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Alapítva -ben  Megjelenik Kiskundorozsmán és külterületein,  példányban

          ,karacsony értelmezése

KARÁCSONY SZELLEME az évszázadok 
alatt átváltozott karácsony varázsára, habár 
újabban ez a pogány hangzású varázs is el-
tűnt, és csak a nosztalgia képzelet világában 
üti fel néha-néha a fejét. Az emberi lélek a 
mai időkben már karácsony előtt kimerül. A 
lélek pezsgését a kereskedelmi csalafi ntaságok 
és a materialista világnézet egy gyors forrásba 
hozzák, hogy mire az üzletek Szenteste be-
zárják ajtaikat, a hangulat sziporkája már 
szinte fényét vesztette, a lélek pezsgése már 
elillant, és a felzaklatott érzelmek már lelo-
hadtak anélkül, hogy a szellemi valóságok 
némi szikrája megvillant volna. A szeku-
larizált karácsony nem vérátömlesztés az 
ember részére, hanem inkább véreresztés. 
Nem elmefrissítő és szellemserkentő, hanem 
egy gyors hatású kábítószer. Az ember nem 
hogy erőre kapna, hanem inkább az ünnepek 
utáni kedvetlenségbe esik.

Ideje tehát karácsony valódi értelmét és 
az emberiségre vonatkozó jelentőségét újra 
átvizsgálni és lélekemelő erejének a forrásából 
meríteni. Talán már el is felejtették volna 
ezen égitest lakosai, hogy az Élő Isten Fia a 
teremtmény hasonmásában látogatott el erre 
az alacsony és zűrös világra? Volt-e ennek 
a bolygónak valaha is méltóbb vendége? De 
talán azért jött volna teremtményei közé, hogy 
saját magát a primitív ember babonás szoká-
sa szerint véráldozatnak zálogul kínálja fel egy 
haragvó Isten kiengesztelődésének a reményé-
ben? Van az embernek mersze azt feltételezni, 
hogy a Mindenség Atyja és a végtelen szellemi 
valóság Első Forrása és Központja arra a 
nívóra ereszkedett volna, hogy paradicsomi 
gyermekének földi testesülését vérontással kí-
vánta befejezni? Csak a megzavart és felajzott 
emberi lelkiismeret tud ilyen sötét dogmákat 
koholni. Az Örök Isten végtelen és magasztos 
jellemvonásainak micsoda kigúnyolása ez! Ná-
záreti Jézus születése egy új kor születése volt. 
Annak a kornak az eljövetele, mikor a régi 
dolgokat új szemszögből nézzük, mikor az Is-
tent is más megvilágításban látjuk, mégpedig 
abban a ragyogó fényben, amelyben a Fiú éle-
te világította meg. A Fiú életének a fényében 
nem haragvó, nem bosszúálló és nem féltékeny 
királyistent látunk, hanem egy tökéletes meny-
nyei Atyát, ki annyira szereti halandó gyerme-
keit, hogy saját természetében kívánja őket 
részesíteni. Az Atya a Teremtő Fiúban tárta 
fel személyének végtelen és tökéletes tulajdon-
ságait. „Aki látta a Fiút, az látta az Atyát.” Az 
Atya a Teremtő Fiú életével ecsetelt önarcké-
pének az ábrázolásával üdvözít, nem pedig az-
zal, hogy Fiát barbár emberi módra feláldozza. 
A záloghalál és a megváltás elméletének nincs 
továbbá helye a valódi isten-fi ak vallásában.

(Folytatás a 6. oldalon)

A jelenkor elharapódzott
anyagiasságában és az előre- 

haladott technikai tudományok 
istentelen világában karácsony 

ünnepének a valódi értelmezése
majdnem teljesen
homályba borult

az emberiség részére.
Még a hivatalos keresztény

egyházak sem képesek
karácsony valódi jelentését

híveik elé tárni.
Az anyagias világ nemcsak,

hogy kereskedelmi
szintre alacsonyította

ezt az ünnepet,
hanem egyben

személytelenítette is,
megfosztva minden

szellemi idealizmustól. 
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A TELEFONTANÚ INGYENES 
HÍVÓSZÁMA

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

HÍVHATÓ

107, 112

NYITVA TARTÁSA

 Nyitás: H 4 óra
 Zárás: Sz 19 óra
 Vasárnap zárva

TELEFONSZÁM

06 62/461-095

 Tóth Zoltán:  06 20/209–5306
 Gyenes Béla:  06 20/209–5311
 Varga Pál:  06 20/209–5312
 Gulyás Antal:  06 20/209–5333
 Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

ZÖLDSZÁM

06 80/820–302

06 80/479–431

TARTÁSA
 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

TELEFONSZÁM

06 62/461–030

Negyvennyolcas u. 47.

minden szerdán 
17–19-ig.

 H:  9.30–12.00 13.00–18.00
 K:  8.00–12.00
 Sze:   12.00–19.00
 Cs:   13.00–18.00
 P:  9.30–12.00 13.00–18.00
 Szo, V:  zárva

December 22. és január 1. között zárva!

FOGADÓÓRÁJA

2012. december 13., 16.30, Kirendeltség

FOGADÓÓRÁI

2012. december 12., 16.30, Béketelepi iskola
2012. december 13., 16.30, Kirendeltség
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HELYREIGAZÍTÁS

Előző számunkban a tökfesz-
tiválról szóló cikkünkben a 
támogatók sorából kimaradt 
a Szegedfish Halárusító és Fel-
dolgozó Kft.

RÖVIDEN

NÓGRÁDI ZOLTÁN másodmagával 
kapta idén a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége Köllner Ferenc-em-
lékdíját. A politikus több kistérségi, me-
gyei, regionális tanácsadó, illetve gazda-
ság- és területfejlesztési szervezet tagja, 
a díjat az önkormányzatokért végzett 
munka elismeréséül osztották ki.

PULITZER JÓZSEF sajtómágnásra 
szülőhelyén, Makón emlékeztek halálának 
101. évfordulója alkalmából. A média-
konferencián diákújságírókat is elisme-
résben részesítettek. Kiss Jenő szobrász-
művész Pulitzer-szobrát és mellé 100 ezer 
Forint honoráriumot különdíjasként 
a dorozsmai Vér Bernadett kapta, akitől 
néhány írást újságunk is publikált a közel-
múltban. A zsűrit Baló György vezette. A 
díjat 5 éve alapította Makó Önkormány-
zata. Gratulálunk a díjazottaknak!

 Egyesü-
letének történetéről szóló könyv megje-
lenése után emlékszobát rendeztek be a 
Művelődési Házban, ahol számos tárgyi 
emléket, eszközt, oklevelet és hangszert 
állítottak ki.

A látnivalók között korhű tűzoltóru-
hák, több méter hosszú, mentésre alkalmas 
csáklyák, egymásba illeszthető létrák és 
sugárcsövek szerepelnek.

HÁZTÓL-HÁZIG SZÁLLÍTÁSSAL
ÉS A HELYSZÍNEN IS VÁLLALOM

A KUTYUSOK NYÍRÁSÁT.

H
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kipróbálni? Mikor hidegen felülsz rá, majd for-
rón és teljesen leizzadva végzed? Velünk a fantá-
ziád megvalósulhat, életre kel, próbálj ki minket!

Dorozsmai járatok”

P. GIZELLA: „Szerintem az is probléma, hogy 
nincs semmi bódé vagy kapubeálló, ahová az 
emberek beállnak, ha szakad az eső vagy a hó. 
Mire elkészültek a szép várók, akkorra nem ott 
kell felszállni…”

KOSIK DÉNES az alábbi sorokkal reagált a véle-
ményekre: „Amint a lakosok tapasztalhatták, no-
vember 1-től bevezetésre került a településrészt 
érintő 36 és 75 buszjáratok útvonal- és menetrend 
módosítása. Nem volt tartható, nem volt XXI. szá-
zadi megoldás az, miszerint a településrész egyik 
felén, nevezetesen a Dorozsmai út baloldalán egyes 
időszakokban óránként csupán egyetlen buszjárat 
van. Van persze más érv is, de ezekről majd később. 

Abban – gondolom – mindenki egyetért velem, 
hogy az évek óta összegyűjtött észrevételeket 
valamilyen módon kezelnünk kellett. Ezért is 
rendeztünk ebben a témában ez év július 19-én 
az illetékes vezetők részvételével lakossági fóru-
mot. Máig fájlalom az ott megjelentek alacsony 
létszámát. A fórumon felvázoltuk a lehetséges 
megoldásokat, elhangzottak érvek és ellenérvek,  
végül a most bevezetett megoldás látszott a 
leginkább kivitelezhetőnek, tekintve, hogy komoly 
ráfordításokra (pl. megállók kialakítása, új busz-
forduló építése stb.) nincs, és a közeljövőben 
nem is lesz lehetőségünk. Tisztában vagyok vele, 
hogy az új megoldás nem mindenkinek nyerhette 
el a tetszését, de olyan menetrendet még nem 
találtak fel, ami egyénekre lebontva mindenkinek 
külön-külön tökéletesen megfelelne.

Úgy gondolom, hogy minden ilyen esetben 
a meghatározó többség érdekeit kell figyelembe 
venni. Az a meggyőződésem, hogy őket ebben az 
esetben azok a lakosok alkotják, akiknek egyértel-
műen jobb ez a közlekedési rend, mint a korábbi 
volt. Pl. akik a Dorozsmai út bal oldalán laknak, 

A legújabb módosítások érvénybe lépésével 
a 36-os és a 75-ös járatok a Jerney, Dobos és 
Széchenyi utcák érintésével járnak a Negyven-
nyolcas és a Czékus utcákon a közös végállomá-
sig. Dorozsma központjában a templomdomb 
két oldalán létesítettek buszmegállókat. A nem-
rég megépített fedett buszvárók ezek után csak 
a 7F-es és a távolsági buszokra várók számára 
nyújthat menedéket a csapadék elől, az új megál-
lóknál nincs hova bújni.

A tanítási szezon alatt természetes, hogy 
csúcsidőkben iskolás gyerekekkel tömött mind-
két járat. A tömeget gyarapítják a 36-os, illetve 
a 75-ös buszokkal megközelíthető kollégiumok 
lakói is.

Az is bizonyos, hogy azoknak az üzleteknek 
a tulajdonosai, amelyek előtt már nem rakja le 
a Volán a nagyszámú utazósereget, nem rajon-
ganak a változásokért. Novemberben aláírás-
gyűjtésbe kezdtek, a fejleményekről egyelőre 
nincs hír. Az egyik internetes közösségi portálon 
számos dorozsmai buszozó hangot adott pozitív 
és negatív véleményének egyaránt:

S.-NÉ ERZSÉBET: „Kívánom, hogy azok, akik 
a dorozsmai menetrend-módosítást kitalálták, 
elfogadták és jónak találták, utazzanak olyan 
járaton, amely 2012. november 6-án 16:40-kor 
indult a Mars térről (75). Ugyanis már a máso-
dik megállóban alig lehetett a zsúfolt kisbuszra 
felszállni. A plázánál már többen a megállóban 
maradtak – csak megemlíteném: egy anyuka a 
két kislányával –, biztonságosan nem lehetett 
kapaszkodni. Kérdezem én, ha történik valami 
egy ilyen zsúfolt buszon, akár befékez a sofőr, 
akár baleset, ki lesz a hibás, hogy ennyi ember 
volt a buszon?!

