21. (szombat) 18 óra 
Móricz Zsigmond: A dinnyék 

Nóti Károly: A nyúl 
Rejtı Jenı: Szabad a vásár 
egyfelvonásos vígjátékok 

 
2009. március 21. (szombat) 18 óra 

Örkény István: Macskajáték 
színmő 

 
2009. április 18. (szombat) 18 óra 
Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy 
Karnyóné és a két szeleburdiak 

vígjáték 
 
2009. május 16. (szombat) 18 óra 

Molnár Ferenc: Ibolya 
vígjáték 

2009. június 20. (szombat) 18 óra 
Gárdonyi Géza: Annuska 

színmő 
 
A mősorokat bemutatja: Kelemen 

László Amatır Színjátszó Társulat. 
A mősorváltoztatás jogát fenntart-

juk! 
 
Jegyek és bérletek a Petıfi Sándor 

Mővelıdési Házban (6791 Szeged-
Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 
12.) vásárolhatók meg. Minden kedves 
érdeklıdı és szórakozni vágyó embert 
szeretettel várunk. 

 
A MŰVELŐDÉSI HÁZ DOLGOZÓI 
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Hosszú kanyargós utak Monsport nyomdokainHosszú kanyargós utak Monsport nyomdokainHosszú kanyargós utak Monsport nyomdokainHosszú kanyargós utak Monsport nyomdokain    

Amikor tájékozódási futásról esik szó, 
nekem mindig Monsport Sarolta jut 
eszembe. Sajnos, soha nem az eredményei-
rıl beszélnek, hanem arról a majdnem 
tragikus esetrıl, amikor egy erdei futás 
alkalmával kullancs fúródott a testébe, és 
ez majdnem az életébe került. Kiskun-
dorozsmán is él egy hölgy, aki már az 
anyatejjel magába szívta az erdın-mezın 
hegyen-völgyön futás gyötrelmét és örö-
mét. Szülei már egyéves korában maguk-
kal vitték a versenyekre. Jelenleg is tagjai 
ennek a klubnak, de most már Csuka Zsófi 
futása elıtt egyengetik az utat. A futás 
mellett táncol, fallabdázik és jégdiszkózik. 

– Arra kérlek Zsófi, meséld el az egyik 
legrangosabb versenyedre, a diákolimpiára 
és annak döntıjére hogyan jutottál be, és 
hogy verseny elıtt milyen óvintézkedéseket 
teszel a kullancsok ellen? 

Zsófi: 1-2 nappal a futás elıtt poli-B 
tablettát veszek be. Valószínő, hogy ennek 
a szagát nem szereti a kullancs. Ez eddig 
bevált. Az országból a selejtezıkrıl az elsı 

három jutott be Salgótarjánba, ami két 
napos verseny volt. Elsı napon rövid 
sprint volt 2,5 km-es távval a házak kö-
zött. Délután pedig váltó csoportverseny 
6,5 km távon. Második nap egyéni tájoló. 

– Az edzésprogramot ki állítja össze? 
Zsófi: Én. Kikérem szüleim tanácsát, 

véleményét, de én állítom össze. A futás 
hétvégeken történik, hétközben a már 
említett fallabda és tánc biztosítja az iz-
mok lazaságát, karbantartását. 

– Az étrendi összeállításnak köszönhetı 
a karcsú alakod? 

Zsófi: Ez adottság. Nem kell külön 
étrendet összeállítani, csak egészségesen 
kell táplálkozni, ez határozza meg az ét-
rendet az én esetemben. 

– Az iskolába sokat hiányzol a verse-
nyek idején? 

Zsófi: A versenyek a hét utolsó napjain 
vannak, tehát nem hiányzok, illetve csak 
akkor, ha télen elmegyünk a szüleimmel 
síelni. Ezt a kiesést a tanáraim segítségé-
vel igyekszem bepótolni. 

– Egy verseny elıtt mit tudsz a pályá-
ról? 

Zsófi: Semmit. A verseny elıtt a pálya-
bíró és a kitőzı kapja meg a rajzot. Én 
indulás elıtt kapok egy rajzot és azt átné-
zem, megjegyzem, majd futás közben na-
rancssárga és fehér bóják segítenek az 
eligazodásban. Ehhez még egy elektromos 
chipet is kapok, amit a célnál leadok és a 
rajta rögzített adatokat kinyomtatás után 
értékelhetem. Ezen a rögzítın szerepel az 
idı, a pontok szabályos érintése stb. 

