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Havi gondolat
„A szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára.”

Erich Fromm

Adventi gyertyagyújtások a Dísztéren

Jászolt állítottak fel a Dísztéren Simon Ferenc meggyújtotta az első adventi gyertyát

Az enyhe ősz után, december eljövetelével 
beköszöntött a hideg tél. Az év végi ünnepekre 
Dorozsmán a Petőfi Sándor Művelődési Ház is 
számos programmal készült.

Adventi gyertyagyújtás alkalmából gyűlt össze Do-
rozsma apraja-nagyja december 2-án, vasárnap délután 
17 órakor a Dísztéren felállított betlehemi jászol köré. Az 
adventi koszorú első gyertyalángját ünnepélyes keretek 
közt Simon Ferenc dorozsmai művész gyújthatta meg. 
Az esten gitárral közreműködött Erdődi Zsolt, verset 

Ácsné Fekete Ilona mondott, és a Negyvennyolcas utcai 
óvoda gyerekei is készültek előadással.

A gyertyagyújtáson megjelenteket a szervezők apró 
ajándékkal, meleg teával és forralt borral köszöntötték.

Egy héttel később, december 8-án advent második 
vasárnapjának alkalmából Zélity László, szegedi rendőr-
kapitány meggyújtotta az adventi koszorú második 
gyertyáját.

Az esten közreműködtek: Huszár Gergely (ének, gi-
tár) és Vass Józsefné (vers), valamint a Széksósi úti óvoda 
növendékei.

Lapzártánk után, december 15-én kerül sor a 
harmadik adventi ünnepségre, amely keretében Gordos 
Ferdinánd, Dorozsma plébánosa gyújtja meg a gyertyát. 
Közreműködik a Hozsanna kórus és Mihálffy Béla ön-
kormányzati képviselő (vers), a Bölcs utcai óvoda és a 
Jerney utcai óvoda.

Idén is lesz Mindenki karácsonya a művelődési 
házban. A december 20-án megtartandó rendezvény 
programjai bővebben a 4. oldalon olvashatók.

SG

M inden kedves Olvasónknak és H irdetönknek kellemes, meghitt 
ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván

a Dorozsmai N apló Baráti Kör és a Dorozsmai N apló Szerkesztösége

Jön a Jézuska…
A kisgyermekek ebben hisznek és jöttét vár-

ják. Mi felnőttek is talán a tudat alatt ezt tesszük.
Már nem tárgyi ajándékot, játékot, tűzol-

tó autót, villanyvasutat, Götz, vagy Barbi babát, 
okostelefont kérünk… lelkünk mélyén azért fo-
hászkodunk, hozzon szeretetet körénk, kinyújtott 
karunkat fogadják el, májfoltos kezünket öleljék 
ökölbe.

Visszagondolunk a gyermekkorunk izgalmára, 
amikor a kulcslyukon leselkedtünk a másik szobából, 
figyelve minden neszre, a Jézuska majdan hallható 
lépteire. Most gyermekeinket várjuk, és azt, hogy 
hozzák az unokákat is.

Képzeletünk ringatózik: belépnek, az egyko-
ri otthon ajtaját magabiztos kezekkel, szeretettel 
nyitják ki, és átadják a legdrágább kincset, amely 
örökké ott tündököl szemeinkben, a lényük va-
rázsát.

Így ragyog majd minden szemvakító fényes-
ségben a karácsonyfa körül. Megvilágítja pom-
pájában a családot a szeretet, a több generációt 
együtt ezekre a napokra.

Álmunk beteljesül, s az is lehet, hogy a 
konyhában a kalácsra és pulykasültre egy érzékeny 
könnycsepp a mélybe ugrik a „mama” szeméből.

Fényárban úszik a város, a falu... és odafentről 
talán egy anyacsillag ránk mosolyog, s mintha elé-
gedetten szólna is...

Ez a Karácsony!

GrandpiErrE cEcília
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a telefontanú ingyenes 
Hívószáma

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

Bűncselekmény esetén 
HívHató

107, 112

Dorozsmai nagyBani Piac 
nyitva tartása

Nyitás hétfön 7 órakor, zárás szombaton 
14 órakor. Vasárnap zárva.

telefonszám

06 62/461–095

szolgálati iDőBen 
hívható kmB számok

 Szalai Zsolt:  06 20/936–7590

 Gyenes Béla:  06 20/209–5311

 Gulyás Antal:  06 20/209–5333

 Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

Önkormányzati
zöldszám

06 80/820–302
kÖzterület-felügyelet

06 80/479–431

kiskunDorozsmai
Önkormányzati

kirenDeltség 
nyitva tartása

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

telefonszám

06 62/461–030

renDőrségi iroDa címe:

Negyvennyolcas u. 12.
félfogaDás:

minden szerdán 
17–19-ig.