A. TÜNDE: „Szereted, ha simogatnak? Szere-
ted, ha megérintenek? Szereted, ha fogdosnak? 
Szereted, ha felizgatnak? Szereted érezni a má-
sik leheletét, szuszogását a nyakadnál, esetleg a 
fülednél vagy az arcodba? Szeretsz új pozíciókat 

November elsejétől ismét megváltozott a Dorozsmát érintő buszok menetrendje. Az önkormányzati képviselők szerint az új 
rendszerrel minden dorozsmai busszal közlekedő nyer. Legfeljebb néhányan jobban nyernek, mint mások: míg a Dorozsma 
déli oldalán lakóknak nem kell körbeutazniuk a városrészt, mielőtt Szeged felé vennék az irányt, addig néhány, a megállók 
köré kiépült üzlettel rendelkező kereskedő fél a vásárlószám csökkenésétől. Azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy nem csak a 
Dorozsmáról Szegedre járó dolgozók és iskolások, hanem a Kálvária, Öthalmi és Kollégium úti koleszosok és a Bajai úti 
temetőbe járók számára is ideálisak a dorozsmai vonalak. Mindez nagyobb utazóközönséget, ezzel együtt zsúfolt buszokat jelent.

Egy év alatt szétmódosították a menetrendjét. Vajon mennyi időbe telik majd az újhoz hozzászokni?

és az új megoldás szerint csúcsidőn kívül óránként 
egy busz helyett három buszjáratuk van, tegyük fel 
a Huszka utca és a központ között (és vissza); akik 
átszállás nélkül szeretnének kijutni a Nagybani 
piacra és vissza; akik munkájuk végeztével pl. az 
AGROKER megállóhelyről bármilyen jelzésű 
busszal átszállás nélkül tudnak a településrész 
bármelyik pontjára hazajutni; akik Dorozsma 
bármely pontjáról átszállás nélkül tudnak eljutni 
pl. a Penny boltba (és vissza); a kisgyerekes anyu-
kák, idős emberek, akik az orvosi rendelés vagy 
bármilyen más ügyintézés után húszpercenként tud-
nak hazajutni a Jerney utca, és a Barátság utca 
környékére, a korábbi egyórás járatköz helyett; 
azok a kisiskolások, óvodások – és szüleik – , akik 
a korábbi változat szerint csak átszállással vagy hosz-
szú gyaloglással tudtak a tanintézetbe jutni, és most 
anélkül tehetik ezt meg pl. a Jerney utcai iskolába, 
óvodába; akik szerint jó megoldás az, hogy a te-
lepülésrészen belül bármely megállóhelytől bár-
mely járatszámú busszal bármely végcél átszállás 
nélkül elérhető. Tisztában vagyok vele, hogy az új 
rendszer szerint a Dorozsmai út jobb oldalán lakók 
a Dobos utcai kitérő miatt kb. 5–6 perccel többet töl-
tenek a buszon mire hazaérnek, de kérem, vegyék 
azt is figyelembe, hogy cserében megszabadultak a 
sokszor kellemetlen, várakozással járó átszállástól.

Természetes, hogy minden új rendszer beve-
zetése kapcsán akadhatnak finomításra, pontosításra 
szoruló részek. Ezek közé tartoznak a hétközi csúcs-
időben a szóló buszokon tapasztalható zsúfoltság-
ra érkező észrevételek. Ezekkel kapcsolatban a 
2012. november 8-ai fogadóórámon többen sze-
mélyesen is megkerestek. A fogadóórán felmerült 
még olyan kérés is, hogy hétköznap a Czékus ut-
cától a hajnali, legkorábbi buszok induljanak leg-
alább tíz perccel hamarabb, mert van, aki alig tud 
beérni a munkahelyére. Az útvonal módosítását 
egyébként a megjelentek a személyes megbeszélés 
során elfogadták.

Mindezeket összegyűjtve másnap felvettem a 
kapcsolatot a Tisza Volán Zrt. illetékes vezetőjével, 
aki – mint korábban – most is fogadó kész volt a 
felvetett problémák kezelésére. November 16-án 
érkezett meg hozzám a tömegközlekedési vállalat 
hivatalos értesítése, miszerint a menetrend módosítást 
követően újabb keresztmetszeti utasszámlálást 
végeztek, melynek alapján hétköznap csúcsidőben 
mind a város felé, mind a hazafelé tartó járatoknál 
minden indokolt esetben lecserélték a szóló buszo-
kat csuklós járatokra. Így például a 75-ös autó-
buszvonalon a Czékus utcától a város felé 6.20 és 
8.00 között már csak csuklós járatok közlekednek. 
Ezen túl ugyancsak csuklós buszok közlekednek a 
Czékus utcától a város felé a 6.30 és 6.50-kor in-
duló járatokon is. Csuklós buszok járnak továbbá 
a Mars térről 16.20 és 16.40-kor induló, hazafelé 
tartó 75-ös járatokon is. A kora reggeli (hajnali) 
indulási idők módosításával kapcsolatban, a napokban 
várom a Tisza Volán Zrt. – reméljük kedvező – válaszát.

Bízom benne, hogy a fentiekkel sikerült a te-
lepülésrész lakosait széleskörűen tájékoztatni, és 
– talán – mindenkit megóvni attól, hogy a beveze-
tés óta eltelt rövid idő alatt túlzottan elhamarko-
dott ítéleteket fogalmazzon meg.”
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A kistérségi és Szeged Humán Szolgáltató Központ 
igazgatója, Király Endréné gratulációja és jókívánságai után 
a szegedi és környékbeli nyugdíjas klubok sokaságának 
képviselői adták át virágaikat, ajándékaikat szívélyes jókí-
vánságaik között kiemelve azt a sok kellemes együttlétet, 
melyet a klub és Pannika néni szeretetteljes személyiségé-
nek kisugárzása lengett be.

A vöröskeresztes klubtársak népes csoportja a gratu-
láció, jókívánságok mellett Pannika néni részére egy szép 
gyűrű ajándékozásával tették emlékezetessé a 30 éves 
jubileumot.

Szépen sorjában: Deszk, Mórahalom, Algyő, Szőreg, 
Gyálarét, Kecskéstelep, Tápé, a Dorozsmai Napló képviselői, 
a Csipet Csapat, az Alkony Nyugdíjas Klub tagjai gratu-
láltak és fejezték ki jókívánságaikat. Deli Albin és családja 
kedves köszöntő beszéddel, kisfiuk verssel kedveskedett. 
Kalló István szociális munkás elmondta, hogy 20 éve kezdett 
dolgozni Pannika néni keze alatt, sok kellemes élményről 
és jó együttműködésről tartott élménybeszámolót.

A meghívottak köszöntését több esetben Gyuris 
Imre és Lévai László nótaénekesek zenés műsora tette 
színesebbé, hangulatosabbá, melyhez a zenei aláfestést 
Balázsfi Lajos szolgáltatta. A meghívott vendégsereg jól 
mulatott, táncolt, énekelt. A Vadliba Vendéglő tulajdo-
nosa, Gyuris István hatalmas virágcsokorral és szívélyes 
szavakkal köszöntötte Pannika nénit és felszolgáltatta a 
finom vacsorát.

Nógrádi Zoltán képviselő úr más elfoglaltsága miatt 
kimentette magát, de szép ajándékként egy hatalmas tor-
tát küldött és szívhez szóló, lélekemelő üzenetben tolmá-
csolta jókívánságait. Levelét Mihálffy Béla olvasta fel.

Az est során a Vöröskeresztes Klub alapítói: Turcsá-
nyiné Pannika, Boldizsár Jánosné és Borbás Józsefné emlék-
lapot kaptak elismerésül.

Turcsányiné Pannika elérzékenyülve megköszönte a 
gratulációkat, jókívánságokat. Az este során bemutatta 
családja tagjait: lányát, Anikót, fiát, Józsefet és unokáit, 
kifejezte reményét, hogy szeretné, ha a családban valaki 
a nyomdokába lépne a közösség ügyének hasonló szol-
gálatában. Elmondta, hogy öröm az élete, volt benne az 
utóbbi időben kellemetlen is, de minden megpróbáltatás 
után próbál talpra állni. Csinálja, amíg bírja. Legjobban azt 
köszönte meg, hogy szeretik, „és ezért én is viszontszeret-
lek benneteket”, mondotta. Lakótársára, Wagner Viktória 
szociális nővérre hivatkozva mondta, hogy a szeretet a 
mosoly nyitánya. Jól csak a szívével lát az ember. A szem 
az csalatkozhat, de a szív sohasem.

Ezúton is köszönöm a meghívást és a szép ünnep-
ségen való részvétel lehetőségét. Míg élek, nem fogom 
elfelejteni azt az élményt, amelyet számomra az a sok 
mosolygós, tiszta, őszinte arc sugárzott. Ennyi jó szándékú, 

szeretetteljes megnyilvánulással eddigi életem során kevés 
esetben találkoztam.

Úgy gondolom, hogy meghívók és meghívottak 
mindannyian feltöltekeztünk annyi szeretettel, amennyi 
megfelelő muníciót, erőt ad a nyugdíjas kluboknak és 
társszervezeteknek az embertársaink felé a szolidaritás és 
a szolgáló szeretet továbbadására.

TÍMÁR LAJOS

A Petfi Sándor Mveldési Ház szervezésé-
ben kedves meghívót kaptam 2012. november 
19-én 17 órára a Vöröskeresztes Nyugdíjas 

Klub megalakulása 30 éves évfordulójának tiszteletére 
rendezett ünnepségre. A meghívó klubvezető, Turcsányi-
né Pannika invitálására kellemes kötelességemnek érez-
tem megjelenésemet.

A Művelődési Ház nagytermében szépen feldíszített 
asztalok várták a meghívottakat, akik szép virágcsokrok-
kal és ajándékokkal érkeztek Szegedről és a környékén 
működő nyugdíjas klubok képviselőivel.

Hajdú Géza igazgató nyitotta meg a rendezvényt, és 
köszöntötte a vendégeket. Utána Mihálffy Béla ön-
kormányzati képviselő 30 szál piros rózsával és szívélyes, 
meleg hangvételű beszédben méltatta a Vöröskeresztes 
Nyugdíjas Klub 30 éves fennállását és annak megalapí-

tásában, kitartó, színvonalas működésében egyedülálló 
teljesítményt nyújtó Turcsányiné Pannika el nem évülő 
érdemeit. Kiemelte azt a szeretetteljes önzetlen segítő-
készséget, amelyet a Vöröskereszt működtetése és a nyug-
díjas klub 30 éves fennállása terén kifejtett. Végül hosszú, 
boldog életet, jó egészséget kívánt, valamint, hogy még 
sokáig szolgálja a klub működését.