– Az iskolában van még, aki ezt a spor-
tot őzi? 

Zsófi: Sajnos nincs. Pedig ez a sportág 
nagy önállóságra nevel. Megtanítja az 
embert gyorsan és jól dönteni. 

– Zárszóként kívánok neked az életben 
sok gyors és okos döntést, a versenyhez 
pedig jó egészséget és kitartást, a családod-
nak békés, boldog karácsonyt és boldog új 
évet! 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Mézeskalács karácsonyraMézeskalács karácsonyraMézeskalács karácsonyraMézeskalács karácsonyra    
Érdekes riportalanyra leltem, miu-

tán mézeskalács figurái között beszél-
gettünk. A Zsombóról elszármazott 
Sípos Mihályné Margitkát a Dorozs-
mai úton lévı házukban munka köz-
ben faggattam. Beszélgetésünkbıl 
kiderült, honnan ez a szép munka 
tudománya és szeretete. 

 
– Honnan van a mézeskalács figurák 

készítésének a hagyománya? 
– A szakmám cukrász, innen indult el 

az egész. Cukrászüzletem is volt Zsombón. 
Szerettem a torták, sütemények díszítéseit 
készíteni, meg fıleg a fagylaltokat készíte-
ni és enni is. Miután a lányaim férjhez 
mentek, több idım lett rá. 

– Mikor vált nyilvánvalóvá, hogy Önbıl 
mézeskalács készítı lesz? 

– Idıközben betegségem miatt az üzle-
temet el kellett adnom, és beköltöztem Do-
rozsmára a lányomhoz. Mint sok más 
anyuka, én is vágytam a gyermekem és az 
unokáim után. Itt vásároltam egy másik 
ingatlant, jelenleg ott lakom. Közben sok 
helyen érdeklıdtem, mit lehetne a cukrá-
szat helyett csinálni. A BNV-n megtetszet-
tek a kiállított mézeskalács figurák, és 
mivel úgyis szakmába vág, úgy gondoltam, 
komolyabban is foglalkoznék ezzel a dolog-
gal. 

– Mikor kezdett bele a mézeskalács 
gyártásába? 

– 5-6 évvel ezelıtt kezdtem el igazából. 
Elıször csak a gyerekeket, unokákat ör-
vendeztettem meg saját kedvtelésbıl egy-
egy szép karácsonyi vagy húsvéti díszített 
figurával. Láttam, boldogan fogadták, és 
ettıl még jobban felbuzdultam. Családo-
mon belül mindenkit elláttam az édesség-
gel, még a környék gyerekeinek is jutott. 
Ezután gondoltam arra, hogy eladásra is 
készítsek figurákat. Kiváltottam az enge-
délyt, és népmővészeti vásárokra jártam 
eladni a termékeimet. 

– Most karácsonykor sok a munkája? 
– Sok újabb formái vannak a munká-

imnak. Nagy érdeklıdéssel keresik a betle-

hemet, rendes térbeli elemekkel, a díszí-
tett fenyıfát, természetesen kicsiben, amit 
az igazi fára is fel lehet akasztani. Lako-
dalmakba is viszik az aprósüteményeimet. 
Divat még, hogy a tányér alá tesznek a 
vendégségben egy-egy figurát ajándék-
ként. 

– Megosztaná a receptjét a mézeskalács 
figuráinak? 

– Íme: 25 dkg méz, 5 dkg langyos mar-
garin, 4 tojás, 10 dkg cukor, 1 evıkanál 
fahéj, 1 kiskanál szegfőszeg, 1 kiskanál 
szalagáré, 70 dkg liszt. Miután összegyúr-
tuk és kiszaggattuk, kisütjük és díszítjük: 
cukormázat készítünk és kis zacskókba 
beleöntve figurákat formázunk. Ha zöldet 
akarunk, akkor a kókuszt mandula aromá-
val megszínesítjük. 