Utána a Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetének 
igazgatója, Sasvári Krisztina, Korom István országos ve-
zetőségi tag és Dr. Bihariné Jenei Mária helyi alapszervi 
elnök elismerő szavai és gratulációk következtek. Méltat-
ták Panni néni kiváló szervező tevékenységét, szeretettel 
és odaadással végzett klubvezetői, szervezői eredményes 
tevékenységét.

„
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Szociális munkások mondják, hogy csak azon 
az emberen lehet segíteni, aki magán is akar segíteni. 
A Kossuth Rádióban hangzott el még ez év húsvét 
előtt, hogy a Békés Megyei Munkaügyi Központ 
2011-ben 1200 munkanélkülit képzett ki 10 napos 
tanfolyamokon arra, hogyan kell mezőgazdasági 
munkával megtermelni a saját élelmüket. A hallgatók 
az előadóknak folyton mondogatták, hogy 28 ezer 
Ft támogatásból nem lehet megélni. Az előadó erre 
azt válaszolta, hogy jelentkezzenek azok, akik felásták 
kertjüket, vagy baromfit, nyulat nevelnek. A megkér-
dezett csoportban egy sem volt. Erre az előadó azt 
mondta, hogy nem kellene a sült galambra várni, 
hogy az maga repüljön a szánkba, saját magunknak 
is le kellene tenni valamit ahhoz, hogy boldoguljunk, 
nem pedig csak a segélyre és egyéb segítségre ácsin-
gózni.

További okfejtés: a jelenlegi közmunkaprogram-
ban elérhető 47 ezer Ft/hó jövedelemből is nagyon 
nehezen lehet megélni. Erre a fizetésre nem lehet 
családot tervezni,azt eltartani.

Régen a falusi nép mindig eltartotta önmagát, 
most is így van ez többnyire. A Homokhátságon, ahol 
a falvak lakosságának 20–40%-a él tanyán, farm-
gazdaságokon termel szőlőt, gyümölcsöt, fóliázik, 
kertészkedik, sőt, piacra is termel. Mivel kevés a 
munkaerő, ezért román bérmunkásokat alkalmaznak. 
Máshol, például Békés megyében, ahol a tanyákat 
lebontották, nem alakultak ki farmgazdaságok, ott 
az ember cselédnek sem kell a falujában, mert leg-
inkább már csak géppel művelik a földeket.

Megoldást jelenthet egy kormányprogrammal 
összhangban az önfoglalkoztatás – szociális szövet-
kezetben. Ezek létesítésére ez évben 400 pályázatot 
írtak ki, pályázóként 5 millió Ft elérhető támo-
gatással. Köztudott, hogy annak a közmunkának len-
ne igazi értelme, ahol új értéket állítanak elő, vagy 
számlázott bérmunkát váltanak ki vele.

A szövetkezet kezdetben keveseknek, később több 
tagnak munkahelyet is biztosíthatna.

Várjuk azok jelentkezését, akik a fent leírt szociális 
szövetkezet létesítéséhez alapító tagként és dolgozóként 
is csatlakoznának.

Jelentkezni lehet: Tímár Lajosnál a 30/ 
621–6254 számú telefonon, vagy személyesen 
a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Széksósi út 12. 
alatti irodájában.

A III. Dorozsmai Tökfesztiválra tökkompozíciókkal 
a Jerney, a Negyvennyolcas és a Széksósi úti Óvodák, a 
Jerney Általános Iskola Napközis Csoportja és a szintén 
Jerney János Iskola IV. osztálya is készült.

A legjobb alkotásokat készítők értékes jutalomban 
részesültek. A fődíj egy 30 000 Forint értékű vásárlási utal-
vány volt, míg a többi résztvevő 5000–5000 Ft-os vásárlási 
utalványt kapott.

5000 Ft értékű vásárlási utalványt kapott a legszebb 
szalmabábú készítésért az Orczy István Általános Iskola és 
a legszebb Halloween tök elkészítését pedig a Jerney János 
Általános Iskola 6.b osztálya.

Nagyon szép kompozíciók érkeztek, többek között a 
Negyvennyolcas utcai Óvoda nagyon ötletes, több mesét 

is megmintázó tökkompozícióval, pl. a Futrinka utcából 
látogatott el a Dorozsmai fesztiválra Mazsola és Tádé 
manó, a Vajákos boszorkány, a Háromfejű sárkány, a Sün 
Balázs és a sárga kicsi kígyó, az Utazás Meseországba Shrek 
hintóján, a Ravaszdi róka és a Lob pulyka.

Minden nevezőnek nagyon jól sikerült a tökkompo-
zíciója, de talán mégis azért nyert a Negyvennyolcas utcai 
Óvoda, meg az ő kompozíciójuk volt a legösszetettebb, 
hűen tükrözte az összefoglaló címét: Mesebirodalom.

Gratulálunk a Negyvennyolcas utcai Óvodának 
a fődíj megnyeréséhez és a további díjakhoz, amely az 
óvónénik és a dajkák, míg a Jerney János Általános Iskola 
diákjainak keze ügyességét dicséri.

OCSKÓNÉ RÓZSIKA

Már az ősz derekán jártunk, amikor is a Negyven-
nyolcas utcai Óvodában az óvó nénik, dajka nénik azon 
ötleteltek, hogy mit és hogyan kellene készíteni a közel-
gő őszi alkotónap alkalmából. Többéves hagyománya 
van már ennek a napnak. Akik először vesznek részt rajta, 
érdeklődve várják, akik pedig már részt vettek az óvoda 
ilyen rendezvényén, már alig várják: vajon lesz-e újra óriás 
dióhéjból készíthető katicabogár, béka, vagy magokból 
készíthető állatos kép. Amint eljön a várva várt délután 
és gyermekek, anyák és apák belevetik magukat a csupa 
új, ötletes díszek készítésébe, melyeket többen, óvó nénik, 
dajka nénik gyakorlott kézügyességével együtt készítenek. 
Alkotás közben kicsit kötetlenebbül, közelebbről megis-
merhetjük egymást. A kézműves asztaloknál itt-ott halla-
ni lehetett egy-egy nyári szabadságról elmaradt történetet, 
vagy éppen kisiskolás beszámolóját új élményeiről. Készít-
hettünk itt: kartonból gyümölcsöket; kukoricacsuhéból 
díszeket; facsipeszből csibét, békát, birkát; harisnyából, 
zokniból (persze csak kinőtt darabokból!) nyulat; mini sár-
kányrepülőt; tüskéjébe gömbölyödő sünit kartonból; kar-
tonhengerből, sajtos dobozból ceruzatartót; na és persze 
az elmaradhatatlan töklámpást is faraghattunk.

Ritkán adódik, hogy ennyi gyermek, szülő és óvodai 
dolgozó egyszerre összegyűlik az óvodában, így meg is ra-
gadtuk az alkalmat, hogy a már nyugdíjas, és a hamarosan 
nyugdíjba vonuló dolgozóktól egy közös dal eléneklésével 
búcsúzzunk: „Nem csak a húszéveseké a világ” (és ez na-
gyon igaz!).

Aki a nagy „munkában” kimerült és megéhezett, azt 
Babi néni látta vendégül II. Nagyüstös paprikás krumplijából 
(ami szintén fődíjas), melyet a szín alatt készített. A büfében 
a szülők által készített sütikből vásárolhattunk ízlés szerint.

Amikor hazaindultunk, már sötétedett odakint. Még 
megcsodálhattuk az Dorozsmai Tökfesztivál díjnyertes al-
kotásait, amelyek a lépcsőt díszítették. Az óvodára még 
a járdáról vissza-visszanéztünk, ugyanis a bejáratot színes 
lámpásokkal és tökből faragott lámpásokkal díszítették. A 
látvány hangulatával emlékezünk erre az alkotónapra és 
köszönjük, hogy az Óvodavezető megtartja az óvoda jó 
hagyományai között ezt az évente visszatérő rendezvényt.

Köszönjük az óvodai dolgozóknak a nyitott hozzáál-
lását, és további sok sikert kívánunk az ilyen „nagycsaládos” 
rendezvények szervezéséhez.

A szülők nevében:       KOVÁCS  SZILVIA

 A BABA-MAMA KLUB MIKULÁS ÜNNEPSÉGE
: december 5-én, 10.30-tól

: Csigér István gitárral és a MIKULÁS

 BABARUHA BÖRZE

 RETRO DISCO
Zene: Reiner Péter

 A DOROZSMAI ÓVODÁK KREATÍV 
DOLGOZÓINAK KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

 MINDENKI KARÁCSONYA

 TISZTELGÉS A II. VILÁGHÁBORÚS DOROZSMAI 

 PÓTSZILVESZTER

-
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2013
2013. JANUÁR 19. (SZOMBAT) 18 ÓRA 2013. MÁRCIUS 16. (SZOMBAT) 18 ÓRA
John Arden: Élnek, mint a disznók Heltai Jenő: A néma levente (vígj.)
Rendezte: Seres István (Pipu) Rendezte: Rummel József
Deszki Deszkaszínház Károlyi Színpad

2013. FEBRUÁR 16. (SZOMBAT) 18 ÓRA 2013. ÁPRILIS 21.  (SZOMBAT) 18 ÓRA
Alfonzó: Ványadt bácsi; Az óvszer (kom.) Hadar Galron: Mikve (színmű)
Rendezte: Tóth György Rendezte: Csicsai Antal
Dorozsmai Színjátszók Köre Délikert Népszínház

 2013. MÁJUS 18. (SZOMBAT) 18 ÓRA
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Rejtő J.: Nagy választék kicsiben, Békés megegyezés
Bérlet: 1500 Ft. Kelemen László Amatőr Színjátszó Társulat
Jegy: 500 Ft. (Csanádpalota)

Az „idős” visszamegy gyerekbe – mondják. Nem 
titok, sokuk várja remegve úgy, adventi várakozás-
sal szívében az ünnepet, miként gyermekkorában. 
Reménykedik, hogy a betlehemi csillag fénye neki 
is beragyog még szellemházzá alakult otthonába, 
egyhangú életébe.

Imádkozik, és gyermeki vágyakozással kér, de 
adni is szeretne.

Eljönnek a gyerekei, unokái. Újra él a ház, ér-
telme van a sütésnek, főzésnek. A fájós lábak ki-
tesznek magukért ezekben a napokban.

Szeretetben az együttlét öröme megadja az ün-
nep igazi varázsát számára is.

S hogy mit adhat a „Mama, Tata” a fiatalabb 
nemzedéknek nem csak Karácsonykor?