– Hol szokta árulni a süteményeit? 
– Karácsonyi vásárokon, például Siófo-

kon, itt Szegeden, és ahol még nem annyi-
ra ismerik a figurákat és újdonságszámba 
mennek. Falunapokra és búcsúkra is szí-
vesen viszek belılük. Természetesen a 
lakásomon, a Dorozsmai út 178. alatt is 
megtekinthetık, itt is lehet vásárolni. Van 
bıségesen: Mikulás-figurák, karácsonyi fi-
gurák, szánkó szarvassal stb. 

– Egy nap mennyit tud ezzel foglalkoz-
ni? 

– Fızés után, délutánonként meg es-
ténként. Sokkal többet kell vele foglalkoz-
nom így ünnep elıtt, és ha el akarom adni. 
Ajánlom nagymamáknak unalomőzı elfog-
laltságként. Depresszió ellen is kiváló! Az 
Interneten is fenn vagyok. A mővelıdési 
házban a Mindenki karácsonyán is lesz 
egy bemutatóm. 

– Kérem, aki teheti, tekintse meg e 
gyönyörő alkotásokat, és ha tehetik, vá-
sároljanak is belılük! Szép karácsonyi 
ajándék lehet – divatos, ízléses. Jó lenne, 
ha minél többen megtanulhatnák ezt a 
szakmát! 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

Újságunk lapszámainak elektronikus 
változata letölthető a  

 
www.kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo  

címről! 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 

BOLDOG KARÁCSONYT 
ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ 
ESZTENDİT KÍVÁN: 

ÚJVÁRINÉ ÉS BRIGITTA. 

OLVASÓI LEVELEK 
 

KöszönetKöszönetKöszönetKöszönet    
Örömmel tapasztaltam, hogy Kiskun-

dorozsmán a nyár végén, ısz elején az 
ingatlantulajdonosok és az arra illetékes 
szakemberek sok olyan, a közlekedés 
szempontjából veszélyes helyeken levág-
ták és megmetszették a fák ágait, a he-
lyenként közel 2 méteres cserjéket, bokro-
kat lenyírták. 

Ezeken a helyeken most már belátható 
a keresztezıdés, a közlekedés biztonságo-
sabbá vált. 

Kérek minden dorozsmai lakost, hogy 
követve a jó példát, mindenki igyekezzen a 
maga háza elıtt a fák ágait levágni a még 
meglévı magas cserjéket, bokrokat úgy 
megmetszeni, hogy a közlekedést ne aka-
dályozzák, ne veszélyeztessék, hiszen min-
denkit hazavárnak! 



12. oldal 2008. december 6. 

Minden kedves Ügyfelemnek kellemes 
karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új 

évet kívánok! 
dr. Onozó Mónika 

ügyvéd 
Félfogadás: elızetes egyeztetés szerint. 
Tel.: 62/461-509, 06 70/2133-479 

Cím: Dorozsma, Zádori u. 8. 

Az új diagnosztizáló készülékrőlAz új diagnosztizáló készülékrőlAz új diagnosztizáló készülékrőlAz új diagnosztizáló készülékről    
December 2-án újabb diagnosztizálási 

lehetıség nyílt meg a Thurzó gyógyszertár 
épületében. A Toshiba cég képviselıje 
üzembe helyezett egy korszerő ultrahan-
gos digitális vizsgáló készüléket. Jelen volt 
az eseményen dr. Nárai György röntgen 
szakfıorvos, a kórház nyugalmazott fı-
igazgatója és dr. Sebık Edit radiológus 
fıorvosnı, aki majd a berendezéssel a vizs-
gálatokat végezni fogja (egyébként dorozs-
mai születéső). A készülék alkalmas lesz 
az emberi test lágy részeinek, hasi, belsı 
szervek, pajzsmirigy, nıgyógyászati, emlı, 
valamint még számos más szervi ultra-
hangos vizsgálatok elvégzésére. Aki még 
nem ismerné a berendezést, fájdalommen-
tes vizsgálatot tesz lehetıvé, és az emberi 
szervezetre nem veszélyes ellenben példá-
ul a röntgensugárral. Dorozsma lakossága 
megérdemli, hogy a legmagasabb szintő 
ellátásban részesüljön. Egyelıre indulás-
kor magánpraxis keretében, térítési díj 
ellenében lehet az egészségügyi szolgálta-
tást igénybe venni. Bíznak abban, hogy 
elıbb, mint utóbb a TB. meg fogja téríteni 
a vizsgálati díjat, 
ugyanis a TB. által 
támogatott ultrahan-
gos vizsgálatok eseté-
ben a várólisták több-
hetes vagy -hónapos 
várakozást igényel-
nek. Figyelembe véve 
a vizsgáló eszköz 
korszerőségét és a 
vizsgáló orvos kép-
zettségét, gyakorla-
tát, jó minıségő szol-
gáltatás kialakítására 
lesz lehetıség. Szege-
den számos hasonló 
megoldás mőködik, 
remélhetı, hogy ezzel 
a készülékkel is köz-
megelégedésre kerül-
nek a vizsgálatok el-
végzésre. A szolgál-
tatás igénybevételére 