A gyerek még örül a tárgyi ajándékoknak, de 
tudatába már beépül a nagyszülők személyiségének 

varázsa is, mely majd ott ragyog fényesen a lelke 
mélyén, s amit majd ő is átadhat utódainak. Hit-
tel várja a „lélek hajnalán”, ahogyan múlóban az 
éjszaka, és közeledik a nappal, megérkezik a várva 
várt pillanat is, amikor megölelheti unokáját, kacér 
szemeiben felragyog a különös fény, és köszöntheti 
a gyermeket: Szervusz, karácsony!

GRANDPIERRE CECÍLIA

2013
Immár 3. alkalommal kerül megrendezésre új-

évi koncert a művelődési házban, amelyen fiatal és 
tehetséges dorozsmai zenészek közreműködnek.

Az estet összeállította Pécsiné Pánczél Mária
Időpontja: január 12-én 17 órától.

KARÁCSONYI készülődés
A művelődési ház várja mindazok részvételét, akik 

önmaguk szeretnék elkészíteni szeretteiknek az aján-
dékait.

Foglalkozások időpontjai: december 7 és 14. 16-
tól 18 óráig.
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„Mit tetszik

„Egy sárkányt talán, vagy egy szál rózsát, netán egy köldök piercinget?” – teheti fel a kérdést

„vásárlóinak” Bürgés Norbert és üzlettársa, Schmidt Péter, mert bármit kérhet a testére, ők igyekeznek

teljesíteni. Akár hozott mintából, akár a fantáziára bízva, de talán még egy Rembrandt-kép művészi

másolatát is kérheti a hátára a tisztelt vendég.
Nem kell a bevezetőn csodálkozni, már ez is kapható lesz Dorozsmán, az újonnan megnyílt tetováló szalonban, a Tattoo-ban, Eszékiné Gyöngyike megszűnt virágboltja helyén. A barátok felváltva válaszolnak, ha nem is naiv, de mindenképp laikus kérdéseimre.– Mi adta az ötletet, hogyan született az elhatáro-zás, kell-e ilyen Dorozsmának?– Igen, sokat gondolkodtunk – válaszol a dorozsmai il-letőségű Bürgés Norbert, akinek amúgy arcára van „varrva” cége reklámja – alaposan felmértük lehetőségeinket, in-formálódtunk. Egyre jobban terjed az ilyen irányú igénye az embereknek, talán itt, Dorozsmán is. Előtte Szegeden is dolgoztunk, már kipróbáltuk magunkat ezen a területen, s minden ide vonatkozó szakvizsgát letettünk. A működés-hez szükséges feltételeket is megteremtettük úgy anyagi fedezet, mint hatósági engedélyek beszerzésére. Reméljük, el tudjuk fogadtatni magunkat a helyiekkel. Addig, amíg „beforog” az üzlet, megismernek minket, sem kell tétlen-kedni, sőt, már korábbról kialakult vendégkörünk van.– Mióta foglalkoznak ezzel a – mondjuk úgy – szolgáltatással?

– Kilenc éve – válaszolt Schmidt Péter – autodidakta módon kezdtük, ezt nem tanítják iskolában. Hollandiá-ban dolgoztunk már ezen a területen, sok módszert on-

nan lestünk el, gyakoroltunk be, ehhez itthon is szereztünk 

tapasztalatokat és gyakorlatot. Ismerjük az ide vonatkozó 

egészségügyi előírásokat és követelményeket, törekszünk 

az elengedhetetlen, az ÁNTSZ által támasztott higiéniai 

feltételek megteremtésére, ez nélkülözhetetlen. Ismerjük az 

egyes bőrtípusokat, s látjuk azonnal, alkalmas-e a vendég 

egy ilyen beavatkozásra, mert nem csak rajta múlik, hogy 

megrendeli, és mi végrehajtjuk. Ehhez némi pszichológiai 

ismeret is kell, ha látjuk, hogy a kiválasztott minta nem 

simul az egyéniségéhez, vagy rábeszéljük a változtatásra, 

vagy ha a bőr típusa, érzékenysége ehhez nem megfelelő, 

egyszerűen nem vállaljuk a munkát. De sok más összete-

vője is van ennek a szolgáltatásnak.
– Csak a tetoválások fedezik majd az üzlet fenn-

tartását és a remélt hasznot?
– Igyekszünk több lábon állni. Csak tetoválásból nem 

biztos, bár remélt az üzlet fenntartása, de emellett test-ékszereket is felhelyezünk, kozmetikai módszereket – pl. ajakkontúr tetoválást – is vállalunk, illetve műköröm építést. Az üzletbelső elszeparáltsága erre lehetőséget ad. Igen, ha már rákérdezett, azt is elárulom, hogy teljes kor-rektség és titoktartás mellett intim tetoválást is vállalunk, ezeknél természetesen a vendég hozzátartozója, párja is jelen lehet. Ami a „garanciális munkát” illeti, akár átfedő tetoválást is-korábbi helyen szerzett, megunt, vagy elhibá-zott munka korrekcióját is vállaljuk. Emellett igen komoly adminisztrációt is bevezetünk, a vendég több oldalas, mindenre kiterjedő meghatalmazást, ha úgy tetszik kö-telezvényt ír alá, megelőzni, vagy elkerülni a későbbi jogi úton érvényesítendő panaszt is. 
– Nos, akkor sok sikert, működjön az a varrógép!

TÓTH GYÖRGY

parancsolni?”

Alaplé (8 dl) 600 Ft
Filézett ponty hallé 1100 Ft
Filézett vegyes hallé 1300 Ft

Svédasztalos vacsora
(éjfél utáni is),

kaphatók.

Tel.: 460-337
Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag 
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K A T O L I K U S  H Í R H O Z Ó
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa.

A kiadásért és szerkesztésért felel Gordos Ferdinánd plébános.

AMINT AZ EMBERI LÉLEK fokozatosan jobban 
kifejlődik, az Atya végtelen szeretete az em-
bert viszontszeretetre fogja serkenteni és arra, hogy 
mennyei Atyjának magasztos isteni jellemvonásait 
elsajátítsa. Mikor az ember felfedi és megérti a gyermek 
s Atya viszony realitását, nemcsak a Földet kapja 
majd örökségül, hanem mindent, ami az Atyáé – az 
egész univerzumot. Mi karácsony szelleme? Kará-
csony szelleme a Fiú ajándékozó szelleme. Az is-
teni szeretetnek ama megnyilvánulása, melyben 
az Atya a jobbját nyújtja le az ember felé a Fiú 

életének ajándékozásával, de egyben az ember 
viszontszeretetének a megnyilvánulása is, melyben 
az ember önfeledt felebaráti szolgálatra serkenő lel-
külettel ragadja meg a feléje lenyújtott isteni job-
bot. 

Így ragadja ki az embert az Isten a mulandóság-
ból az örökkévalóságba. Karácsony szelleme annak 
az isteni szeretetnek a jelképe, melyet nem tudunk 
magunkba tartani, azt önzetlenül tovább kell aján-
dékozni.

HARGITAI ISTVÁN

AZ ADVENT SZÓRÓL sokaknak a várakozás jut 
az eszükbe: a karácsonyt megelőző felkészülést, az 
ünnepre történő várakozást jelenti számukra. Ne-
künk, keresztényeknek azonban tudnunk kell, hogy 
a szó ennél jóval gazdagabb jelentéssel bír!

Az advent kifejezés az „adventus Domini” szó-
kapcsolatból ered, ami az Úr eljövetelét jelenti, 
mégpedig legalább háromféle értelemben: Jézus 
születését az evangéliumi beszámolók szerint, a 
második eljövetelét az utolsó ítélet napján, vala-
mint Jézus befogadását a szívünkbe. Vegyük sorra 
mindhárom adventet!

A karácsonnyal kapcsolatos ünnepségek legin-
kább Jézus megszületésére koncentrálnak. Megszá-
molni sem lehet azoknak a művészeti alkotásoknak 
a számát, amelyek ebben a témában születtek. A 
legtöbb festmény idealizáltan ábrázolja az Úr meg-
érkezését, hasonlóképpen az énekek és a versek is. A 
Biblia azonban árnyaltabb képet ad Jézus születé-
sének körülményeiről. Hiszen amellett, hogy a nap-
keleti bölcsek és a pásztorok dicsőítették az Urat, 
arról is olvasunk, hogy az áldott állapotú Máriának 
nem voltak hajlandók az emberek szállást adni, aki 
így kénytelen volt állatok között, istállóban meg-
szülni a gyermekét és bölcső híján abba a jászolba 
fektetni, amelyből egyébként az állatok szoktak 
enni (Lk. 2:7). Mindez azonban nem volt elég! A 
családnak Egyiptomba kellett menekülnie Heró-
des elől, aki megparancsolta, hogy minden kétesz-
tendős és ennél fiatalabb gyermeket öljenek meg 
Betlehemben és környékén (Mt. 2:13–18). Így vált 
valósággá János apostol kijelentése: „A világosság a 
sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta 
be” (Jn. 1:5).

Egészen másképpen fog megtörténni az Úr 
Jézus második eljövetele. Miután földi életében 
minden megaláztatást, fájdalmat és kínt elszenve-
dett, ezúttal nagy hatalommal és dicsőséggel jön 
el az ég felhőin (Mt. 24:30). Nevére minden térd 

meghajol (Fil. 2:10). Eljön ítélni élőket és holtakat, 
ahogyan az Apostoli Hitvallásban is mondjuk. A 
kérdés csupán az, hogy Urunk második eljövetelét 
hogyan várjuk? Vannak, akik az eljövetelének idő-
pontjával kapcsolatos jóslatokat tanulmányozzák, 
noha Jézus világosan megmondta: „Azt a napot vi-
szont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég 
angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül” 
(Mt. 24:36). Néhányan bár hisznek benne, de nem 
készülnek rá. Ők könnyen úgy járhatnak, mint az 
öt szűz a tízből, aki nem vette meg időben az olajat 
a lámpáshoz (Mt. 25:1-13). Aki azonban hittel ké-
szül az Úr Jézus eljövetelére, pontosan tudja, mit 
várhat: új eget és új földet, amelyben igazság la-
kik (2Pt. 3:13). A második eljövetel eltöröl minden 
könnyet és fájdalmat, és a halál nem lesz többé (Jel. 
21:4). Érdemes ebben a várakozásban élni!

Az Úr eljöveteléig tehát egyáltalán nem mind-
egy, hogyan élünk. Jézustól kapott két ígéretet ér-
demes megemlíteni ezzel kapcsolatban. Az egyik 
így hangzik: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, 
és igyék!” (Jn. 7:37) Mire is szomjazik a mai kor 
embere? Leginkább vigasztalásra és örömre. Jézus-
nál mindkettőt megtalálhatja, de ennél a mi Urunk 
sokkal többet ígér: „Aki abból a vízből iszik, ame-
lyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, 
mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” 
(Jn. 4:14). S ha a megtérő ember forrássá válik, a 
Szentlélek által másoknak is olthatja a szomját. 

Nincs nagyobb ajándék az örök életnél. A mi 
Jézusunk az életét adta azért, hogy mi ezt megkap-
hassuk. Földi élete végén új parancsolatot adott ne-
künk: „Szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek 
titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (Jn. 13:34)

Szívből kívánom testvéreimnek, hogy a tárgyi 
ajándékokon kívül Jézus bennünk munkálkodó sze-
retete is kerüljön a karácsonyfa alá!

DR. NAGY GÁBOR ISTVÁN

ADVENTI LELKIGYAKORLAT:
  2012. december 14. péntek, 18:00
  2012. december 15. szombat, 18:00
  2012. december 16. vasárnap, 18:00.

A lelkigyakorlatot vezeti Veréb László, a szege-
di Hittudományi Főiskola spirituálisa.

A lelkigyakorlat befejező szentmiséjén a betegek 
szentségét szolgáltatjuk ki.

December 24-én, 16:00-kor lesz a GYERMEKEK 
KARÁCSONYA. 23:30-kor az éjféli mise előtt az if-
júsági csoport verses-zenés áhítata lesz. Éjfélkor a 
hagyományos éjféli szentmise lesz.

December 25-én templomunkban ünnepi mise-
rend lesz, reggel 7, délelőtt 9, este 6.

December 26-án csak reggel 7 és 9-kor lesznek 
szentmisék.

December 31-én 18:00-kor lesz az év végi há-
laadás.

2013. január 1-jén, Újév első napján ünnepi 
miserend reggel 7, délelőtt 9, este 6 órakor lesz a 
templomban.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy

Petákné Nagy Judit

nyugalmazott pedagógus, 
62 éves korában, sok szenvedés után, 

Szerettünk hamvait a szegedi református 

Ágnes, unokái: Annabelle, Márkó, Ozren, 



A dorozsmai egyházközség nevében közösség-
építési célzatú, háromnapos kirándulást szervezett 
Nagyné Nyirő Katalin. A fantasztikus, igényesen 
összeállított program elnyerte a tetszésemet, s kisebbik 
lányommal, Fannival én is jelentkeztem. Tősgyöke-
res dorozsmai lányként elkerültem Szőregre. Most, 
a kirándulás alkalmával nagyon jóleső érzés volt ta-
lálkozni, együtt utazni, túrázni a régi ismerősökkel.

2012. október 20-án, szombaton hajnali 5 óra-
kor indultunk 32 fővel. Az első célállomásig, Nagy-
váradig a Szeged–Hódmezővásárhely–Békéscsaba–
Sarkad–Méhkerék útvonalon jutottunk el.

Nagyvárad Bihar megye székhelye, „Erdély ka-
puja”. Az első fényképeket a püspöki székesegyház 
előtt álló Szent László király bronzszobránál készítet-
tük. Ezután besétáltunk a kéttornyú, pompás ba-
rokk templomba, melyet Giovanni Battista Ricca 
olasz építész tervezett. Hajója 70 m hosszú, 30-40 m 
széles, falait carrarai márvány borítja. Belső tere 
monumentális, bazilika jellegű. Főoltárának képe, 
a Mária mennybevitele Vincenz Fischer munkája 
.A székesegyház kincstárában csodás ötvös értékek, 
régi miseruhák ,valamint Szent László hermája te-
kinthető meg. Koronás hermában őrzik azt a Szent 
László ereklyét, koponyacsontot, melyet egy évben 
egyszer tesznek közszemlére egy mellékoltáron. A 
templom jobb oldalfalában színes dombormű alatt 
látható az a hadiszekerce, amely eredetileg a király 
sírjában volt.

A Király-hágó volt a következő megállóhely, amely 
582 m magas hágónyereg a Bihar- és a Meszes-
hegység között. A szerpentinút innen lefelé vezet 
a Sebes-Kőrös vizéhez, majd tovább Bologa, azaz 
Sebesvár falujába. Ezen az ősrégi, történelem előtti 
lakóhelyen láthatók Erdély és Kalotaszeg végvá-
rának, Sebesvárnak maradványai. A várat a XIII. 
században építették, de mára csak falmaradványok 
és egy kör alakú torony látható. A faluban a ví-
zimalomnál ma is működő szőnyegmosó mindenkit 
elvarázsolt. Szombat lévén az asszonyok talicskán, 
kis kézikocsin húzták-tolták ide a szennyest, majd 
patyolat tisztán, centrifuga híján az utat végigcsor-
gatva vitték haza.

Kora délután megérkeztünk a Vigyázó-hegy 
lábánál, Scrind településen lévő, Dariana Panzió-
ba, ahol a vendégszerető házigazdákon kívül pávák, 
pónilovak, bámulatos környezet fogadott bennün-
ket. Elfoglaltuk a barátságosan meleg, kényelmes 
szobákat, majd séta keretén belül megismer-
kedtünk a faluval, a gombaszedésből hazatérő, 
a legelőről teheneket beterelő, a patakban ruhát 
mosó asszonyokkal. Visszaérve finom, háromfogá-
sos vacsora várt bennünket. Volt, aki még le se 
nyelte az áfonyalekváros fánkot, s már a kártyát 

osztotta! Mások beszélgettek, sokan pihenni tértek. 
Másnap a bőséges, ízletes reggeli után csodálatos 
napsütésben egész napos túrára indultunk. A 
busz átvitt bennünket a szomszédos faluba, 
Havasrekettyére. A retyiceli vízesés, a „fehér kövek” 
lélegzetelállító szépsége feledtette velünk a 23-24 
km-t, amit hősiesen megtettünk. Az aranyló sárga, 
lila, bézs, bíbor falevelek köntösébe burkolózott 
erdélyi táj ősszel is szemkápráztatóan varázslatos. 
Százféle szint ölt magára ilyenkor a természet. 
A színkavalkád páratlan szépsége lenyűgözött 
mindenkit.

Hétfőn a reggeli, majd a közös fénykép elkészítése 
után a Jósikafalvi víztározó, Bélesi tó felé vettük az 
irányt. A tó alatt nyugszik a hajdani Béles telepü-
lés. Annak idején, a 60-as években az ott lakó csalá-
dokat felköltöztették a dombra. Az egyedüli lábon 
maradt épület a templom volt. Nyáron, amikor a 
víz szintje alacsony, még ma is látszanak a falai. 
Mesélik, hogy 2001-ben, amikor egy búvárcsoport 
lenn járt, lencsevégre kapta a víz alatti oltárt, és 
látták, hogy odalenn nem változott semmi. Minden 
olyan, mint amikor megkezdték a völgy elárasztását.

Nagyon lassan, rossz úton jutottunk el Magyar-
valkóra, abba a teljesen tiszta magyar faluba, ahol 
Kalotaszeg legszebb templomainak egyikét találtuk. 
A kőkerítéssel körbevett, bástyás református temp-
lomot a XIII. században építették. Festett, kazet-
tás mennyezetű, fiatornyos templomával, kopjafás 

temetőjével, régi faragott kapuival, szép népvisele-
tével Erdély legvonzóbb, legérdekesebb vidéke.

A Kalota patak partján még Kalotaszentkirályt 
kerestük fel. Itt ma is elevenen élnek a magyar nép-
szokások Megőrizték a pompás népviseletet, ame-
lyet a falubeliek ünnepnapokon magukra öltenek. 
Még maradt az előző napi Csipkebogyó fesztiválról 
csipkebogyó- és áfonyalekvár, áfonyaszörp, melyből 
alaposan bevásároltunk. Volt, aki szépséges hím-
zett terítővel, népviseletes szoknyával, köténnyel, 
birkatúróval, birkasajttal, mint kuriózummal szállt 
újra buszra.

A hajdani Boncza-kastély Csucsán gyönyörű 
parkban fekszik. Itt tartózkodott az első világ-
háború alatt Ady Endre, akinek felesége, Csinszka 
(Boncza Berta) a kastély tulajdonosának a lánya 
volt. Ady halála után az épületet Octavian Goga ro-
mán költő és politikus vásárolta meg. Itt is van elte-
metve a parkban álló mauzóleumban. Az Ady-em-
lékek megtekintése után a másik nagy költőóriásra, 
Arany Jánosra emlékeztünk, de már Nagyszalontán, 
ahol 1817-ben született. A parkban, a református 
templom mellett található egy Kossuth-szobor is. 
Érdekesség, hogy a Magyarországról elcsatolt terü-
leten egyedül itt áll ilyen szobor.

Nagyon sok élménnyel gazdagodva, jólesően 
elfáradva értünk haza a késő esti órákban.

CSÁBINÉ VARRÓ ANNA

INGYEN APRÓ

Rendszeresen kiközvetítünk alkalmi munkákat – 
fa és tüzelő behordása, összevágása, fanyesés, lakás, ház 
kisebb javítási kőműves és festési munkákra tudunk 
olcsó megoldásokat kínálni megbízható munkaválla-
lókkal.

 

  használt automata mosógép,
  gáztűzhely,
  dunyha,
  párna,
  egyszemélyes ágy.

Ajánlatokat és érdeklődéseket továbbra is személye-
sen a Dorozsmai Napló szerkesztőségében a Szélmalom 
Kábeltévé Zrt. Széksósi út 12. alatti irodájában vagy 
telefonon a Polgárőrség 30/621-6254-es számán lehet 
bejelenteni.

Akinek nincs megfelelő szállítóeszköze a súlyosabb, 
nagyobb adományok elvitelére, a Polgárőrség gépkocsival 
segítséget nyújt.
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Klaus Werner és Hans Weiss könyvükben leírják, hogy a német 
kakaóimport tetemes része az elefántcsontparti rabszolgatelepek-
hez hasonló nyugat-afrikai ültetvényekről származik. Bizonyítékok-
kal szolgálnak arra nézve, hogy a nagy „édesség-vállalatok”, mint a 
Kraft Foods vagy a Nestlé hogyan szorítják le az árakat a minél job-
ban megtérülő csokoládégyártás érdekében, hogyan zsákmányolják 
ki a nyersanyagszállítókon keresztül a mezőgazdasági munkásokat.