a szükséges engedélyek beszerzése után, 
elıreláthatóan 2009. január végétıl lesz 
lehetıség térítési díj ellenében, terv 
szerint minimális várakozási idıvel. A 
vizsgálatokat a beutalóval lehet majd 
kérni és annak eredményét a TB. által 
támogatottan elvégzett vizsgálatokkal 
azonos értékően fogadják el az egészség-
ügyben. 

Thurzó Ferenc patikus úr elmondása 
szerint a berendezés telepítése régen dé-
delgetett álma volt, amely december 3-ára, 
névnapjára valósult meg. Célja, reményei 
szerint ezzel a szolgáltatással is Dorozsma 
lakosságának jobb egészségügyi ellátását a 
betegségek idıben való megállapítását, 
azok gyógyításának nagyobb esélyét szol-
gálja. Úgy legyen. 

A szolgáltatás igénybevételének mód-
ját, lehetıségét és az elvégzendı vizsgála-
tok fajtáit következı lapszámunkban rész-
letesen közreadjuk. 

 
 

TÍMÁR L. 

�  OLVASÓI LEVELEK 

GyógyszerkörképGyógyszerkörképGyógyszerkörképGyógyszerkörkép    
Szegeden a patikákban 2009-es kártya-

naptárt osztogattak/nak, amelynek hátol-
dalán a következı szövegek (üzenetek) 
olvashatók: 

1. „Azt Ön gyógyszere azért drága, 
mert a kormány csökkentette a támogatá-
sát. A kormány tehetne ellene.” Hogy is 
kell ezt értelmezni? Mivel a gyógyszer ára 
a TB-támogatásából és a beteg (vásárló) 
térítési díjából tevıdik össze, ezért ha a 
TB-támogatás csökken, de patika a pénzé-
nél akar maradni, igényt tart a tisztessé-
ges (?) árrésre, haszonra, akkor a betegnek 
kell megfizetni azt az összeget, amibıl a 
TB kifarolt. Drágább lesz a gyógyszer térí-
tési díja, végül is az ára! 

2. „Az Ön gyógyszere azért nincs kész-
leten, mert árrése nem fedezi a költségét. 
A kormány tehetne ellene!” Ez az üzenet 
arra irányítja rá a figyelmet, hogy a sza-
bott gyógyszerár és a TB által nyújtott 
támogatás mértéke bekorlátozza az ár 
mértékét, ezért nem bírja el egy tisztessé-
ges árrés alkalmazását, így az illetı gyógy-
szert nem tartják készleten sem. Ha kell, 
naponta utánrendelnek. Ebbıl az követke-
zik, hogy a beteg egy-két orvost felkeres, 
majd minimum kétszer kell elmennie a 
patikába neki vagy hozzátartozójának. 

3. „Ma a gyógyszertár, holnap Ön lesz 
a multik kiszolgáltatottja. A kormány te-
hetne ellene!” Üzenet, hogy a patikák után 
mi is valamennyien a globalizáció és a 
multik kiszolgáltatottjai leszünk – vagy 
máris azok vagyunk? 

4. „Ma gyógyszere nincs! Holnap már 
patikája se lesz? A kormány tehetne elle-
ne!” Szeged–Szentmihály városrész lakos-
sága így járt. A patika ellehetetlenült, 
majd bezárt. 