EMBERI JOGOK ÉS HARMADIK VILÁG
A multinacionális konszernek számára valóságos kincsesbánya 

egy Kongó, egy Elefántcsontpart vagy egy másik harmadik világ-
beli, szegény ország, ami költségeik minimalizálását illeti. Szívesen 
telepítenek gyárakat olyan államokba, amelyekben katonai junta, 
antidemokratikus kormányzat uralkodik, illetve forrongások, gerilla-
harcok, örökös puccsok és polgárháborúk színhelyei. Errefelé nin-
csenek érvényben emberi jogok: a munkások kizsákmányolhatók, 
eladhatók rabszolgáknak, akár agyon is lőhetők. A vezetők korrup-
tak, a szállítók vagy közvetlenül a világcégek leányvállalatai fittyet 
hánynak a biztonsági és egészségügyi előírásokra, éhbérért dolgoz-
tatnak, szociálisan érzéketlenek. A vád listája hosszú: gyermek-
munka, kizsákmányolás (Adidas, Nike); polgárháború támogatása 
és a kitermelőtelepeken az élet ellehetetlenítése (Agip); nyomásgya-
korlás, a szakszervezeti jogok megsértése (Aldi); kizsákmányolás 
(Chiquitita, Dole); a húsfelhasználás negatív társadalmi és ökológi-
ai következményei (McDonald’s); fejlődő országok megakadályozá-
sa életmentő gyógyszerek előállításában (Novartis); polgárháborúk finanszí-
rozása (Samsung); farmergazdaságok ellehetetlenítése (Monsanto).

Végigtekintve a multinacionális vállalatok hosszú során, min-
denütt a pénzéhséggel találkozunk. Mit tehetünk mi, fogyasztók, a 
kapzsi, profithajhászó és a legalacsonyabb költséggel járó megoldá-
sokat kutató konszernek ellen? Bizonyos esetekben semmit: számos 
fogyasztási cikk esetében az alternatívát kínálók sem különbek a 
deákné vásznánál; bizonyos esetekben bojkottal tiltakozhatunk: 
nem vásárolunk attól a cégtől, levélben fejezzük ki rosszallásunkat; 
bizonyos esetekben pedig megbízható cégektől vásárlunk, amelyek 
bizonyítottan környezetbarátok, nem emberek kizsákmányolásából 
szerzik hasznukat és nyitottak a változtatási igényekre.

SOMOGYI GÁBOR
AJÁNLOTT IRODALOM:
Hans Weiss–Klaus Werner: Márkacégek feketekönyve. A multik 

mesterkedései (Art Nouveau, é. n.); José Bové: A világ nem eladó. Parasztok 
a „korcs-étel” ellen (Mágus Design Stúdió, 2002); Daniel Goleman: Zöld út a 
jövőbe. A tudatos vásárlás mindent megváltoztathat (Nyitott Könyvműhely, 
2009); G. M. [Gazdaságos Munkatárs]: A Tesco-titok (B. Records, 2006)

A 19. SZÁZADI nyugati, kapitalista gazdasági modell számos 
„vadhajtásait” a marxista kinyilatkoztatás „a munkásosztály ki-
zsákmányolása”-ként, a „tőkemonopóliumok térnyerése”-ként stb. 
jellemezte, és a piac szabad áramlása helyett a totális állami fel-
ügyeletet ajánlotta. Mivel a 20. században ugyanúgy tapasztalha-
tóak, kézzelfoghatóak voltak a kapitalista piacai modell hátulütői, 
nyilvánvalóvá vált, hogy egyfajta etika bevezetése a kereskedelmi 
életbe szociálisan érzékennyé, az emberi életet figyelembe vevő je-
lenséggé teheti azt. Max Weber saját etikai kátéjában, ajánlat-
gyűjteményében a protestáns etikát kívánja alkalmazni a gazdasági 
szférára. (Miért nem a katolikusét? A katolikus egyház tanítása 
közönyös a földi javakkal szemben, túlságosan a túlvilág felé orien-
tált, a protestantizmus ehhez képest a mindennapok vallása. Míg a 
katolikusoknál a bűnt megbánás, majd a gyónás kell, hogy kövesse, 
míg végül a hívő megbocsáttatik, addig a kegyelmi állapotban lévő 
protestáns élete racionális keretek közt zajlik.)

Weber számára a kapitalizmus szelleme nem egyszerűen üzleti 
bölcsességek halmaza, hanem etikusan színezett, normatív életstílus 
és hivatásbeli kötelesség. Noha a termeléshez, a gazdasági szervezés-
hez és a pénzügyi tervezéshez nincs szükség transzcendens létezők 
támogatására, az evilági javak felett szerzett uralom „erkölcstelen-
sége” miatt érzett lelkifurdalást mégis egy vallás etikai kódexe törölte 
el. A kapitalizmus protestáns etikája ugyan legitimálja a pénz-
szerzést, a nyereség céltételezését, azt is kimondja, hogy az ember 
egzisztenciális önmeghatározása az a munka, amelyet és ahogyan 
végez. Ugyanakkor szigora megjelenik abban a  modern kapitalista 
felelõsségérzetében, hogy a munkaadónak kötelezettségei vannak al-
kalmazottaival, eltartottaival szemben.

Az etika amellett, hogy a munka maximalizálásával a meggaz-
dagodás, a tőke megszerzése előtt nyit kaput, elítéli a javak irra-
cionális használatát és uralmát csupán racionális alapon. Hangsú-
lyozza a takarékosság fontosságát és a keletkezett tőke befektetését.

Friedrich A. Hayek, félve a tervgazdálkodás, a kollektivista 
államhatalom térnyerésétől, a kapitalista gazdaság minél na-
gyobb függetlenségét indítványozta mindenfajta állami szabá-
lyozástól, beleszólástól. Ha a vállalatok a kapitalista szellem és 
etikai kódex jegyében működnek, sokkal kisebb az esélye azok-
nak a „túlkapásoknak”, amelyek kizsákmányolóvá, gazdaságilag 
elnyomóvá tehetik a rendszert.

KATASZTRÓFA BHOPALBAN
A helyszín Bhopal (India), 1984. december 3. Az Union Carbide 

rovarirtószereket gyártó leányvállalata gyárából 40 tonna mérgesgáz 
szabadult ki, 3000 ember azonnali, 15 ezer ember későbbi halálát 
okozva. A tragédia megtörténtében közrejátszott a hanyagul ke-
zelt, elmismásolt balesetvédelmi és biztonsági rendszer és az a 
felelőtlenség, amely miatt szemet húnytak a hiányosságok felett. 
Az UC hárította a vádakat, nem ismert el semmilyen felelősséget, 
a közvélemény hangos felhördülése ellenére hosszú pereskedési 
eljárás kezdődött.

ÉLET A KAKAÓÜLTETVÉNYEKEN
Csokoládé. Mindennapi élvezeti cikkünk, amely édesebbé, bol-

dogabbá teszi életünket. De mivé teszi azok életét, akik a kakaóül-
tetvényeken robotolnak?

A helyszín most Elefántcsontpart, napjainkban. Nyolc és tizen-
négy év közti gyerekek dolgoznak az ültetvényeken, fizetés nélkül. 
Sokukat 25 Eurónak megfelelő összegért vásárolták meg e célra. 
Kutyákkal őrzik őket, korbáccsal és karddal „ösztönözve” a minél 
nagyobb teljesítményt. Mezítláb szántanak a kéziekével, verik és 
kizsákmányolják őket. Sokan már azt sem tudják, honnan származ-
nak, kik a szüleik.

A protestáns gazdasági etika szellemének rontói
A MA  

FOGYASZTÓI 
TÁRSADALMA

A PROLETÁR

DE MIT 

TÁRSADAL

FOGYASZTÓI 

A MODERN 

TOSÍTÁS

TARTÁS

NYOLÁSSAL 

NEM

HANEMAZ 

ATEGNAP 
MODERN 

PROLETÁRJAI 
A HOLNAP 

MODERN
OLVASÓI LEVELEK

Olvasói levél érkezett szerkesztőségünkbe: Mindenszentek előtti takarí-
tásra szeretett volna írója személygépkocsival bemenni a kiskundorozsmai 
temetőbe, mivel a sír beomlott, földet akart vinni annak pótlására. A te-
mető bejáratánál szembesült azzal a ténnyel, hogy ha a sírt fel akarja töl-
teni földdel, a gépkocsival történő belépésért fizetni kell. Nem az összeg 
megfizetését tartotta méltánytalannak, hanem az eljárást. Mert nem csak 
autóval szeretett volna bemenni, hanem a szerettei sírját szerette volna 
rendbe tenni Mindenszentek előtt.

Ez ügyben megkerestük a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-hez tartózó 
gondnokságot, ahol tájékoztattak bennünket arról, hogy az esettel kap-
csolatban jogszerűen jártak el. Ennek igazolására elénk tárták a Kegyeleti 
Kft. díjtáblázatát, amely ezt a díjat is tartalmazza.

Az esettel kapcsolatban javasolnánk, ezt a díjtáblázatot a bejáratnál 
kellene kifüggeszteni, akkor a gépkocsival érkező, azonnal látja, hogy mi-
kor milyen díjjal számolhat, ha nem gyalogosan kíván bemenni a temetőbe.
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DR. FARKAS ATTILA
szakállatorvos

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

kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 
17.00-18.00, 

szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00.
Kötelező eboltás akciós áron!
Telefon: 06 30/9723-016,
314-662 (rendelési időben).

Hívásra házhoz megyek!

PAPOSNÉ DR. ÁBRAHÁM SZILVIA
állatorvos

70/538-6763

H, Sze, P: 8–9, 17–18;
K, Cs: 18–19, Szo: 10–11.

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

www.dugulaselharitasszeged.hu

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati és 

beltéri festékek és vakolatok színkeverését!

Glett anyag 25 kg-os:  2965 Ft/zsák

Beltéri diszperzit 15 l:  4900 Ft

Cement:  3000 Ft/q

AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db

Tölgy:  2700 Ft/q

DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1950 Ft/m2

Pala 158x110:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron

Akác:  30 000 Ft/kaloda

Tölgy:  28 800 Ft/kaloda

Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel

5 kamrás 120x120-as BNY:  29219 Ft

5 kamrás 150x150-es BNY:  43600 Ft

5 kamrás 90x120-as BNY:  23050 Ft

NYUGDÍJTANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

Öregségi nyugdíj
Rokkantsági ellátás
Korkedvezményes nyugdíj
Rokkantsági járadék
Rehabilitációs ellátás
Özvegyi nyugdíj, árvaellátás
Szolgálati idő összeszámítással
kapcsolatos tanácsadás, igényfelmérés, 
teljes körű ügyintézés felhatalmazással.

30/477–8242, 62/474–381

László Györgyné Ági

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó

az „elefántos” ügyfeles

VILLANYSZERELÉS
bojlerek, szivattyúk javítása

Tel.: 06 70

KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS

BÍRÓ ATTILÁNÉ

adótanácsadó
Telefon: 06/20-599-6797 

Az Igazság könyvét ajánljuk olvasásra, amelyet 
az úr adott kiválasztott prófétája által. Mostani 

Térjetek meg, lelkeket menteni! Világosságot ad a 

Készüljünk együtt a karácsonyra!
Új táskák érkeztek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk 
minden kedves vásárlónknak!