Elgondolkodhatunk a következıkön. A 
nagy áruházláncok marketing oktatásán 
hangzott el a multik árképzése: 30% árrés 
+ 30% reklámköltség vagyis 60% rárakódó 
költség, amelyet a vevınek kell megfizetni. 
Ebbıl az is következik, hogy az kap az 
áruért kevesebbet, aki megtermelte. Jogo-
san merül fel a kérdés, miért kell nekünk 
a 30% árrésben heti negyed kiló reklámúj-
ságot, rádió- és TV-reklámot megfizetni? 
Hová lesz ezen multinacionális cégek hasz-
na? 

Mi a megoldás? Hazai termékek, hazai 
munkahelyek támogatása, illetve társadal-
mi szolidaritás a termelıvel, patikussal, 
boltossal. 

Természetesen nem szeretnék üzleti 
alapon mőködı vállalkozások fogadatlan 
prókátora lenni, de észre kell vennünk, 
hogy a magyar vállalkozók és vállalkozá-
sok támogatása mindannyiunk érdeke. 

 
MIHÁLFFY BÉLA 

Karácsonyi NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK    
a Bányai Cukrászdábana Bányai Cukrászdábana Bányai Cukrászdábana Bányai Cukrászdában    

 

Amennyiben karácsonyi rendelése meghaladja a 3000 Ft-ot és ezt december 
20-ig leadja, akkor egy sorsoláson vesz részt. Három szerencsés vendégünk, 
akiket kisorsolunk a következı nyereményekben részesülnek: 

I. 15 000 Ft 
II. 10 000 Ft 
III. 5 000 Ft 

Sorsolás idıpontja: december 21. 18.00. 
 

Kínálatunkból:Kínálatunkból:Kínálatunkból:Kínálatunkból:    
Édes teasütemények: Beiglik: 

– Aprócska Omlós tésztából: 
– Kisisler – Diós 
– Gesztenyéspatkó – Mákos 
– Narancsos félhold – Meggyes-mákos 
– Linzerkarika 
– Néró Kelt tésztából: 
– Kókuszos, diós rácsos – Diós 
– Meggyes, barackos kisrolád… – Mákos 

Sós teasütemények: 
– Pogácsák: juhtúrós, vajas, sajtos, töpörtıs 
– Masni 
– Stangli 
– Húsos falatkák 
– Sós kocka... 



2008. december 6. 13. oldal 

Kellemes ünnepeket kívánnak 
Önnek és családjának a 

Mezőgazdasági bolt dolgozói! 
 

Kínálatunkból: 
 

Hazai és import vetőmagok, növényvédő szerek, műtrágyák. 
Festékáruk, vas és vízszerelési anyagok. 

Csatornák, csavarok, zárak, szegek! 
 

1. Sz. Mezőgazdasági bolt 
Szeged, Dorozsmai út 141. 

Tel.: 62/461-865. 
Nyitva tartás: H-P: 8–16-ig, szombaton: 8–12-ig. 

Minıségi orosz barna- és fekete- 

SZÉN AKCIÓ! 
3400 Ft/q-tól. 

Főtıérték: 4200 kcal/kg-tól; hamutartalom: 8% 
Csináljon olcsóbban, melegebbet ! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

Tel/fax: 62/637-731 

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás-szerelés — 
centírozás — futómő-beállítás — 

fékhatásmérés és –javítás — olajcsere 
— mőszaki vizsgára felkészítés, 

vizsgáztatás 
Folyamatos gumi akció! 10%—40%! 

 
Nyitva: H-P: 7.30—17.00, Sz.: 8.00—12.30 
Cím: Dorozsmai út 74. Tel.: 543-035 

Luca napi a jánlatunkLuca napi a jánlatunkLuca napi a jánlatunkLuca napi a jánlatunk    
2008. december 13-án 14.00-tól 

 
Luca napi pogácsa 

Sütemények, pizzák, házi készítéső lepények, kalácsok, házi készítéső 
befıttek, dzsemek, lekvárok, savanyúságok bemutatója, kóstolója. 

 

Karácsonyi a jánlatunkKarácsonyi a jánlatunkKarácsonyi a jánlatunkKarácsonyi a jánlatunk    
 

Filézett ponty hallé ........................  950,- 
Halpaprikás csuszával ..............  1 100,- 
Ponty filé rántva ...........................  900,- 
Harcsa filé rántva .........................  950,- 
Haltepertı ....................................  850,- 
Halfüle .........................................  650,- 
Halas sültes tál 2 személyes .......  2 200,- 
Köretek .........................................  220,- 
Tartármártás ................................  200,- 

 
Elırendelést felveszünk! 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
Szilveszterre sültestálakra, hidegtálakra 

elırendelést felveszünk! 
Boldog új évet kívánunk! 

 
2009. január 24-én 

Pótszilveszter Pótszilveszter Pótszilveszter Pótszilveszter –––– középkori vacsorával középkori vacsorával középkori vacsorával középkori vacsorával    
Zenél a Minor együttes. 

Asztalfoglalás személyesen vagy a 461-363-as telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

FODRÁSZAT ÉS MŐKÖRÖM 
(a Panoráma Üzletház emeletén 

Negyvennyolcas u. 16.) 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk 
minden kedves régi és új vendégünknek. 

Bejelentkezés: 
 

Vass Angéla Kosár Adrienn Szemenyei Rita 
nıi-férfi fodrász nıi-férfi fodrász mőköröm-építı 
06 30/207-2400 06 20/538-0920 06 70/945-3258 



14. oldal 2008. december 6. 



2008. december 6. 15. oldal 

HÓDI PÉTER 

Szeged, Széksósi út 7. 
Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

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

Gipszkarton csavarok, önmetszı csavarok, reizer csavarok, kötıelemek nagy választékban 
Tőzifa akác 2 700 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Szén: lengyel dió 5600 Ft/q, brikett 5200 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építıanyagok kiszállítása igény szerint! 

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfı, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30 

Telefon: 06 30/9723-016 
314-662 (rendelési idıben). 

Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védıoltások, mőtétek, 
mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. Állat-

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

STOPSTOPSTOPSTOP    
Autósiskola  

Szeged, Budapest krt. 4/A 
(35 és 35Y busz megállójánál) 

Akciós motorkerékpár– és személy-
gépkocsi-tanfolyamok indulnak 

folyamatosan. 
Ingyenes gyakorlási lehetıség 

motoros szimulátoron! 

Tel.: 62/470-720 
www.stopautosiskola.hu 

OKÉV: 06-0109-06 

Ingyenes computeres szemvizsgálat 
(ha mi készítjük szemüvegét) 
SZTK vények felírása, beváltása 
Gyermek és felnött keretek –20%! 
December 31-ig vékonyított lencse 
akciók! 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Új bélelt nadrágok, overálok 
nagy választékban! 

 

Kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet 
kívánunk minden kedves 

vásárlónknak! 
 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási 
gépet, roncsautót, lemezt, akkumulátoro-

kat, villanymotorokat és egyéb feleslegessé 
vált fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalaní-
tását korrekt módon vállaljuk pincétől a 

padlásig rövid határidővel. 
 

Lemez 10 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 50 Ft/kg. 

 

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

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

Kapható FelpétziKapható FelpétziKapható FelpétziKapható Felpétzi----kötetünkkötetünkkötetünkkötetünk    

Kapható kiadónknál Felpétzi Gyıry 
Jenı: Dorozsma régi életérıl címő kötete. 
Megrendelhetı e-mail címünkön 
(dn@szelmalomktv.hu), illetve megvásá-
rolható a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügy-
félszolgálatán nyitva tartási idıben 
(telefon: 62/463-444). A kötet ára: 600 
forint. 

A Vásártéri Húsbolt 
decemberi ajánlata: 

 

Kocsonyahúsok, bél és belsőségek 
disznóvágáshoz. 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván minden kedves 
vásárlójának a Rózsa Meat Bt! 

 

Cím: Negyvennyolcas u. 96. 
Tel.: 30/488-0254 

ABLAKCSERE EGÉSZ ÉVBEN! 
 

Érdeklődjön nálunk!! 
Párkány és szúnyogháló akciók!!! 

 

– Mőanyag nyílászárók gyártása, 
beépítése. 
– Helyreállítással, párkánnyal. 
– Redıny és szúnyoghálóval. 
– Helyszíni felméréssel és tanácsadással. 
 