Kelet Varázsa Ajándéküzlet (Coop ABC-ben)
Marika és Adrienn

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

Bejelentkezés: 541-828 (8–17 óráig)
DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos

Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig.
A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 

ellenében történnek, előjegyzés alapján!
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OLVASÓI LEVELEK

Szeretném megosztani történetem minden érdek-
lődővel, aki a közeljövőben szeretne jogosítványt kapni, 
mert úgy érzem, egyáltalán nem egyedi esetről van szó. 
A problémám lényege a következő:

Ez év májusában iratkoztam be tanfolyamra A kate-
góriás jogosítvány megszerzése céljából. Ezzel a kategó-
riával minden motorkerékpárt és mopedet lehet vezetni, 
teljesítménytől, hengerűrtartalomtól függetlenül. Most 
november közepe múlt, és ha minden jól megy, decem-
ber közepén kapom kézhez a kártyát.

Uszkve hét hónapra volt tehát szükség, hogy 
hozzájussak a vezetői engedélyemhez. Az időhúzás, az 
aktákon és ügyeken ülés minősített és halmozott esete-
ivel találkoztam ez idő alatt. Felgyorsult világunkban, a 
21. század elején, a közlekedési technológiák virágkora 
idején egyenesen botrányos, hogy több mint fél évre 
van szükség egy jogosítvány megszerzéséhez. Kezdődik 
a tortúra az elméleti oktatással, amelyet heteken, hóna-
pokon keresztül nyújtanak, dagasztanak, mint a rétest. 
Azután, noha szerintem nagyon kevés az előírt gyakor-

lati óraszám, kezdődik az ennek ellenére többhónapos 
vezetés, míg végül a forgalmi vizsgával zárul a tanfolyam.

Közel egy hónapja tettem sikeres forgalmi vizsgát 
(igaz, nem mentem át rögtön az első alkalommal). A 
jogosítványomra ez az időpont került fel: ettől fogva 
érvényes, ettől fogva vagyok (lennék) jogosult akár 
nagymotort vezetni. Ennek ellenére a hivatali procedúra 

– az, hogy egy kártyát kinyomtassanak – 3-4 hetet vesz 
igénybe. Ez idő alatt nem közlekedhetek, hiába szerepel 
a jogsin a dátum. Majd akkor, ha a kezembe nyomták. 
Igazolást, átmeneti jogosítványt nem adnak. Inkább ül-
nek azon a kártyán egy hónapig: tologatják az aktákat, 
melegítik, mint tyúkanyó tojásait a fenekével, ellevelez-
getnek, nyomtatgatnak, ügyintéznek (vagy a látszatát 
keltik), telefonálnak, faxolnak, befizettetik a 4000 Fo-
rintos kezelési és kiállítási díjat stb. Az idő csak telik és 
telik, én már nagyon is használnám az engedélyemet, de 
hiába, ha a drágalátos állami bürokráciában úgy lelassult 
az idő, hogy az ott dolgozók szájában megalszik a tej.

SOLAJ

Örömmel láttuk, hogy a Dorozsmai út és a Der-
ce utca közötti útburkolatot elkezdik javítani. Köszön-
jük az út „megjavítását”, de már meg lehet nézni, hogy 
a száguldozó autók, hogy ki kátyúsították az utat.

Nem sokáig volt örömünk ebben az útban, ugyan-
is az erre járó autósok a tudomásom szerinti maximum 
30 km/h sebesség helyett olykor 60–80 km/h sebesség-
gel is száguldoznak.

Talán több helyen kellene kitenni a kötelező ha-
ladási táblát, mert így nagyon balesetveszélyes lett a 
Vályogos utca, mivel az itt közlekedő gyalogosok, bi-
ciklisek ki vannak téve a száguldozó autók által felvert 

kavicszápornak, nem beszélve arról, hogy a jobbkéz-
szabály értelmében egy 60–80 km/h sebességgel szá-
guldozó autó nemigen tud elsőbbséget adni a jobb kéz 
felől érkezőnek.

Igaz erre példaként, hogy Subasán a Domaszéki 
úton szinte minden keresztező utcánál ki van téve a 
30-as sebességkorlátozás, de ott is alig van, aki betartja.

Tehát a sebesség korlátozó tábla nem mindig je-
lent megoldást, de ha esetleg sűrűbben tartanának 
ellenőrzést, talán az visszatartó lenne.

ONÉ

Sajnos visszatéren elfordulnak éjszakai, de nap-
pali órán is kerítésen való beugrálások, kerékpár- és szer-
számlopások. A lakatlan házakat éjjel átkutatják.

Mi a megoldás? Ne hagyjunk az udvaron éjszakára 
értékesebb tárgyakat, zárjuk el őket. Ahol nagyobb értékek 
vannak, tartsunk ugatós, mozgékony kutyát, szereljünk fel 
mozgásra érzékelő, felvillanó lámpát vagy riasztó berendezést.

A leghatékonyabb bűnmegelőzési módszer a Szom-
szédok Egymásért Mozgalom. Szervezzük meg lakókör-
nyezetünkben. Ha szükséges, kérjük hozzá a polgárőrség 
segítségét. Lényege, hogy néhány szomszéd figyeli egy-
más házat. Előzetesen megbeszélik szokásaikat, mikor 
mennek el otthonról, kik járnak hozzájuk rendszeresen, 
kik azok, akik nem kívánatosak és azok érkezéséről mikor 
és hogyan értesítik egymást. Bűncselekmény vagy annak gya-
núja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-es hívószá-
mon. Minden bűncselekményt utólag jelentsenek be a rend-
őrségen és a polgárőrségen a 30/621–6254 telefonszámon.

Újra itt vannak a trükkös faárusok, akik olcsó, jó áron 
kínálják tűzifájukat. Amikor eltávoznak, akkor veszi észre 
a gyanútlan vásárló, hogy kevesebb a fa. Vagy a mérésnél, 
vagy a fizetésnél csapják be rendszerint ügyfeleiket.

Ha bejön a hideg idő, figyeljünk azokra az idős szom-
szédokra, hozzátartozóinkra, akiknek nincs elegendő tüze-
lőjük, vagy nem tudnak magukról felelősen gondoskodni. 
Látogassuk meg őket reggel-este, érdeklődjünk hogylétük-
ről – esznek-e meleg ételt, beveszik-e napi gyógyszereiket 
stb. Ha fagyásveszély áll fenn, akkor értesítsük a helyi ön-
kormányzatot, családsegítő szolgálatot vagy a polgárőrsé-
get. Ha az egyedül élő idős ember zárkózott természetű, 
nem enged be senkit, akkor figyeljük, fűt-e, füstöl-e a ké-
mény, vagy meleg-e a konvektor?

Fűtési szezonban előfordulhatnak szénmonoxid és 
egyéb gázmérgezések. Figyeljünk a kémények állapotára, 
rendszeresen tisztítsuk azokat, fűtési rendszerek kéménye-
it időszakosan szakemberrel vizsgáltassuk meg. Ágyban 
ne dohányozzunk!

Lapzártakor érkezett: november 23-án pénteken 23 
óra után a Jerney utcai játszótér kukáját vandálok felgyúj-
tották. A tüzet a Polgárőrség észlelte és oltotta el, az elkö-
vetők személye ismert (Jerney, Ilosvai utcai és domaszéki 
fiatalok), a rendőrségi eljárás folyamatban van.

POLGÁRŐRSÉG

DOROZSMAI „CSÖRÖG”

Dorozsmán él, 20–30 év körüli, ápolatlan, koszos 
hajléktalanra hívták fel figyelmünket. A hideg beálltá-
val a hajléktalanok ellátásának kérdése ismét napirend-
re került.

„MOST MÁR MINDENKINEK JOGA VAN A HÍD 
ALATT ALUDNI” – mondta egy filozófus a francia for-
radalom idején. November derekán jött a hír, hogy az 
Alkotmánybíróság megsemmisítette a hajléktalanokra 
és kéregetőkre vonatkozó törvényeket: nem tilos te-
hát az utcán élni és koldulni. A rádiók híradásai sze-
rint Szegeden 5–700 hajléktalan élhet közterületeken, 
erdőkben, lépcsőházakban meghúzódva. Megélheté-
süket nyugdíjuk, segélyek, kukázás és alkalmi munkák 
biztosítja.

AZ ÁLLAMI, ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS GON-
-

ZÖTT AZ ALÁBBIAKRA TERJED KI:
Naponta meleg ételt, az Algyői úti nappali melegedő 

szállón kaphatnak. Heti rendszerességgel a ferenceseknél 
meghatározott napokon este meleg ételt szolgálnak ki.

Éjjeli szállás 166 fő részére az Indóház téri férfi-női, a 

Moszkvai körúti és a repülőtéri hajléktalanszállókon vehe-
tő igénybe. Hideg időben senkit nem küldenek el, min-
denkit befogadnak.

Kiskundorozsmán a Családsegítő Ház és a Polgárőr-
ség eredményes együttműködése nyomán évek óta nem 
volt hajléktalan az utcán. Elhelyezésre kerültek szociális 
otthonban vagy albérletben, ha volt nyugdíj, egyéb jöve-
delem. Sajnos ezen a nyáron kettő hajléktalan is az utcán 
tartózkodott. Egyiket október 30-án a mentő a baleseti 
ügyeletre vitte, gyógyul a Máltai Szeretetszolgálat gondo-
zóházában. Köszöni a dorozsmaiak segítségét. A másik, V. 
József (aki polgármesternek nevezi magát) nem kezelhető, 
a környék lakosságával nem együttműködő, nem lehet 
vele a sorsának jobbra fordítása érdekében eredménye-
sen kommunikálni. Az illetékes önkormányzati és rend-
őri szervekkel dolgozunk az ügyön.

Észrevételeiket továbbra is fogadjuk e-mail címün-
kön (dn@szelmalomktv.hu) és a 30-621-6254-es telefon-
számon.

DOROZSMAI NAPLÓ, POLGÁRŐRSÉG

2013. január 5-6. napján kispályás labdarugó tornát 

Kosik Dénes támogatásával az Ács Géza Sportcsarnokban.
A csapatok jelentkezését várjuk, „Nyílt” és „Senior” 

kategóriában. A senior korcsoportban a csapattagok alsó 

A nevezéseket – korlátozott számban – 2012. dec-

A sorsolás 2013. január 3-án 17 órakor a dorozsmai 

12.) lesz, melyre elvárjuk.

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.
Rendel: kedd 16-tól

Bejelentkezés a gyógyszertárban,
vagy az 541-828-as telefonszámon.
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Röfi-Ker Húsboltok Kft.
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067

K o l b á s z h ú s á t  n á l u n k  v e s z i ,
ingyen bélbe töltheti! 10 kg húshoz 10 m belet adunk ajándékba. Bél árusítása
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a Röfi-Ker!

MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk!
Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla, Le Cheque Déjeuner és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

461-067

MAGYAR 
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Megfejtendőek a szürké-
vel kiemelt mezőkben olvas-
ható nevek.

A megfejtéseket zárt 
borítékban a 6791 Szeged, 
Széksósi út 12., elektroni-
kusan a dn@szelmalomktv.
hu e-mail címre küldhetik be 
Szerkesztőségünkbe legkésőbb 
december 17-ig. A helyes 
megfejtők között könyvaján-
dékot sorsolunk ki, a nyerte-
seket személyesen értesítjük!