Tel: 30/533-0690 
E-mail: ablakszer@freemail.hu 

Zsuzsi DivatZsuzsi DivatZsuzsi DivatZsuzsi Divat    
ünnepi ajánlata 

 

Kitalálta már? 
Mi segítünk karácsonyi ajándékot 

választani! 
 

Uraknak: ingek, pulóverek, fehérneműk 
Hölgyeknek: felsők, nadrágok, szoknyák, 
Triumph és szexis fehérneműk 

széles választékban. 
 

Karácsonyi akció! 
Női kosztümök, szövetkabátok, molett 

felsők! 
Kellemes ünnepeket kívánunk! 

 

Vadliba u. 1. Tel.: 62/461-306 
Nyitva: H–P: 8–18-ig, Szo.: 8–12-ig. 



16. oldal 2008. december 6. 

Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

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

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

 

Folyamatos karácsonyi akció (bor, 
szaloncukor stb.) december 31-ig! 

 

2 l Tokai Furmint száraz ....... 595,- /ü 
2 l Tokai Furmint félédes ...... 595,- /ü 
2 l Tokai sárga muskotály ...... 695,- /ü 
0,5 l dobozos Prince sör 5% ...125,- /db 
0,5 l dobozs Karpackie 9%...... 169,- /ü 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 

minden Kedves Vásárlónknak! 
 

Nyitva tartás: H-P: 7-18, szombat: 7-17, 
vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F igye lem!  
GépjármőGépjármőGépjármőGépjármő----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyében    

 

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

   KOVÁCS HŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉS    

  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA––––SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hőtıgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hőtıkamrák – 
egyedi hőtıgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

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

Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és ----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.    
Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk. 

 

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

 

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 12-17 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176 

KÉZ– ÉS LÁBÁPOLÁS, 
MŐKÖRÖMÉPÍTÉS 
SPA Detox méregtelenítı 

kezelés 
 

BejelentkezésBejelentkezésBejelentkezésBejelentkezés: 
06 20/580-8517 

 

Gyuris Mariann 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

A VADLIBA VENDÉGLİ 
 

személyzete boldog karácsonyt és 
sikeres új esztendıt kíván a 
Dorozsmai Napló minden 

olvasójának! 
 

Karácsonyi filézett ponty-
halászlé elırendelést 

felveszünk! 
Ticket Restaurant étkezési 

jegyet elfogadunk! 
 

Vadliba Vendéglı 

62/460-337 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Bádogos és tetıfedı 
munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

SZIKI 
kerékpár– és 
kismotoralkatrész-bolt 

Dorozsma, Széksósi út 40. Tel.: 20/567-9889 
 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
– kerékpár alkatrészek 
– Simpson és Babetta felújításához 
alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és 
kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok 
 

Nyitva: H-P.: 8-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 

MŐHOLDAS 
ELİFIZETÉSI 

AKCIÓ! 
 

2800 Ft-tól akár 3 TV-re is 
Digitális és hagyományos antennák, kábeltévé 

SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 
Illés Tibor 

Tel.: 06-30/94-39-200, 06-20/387-0090 

4444----et et et et fizet, fizet, fizet, fizet, 5555----öt kap!öt kap!öt kap!öt kap!    
    

Hirdessen Hirdessen Hirdessen Hirdessen Ön is aÖn is aÖn is aÖn is a    
Dorozsmai NaplóbanDorozsmai NaplóbanDorozsmai NaplóbanDorozsmai Naplóban!!!!    

    

HirdetésHirdetésHirdetésHirdetésfelvétel:felvétel:felvétel:felvétel:    
20/47020/47020/47020/470----6587658765876587    

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, 

ál-mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 
 

� 20/358-1660 



2008. december 6. 17. oldal 

OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-
ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565-8381 
Rúzsai: 06 30 565-8378 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig. 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

Bartha László 
Motortekercselı és 

villanyszerelı mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 ATI–Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Tanfolyamok indulnak: 

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

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó és buszos vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 

könnyőgép—targonca—nehézgép 
autógáz-biztonsági—ADR 

szaktanfolyamok. 
Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 

való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 
számítógépen való gyakorlási lehetıség. 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 

 

 

Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltı porok.  

 

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

 

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

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

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! 

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belsı lépcsık 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

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

 Számítógépek, perifériák 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

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

 

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

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvezı áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

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

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

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

Kımőves vállalkozó vállal belsı 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hıszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minıségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetıségünk: 06 30/342-9611 

ATI–Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
 

AJÁNDÉKOZZON 
UTALVÁNYT! 

 
Moped, motor, személygépkocsi jogosítvány 

megszerzéséhez vásároljon 
ajándékutalványt! 

5 000 forintos címletekben megvásárolható. 
 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

• karácsonyi képeslapok, 
csomagolók, dísz– és 
ajándéktárgyak 

• öntapadós tapéták, 
iroda– és iskolaszerek. 

 

Minden kedves vásárlómnak békés, meghitt 
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 

kívánok! 
 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Cím: Szeged–Dorozsma, 48-as u. 11. 

Tel: 62/460-306 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és szellızı-

berendezés-szerelı és -javító mester. 
Gázkészülékek javítása! 

 

Vállalom: 
 

– fürdıszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, 
festéssel az átadásig; 

– klímák telepítése 
és forgalmazása; 

– csıtörések javítása. 
 

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

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

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 
 

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

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Hirde tés fe l vé te l :  06 20 470-6587 ;  06  30 469-2694.  

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 

(a templom mellett) 
 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATLANKÖZVET ÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ ,  HITELÜGY INTÉZŐ ,  TANÁCSADÓ  

Keresek lakásokat, házakat, üdülőket, zárt kerteket, 
építési telkeket közvetítésre 

 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-17, 
vagy egyénileg megbeszélt időpontban. 

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 
 

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK ÜGYINTÉZÉSE 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

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

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 

körő ügyintézéssel, idıponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékrıl is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetıben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körő 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temetı 
bejáratánál lévı gondnokságon. 

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

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

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
(Eszékiné Gyöngyi) 

 

Ezúton értesítjük vásárlóinkat, hogy 
január 8-tól új helyre, a 

Negyvennyolcas u. 6-8. alá, 
a gyógyszertár mellé költözünk! 

 

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívá-

nunk minden kedves vásárlónknak! 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. HÚSBOLTOK:Ker Bt. HÚSBOLTOK:Ker Bt. HÚSBOLTOK:Ker Bt. HÚSBOLTOK:    
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván 

minden kedves vásárlójának a Röfi-Ker Bt! 
Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
Nyitva tartás: hétfı: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Várjuk üzleteinkben! 
 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelı mellett) 
 

Itt a tél, a karácsony 
Pizsamában ne fázzon! 
Egész család jól járjon, 
Most akcióban kínálom! 
Karácsonyi pizsamavásár! 

 
AVON ajándékcsomagok már 920 forintért! 

Telefon: 06 30 254-1440 

Elromlott a konvektora? 
Veres Feri a doktora! 

Gázkészülék szerviz! 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

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

JAVÍTÁSI KUPON 1000 FT ÉRTÉKBEN 
Számítógépek teljes körű javítása, 

Internet-megosztás, parabolák, beltéri 
egységek, TV, magnó, rádió szakszerű, 
gyors, olcsó javítása, új készülékek 

forgalmazása a régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs 

kiszállási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes 
árajánlat! Ön kizárólag az elvégzett 

javításért fizet, amelyre garanciát vállalok! 
Szekeres Árpád e. v.       30/284-1228 

(0-24 h, hétvégén is!) 

 
 
 
 
 
 

Egyrétegő síküvegek, katedrál-, hıszigetelt 
üvegek méretre gyártása és beépítése rövid 
határidıvel. Biztosítói üvegezés. Erkély 
kopolit beépítés. Egyedi és szabvány mérető 
tuskabinok és üvegajtók, üvegfalak gyártása, 
kivitelezése beépítéssel együtt. Tükrök 
készítése. Képkeretezés. 
Szeged, Kálvária tér 29.     Tel.: 70/321-6132 
www.glassgo2000.hu     info@glassgo2000.hu 

Nyitva: H-P: 8:00-17:00, Szo.: 8:00-12:00 