MINDENKI KARÁCSONYA

 
 

minden kedves dorozsmai lakost!

Támogatók: ARÉNA DRINK Kft., Alkony Nyugdíjas Klub, Faragó-Szuhay Ildikó, Fekete Zoltán és családja, Hajnal 

családja, MARDEL MARKET Kft., Mihálffy Béla, Miksi Bau Kft., Nógrádi Zoltán, Publik Rudolf, PRÉMIUM KERT Kft., 
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PURINA
TAKARMÁNYBOLT

(Adél köz 1.)

Szemes és aprómagok széles 
választéka

Purina tápok teljes kínálata
Igény szerint házhozszállítással

Tel.: 30/445-71-25
Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12FIGYELEM!

Márton Ferenc, 

30/9784-033
06-62/254-472

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a

Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, Tápéi-, és Kiskun-

óra között; a kiskundorozsmai

Egyes fémkeretek 2500 Ft/db
Komplett szemüveg már 7600 Ft-tól!

Polaroid napszemüvegre 
10% kedvezmény!

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma

központjában
(a templom melletti ABC-ben)

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA

Ügyfélfogadás:

Ingyenes ingatlanbemutatás, helyszíni szemle 
és nyilvántartásba vétel!

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

Eladó ingatlanok
www.dorozsmaingatlan.hu

Telefonszám: 06 30 / 2486-944
E-mail: info@dorozsmaingatlan.hu

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy
Szeged, Törő u. 23. szám alatti

ÜGYVÉDI IRODÁM NYITVA TARTÁSA
A KÖVETKEZÖ:

H, K, SZ, P: 16–20 ÓRÁIG.
Telefon
E-mail:   m a r o t i e d i t @ f r e e m a i l . h u

DR. MARÓTI EDIT
ÜGYVÉD§

FIGYELEM!

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

CALENDULA KFT
 Bolt

–
–
–

Új termékeink:
– füstcsövek többféle méretben
– zománcozott edényárúk
– díszüvegek: pálinkás, boros kínálók

(akcióink visszavonásig érvényesek)

{



XXIII

Péter Károly és Péter 
Károlyné házasságuk 

65. évfordulójára 
jó egészséget, 

sok boldogságot kíván 
fia, unokája, unokaveje, 

két dédunokája 
és nászasszonya

Ez már maga a történelem, legalábbis Dorozsma és még élő 25 
lakosa életének fontos része ez az október 27-én tartott esemény. Ker-
tész László, az „Öreg iskola”, az Orczy 1962-ben végzett diákja és egyko-
ri osztálytársai tartották ballagásuk 50. évfordulóját. A jeles eseményt 
a 39 diák közül már csak huszonöten ünnepelhették, tizennégyen 
sajnos nem érhették meg. Régi iskolájuk helyt adott a megemlékezés-
nek, az iskola igazgatónője csengettyűvel sorakoztatta a „nebulókat”. 
A valaha volt tanáraik közül itt megjelent Dr. Veszprémi László, Gyu-
ris Imre, és az osztályfőnök – Rátkai Gyuláné –, aki nemrég kapott 
munkásságáért gyémántdiplomát, névsorolvasást és jelentést rendelt 
el, amit boldogan teljesítettek a tanítványok. Természetesen nem ma-
radhattak el a régi diákviccek, a tanítók „heppjeinek” felemlegetései, a 
kirándulások és szép emlékek. S bár az évtizedek múlásával nemhogy 
az azóta szépkorú tanárok, de a diákok emlékezete is alaposan meg-
kopott, a hangulat visszaidézte a jelenlévők már jócskán hátsó padba 
került fiatalságát. Az ünnepség a Vadliba vendéglőben folytatódott, 
a táskákból előbukkantak a „specialitások”, a házi ágyaspálinka, (úgy, 
hogy Gyuris Pista meg ne lássa) Szűcs Gyula kispajtás emlék CD-ket 
osztogatott a ’60-as évek nagy slágereivel, de valamivel mindenki ké-
szült. Szeretettel emlékezik egykori iskolájára, jó tanáraira és társaira...

]
Bakos Ilona, 
Bóka László, 
Csamangó 
Márton, 
Csonka János, 
Czvitkó Mária, 
F. Iványi Margit, 
Faragó László, 
Hajnal Éva, 
Huszta Ferenc, 
Kertész László, 
Kisapáti Ede, 
Kónya Erzsébet, 
Szúnyog (K) Edit, 
Márton Julianna, 
Nagy Anna, 
Őrhalmi Sándor, 
Papp Géza,
Rácz Ilona, 
Radics Mária, 
Szabó Julianna, 
Szabó Mária, 
Szűcs Gyula, 
Tóth Mária,
Ungi Sándor, 
Ungi Zsuzsa.

Amikor elkészítettem a Kiskundorozsmai Tűzoltó Egyesület 110 éves tör-
ténete című kiskönyvemet, már akkor foglalkoztatott a kérdés, mi lesz a sorsa 
azoknak a tárgyi emlékeknek, melyek az egykori egyesület használatában voltak. 
Az utolsó elnök – Géczi Tibor – keserűen fogalmazott a könyvben: „Vigyenek 
el mindent, MÉH-be, vagy mutyizzák el gyűjtőknek, amit még ki lehet mazsolázni. 
Vegyék el nyugodtan egy száztíz éves, egykor híres szervezet múltját. Lelkük rajta.”

Hát én bizony nem így gondoltam, nem hagytam, hogy ebek harmincadjára 
kerüljön. Nem lehet, hogy ez történjék! Bár a régi szertárat lebontották, hogy 
helyére újat építsenek, s már az új épületét sem hagyták meg nekik, mert a 
közmunkásoknak adták, a galériára egy kis emlékkiállítás létesítéséhez volt hely. 
Elindultak az egyeztetések. Hajdú Géza, a művelődési ház igazgatója kiállt a ha-
gyaték tárgyak elhelyezésének szükségessége mellett. Képviselőink ugyanúgy 
melléálltak a gondolatnak. Csak a helyet kellett a kiállításhoz alkalmassá tenni. 
Nem nagy anyagi ráfordítás kellett a betonpadlót kopásmentes festékkel ellát-
ni, léceket felcsavarozni a falakra, hogy a sok oklevelet és fényképet kifüggeszt-
hessük. Ahhoz már Hajdú Géza „kapcsolatai” kellettek, hogy tárlókat szerezzen, 
ahová a relikviákat – iratokat, jelvényeket, egyéb emléktárgyakat – elhelyezhes-
sük. A rácsfalra a néhai tűzoltó zenekar rézfúvós hangszereit erősítettük fel. Ki 
hinné, hogy a beöltöztetett bábuk egykor ugyancsak egy svájci tűzoltó kiállítás 
tulajdona voltak, melyekhez a csólyospálosi polgármester svájci kapcsolatai 
alapján jutottunk hozzá. Ma már a miénket reprezentálja. A régi vonulós autó 
elhelyezését az udvaron emelt fedett szín biztosítja, mely felépítéséhez az ön-
kormányzat anyagi fedezete kellett. Nagy örömömre szolgál, hogy a Szélmalom, 
a már meglévő Deák György kovácsmester-hagyaték kiállításán túl egy újabb 
emlékszobával gazdagodhatott Kiskundorozsma, hogy a múlt egy szeletét meg-
őrizze, bemutassa az utókornak. Ám most gonosz leszek: Dorozsma ezen újabb 
emléktárgyai megőrzését egy „gyüttmönt”, egy ’95-ben idetelepült embernek 
kellett forszíroznia? S Önök? – a tősgyökeresek? Önök mikor indulnak be végre, 
hogy kilobbyzzanak, mondjuk egy helytörténeti emlékházat? 

A kiállítás megtekinthető a művelődési ház nyitvatartási idejében.
TÓTH GYÖRGY

{
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Lakásjavító ezermester!

 

06 20 378 3033

KOVÁCS GUMICENTRUM
Gumiabroncs eladás

Téli gumi akció!
Nyitva: H-P: 8.00–17.00,

Sz.: 8.00–12.00
Cím: Dorozsmai út 74.

Tel.: 543-035, 543-036
Weboldalunk:  kovacsgumi.hu

Burkolás Gipszkartonozás

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PETROV ANDRÁS, PETROV TAMÁS, 
ID. PETROV ANDRÁS

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

TEL.: 62/461–170

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

06 70/503–9709

javítása.

forgalmazása.

MOBIL 
GUMISZERVIZ

elágazás után 1000 méterre)
Telefon: 62/463-611
Mobil: 30/955-5841

ÁGOSTON PÁL
FOGTECHNIKUS

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár 4 TV-re is 

990 Forinttól 
MinDigTV extra szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

 

 

Rácz Piroska

megrendelhet! Lefedéseket, virágváza, 

fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

06 70/235-1931

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ!
(keményfa)

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

JÓGA korhatár nélkül!
Kedd: 17.15–18.45

Csütörtök: 8.30–10.00
(minimum 5 fő esetén indul)

Egyéni szolgáltatások: kineziológia, energetikai 
és személyiségelemzés, tarot...

06 20/509–1792      

KÁLMÁN ANITA

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

Telefon: 06/30-224-53-35 

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Szántóföldjét tartós használatra 

Plant-Seed Bt., Kiskundorozsma
30/9680-049

VILLANYSZERELÉS
RIASZTÓ SZERELÉS

 

Kreininger Zsolt

+36 20/2166-099
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Mardel Market
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS

OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK
SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK
Minden nap friss áruval, udvarias és 

kedves kiszolgálással továbbra is várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

Adél köz 1. Nyitva tartás: H: szünnap,
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174

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.

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés

Villanyszerelési anyag.
Villanyszerelést vállalunk.
Szerszámgépek javítása.

Nyitva: H-P: 8-16.30, Szo.: 8-12

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

Nyomtatókellék szaküzlet
Takarítsa meg tintasugaras

nyomtatási költségeinek akár 75%-át!

készletek és kompatibilis tintapatronok.
Lézertoner utántöltés, lézertoner

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

Nyitva tartás: H-P: 12-16 óráig.
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS

Negyvennyolcas u. 51.
62/462-236, 30/258-3428

OLAJOS TAMÁS
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt 

AUTÓSZERVIZ

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

Megbízott partner

BÁRÁNYOS JÁNOS
Aegon Magyarország Általános

Biztosító Zrt. megbízott partnere.
6791 Szeged, Törő u. 31.

Tel.: +36 20/932–7562
E-mail: baranyosj@szelmalomktv.net

SZÉPSÉGSZALON AZ ABC-VEL SZEMBEN
Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs, valamint
– Energetikai kezelés

– Szolid áron szépítek, kezet-lábat
Mónika

Edina
Edit

Kozmetika:

Márta
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