álDozatsegítés
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

kéPviselői fogaDóórák
kosik Dénes és
mihálffy Béla

Decemberben nem 
lesznek fogadóórák.

imPresszum · kiaDJa: dorozsmai napló baráti kör · felelős kiaDó: ballai ferenc
főszerkesztő: somogyi gábor · olvasószerkesztő: Miklós zoltán
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tóth györgy · hirDetésfelvétel: tímár lajos – 06 20/470–6587
issn 2063-3092
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szerkesztőség címe: 6791 Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12.

e-mail cím: DN@szelmalomktv.hu · WeBoldal: kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 
facebook.com/dorozsmai.naplo · 

terJeszti: Magyar posta · nyomDai munkálatok: Agent print kft.
6781 domaszék, t. 873.

szegeDi Járási hivatal – 6724 Szeged, Huszár u. 1.

 Hétfö-kedd:    8.00–15.30
 Szerda: 12.00–17.30 06 62/564–364
 Csütörtök:    8.00–12.00
 Péntek:    8.00–11.30 06 62/564–473
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Képviselő Kupa

2014. Január 4-én és 5-én kispá-
lyás labdarúgó torna lesz Kiskundorozs-
mán Mihálffy Béla és Kosik Dénes önkor-
mányzati képviselők támogatásával.

A csapatok nyílt és senior kategó-
riában jelentkezhetnek. A senior korcso-
portban a csapattagok alsó korhatára 45 
életév.

A nevezéseket korlátozott számban 
2013. december 20-ig tudjuk fogadni. Ne-
vezési díj csapatonként 2000 Ft.

A sorsolás 2013. december 23-án 
16.30-kor lesz az önkormányzati Kiren-
deltség képviselői irodájában.

Jelentkezni és érdeklődni lehet Lukovics 
Jánosnál a 06 30/403-4817-es számon.

koncsek ferenc nagyon 
súlyos betegség után elhunyt. 
Nyugodjék békében.

ÉlEttárSa

Lakossági fórum
lakossági fórumot tart Ko-

sik Dénes és Mihálffy Béla önkormány-
zati képviselő 2014. február 13-án 17 
órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
dísztermében.

Témái:
1. A 2013. évi beszámoló
2. A 2014. évi tervek, elképzelések
Képviselő fogadóóra legközelebb 2014. 

február 13-án 16.30-kor lesz.

a somogyi-kÖnyvtár dorozs-
mai fiókkönyvtárának ünnepi nyitva 
tartása:

December 21. szombat: 10–16 óráig
December 23–29.: ZÁRVA
December 30. hétfő: 10–12 és 13–18
December 31. kedd: 9–13 óráig
Január 1. szerda: ZÁRVA
Január 2. csütörtök: 13–18

Minden Kedves Olvasónknak békés, 
áldott ünnepeket kívánunk!

KönyvtároSoK

Új buszmegálló létesül a Széksósi úton a Brassói utca sarkához nem messze. Az építési 
munkálatok befejeztével az óvodába, iskolába busszal igyekvők e közelebbi megállóban 
tudnak leszállni.

ingyen apró
A közelgő télre és a hidegre való tekin-

tettel ismét különösen aktuális a szociálisan 
hátrányos helyzetben lévők megsegítése.

ingyen elvihető: konyhaszekrény, 
konyhaasztal, gáztűzhely.

Rendszeresen kiközvetítünk alkalmi 
munkákat – fa és tüzelő behordása, ösz-
szevágása, fanyesés, lakás, ház kisebb javí-
tási kőműves és festési munkákra tudunk 
olcsó megoldásokat kínálni megbízható 
munkavállalókkal.

Ajánlatokat és érdeklődéseket tovább-
ra is személyesen a Dorozsmai Napló szer-
kesztőségében a Szélmalom Kábeltévé 
Zrt. Széksósi út 12. alatti irodájában vagy 
telefonon a Polgárőrség 30/621–6254-es 
számán lehet bejelenteni.

Akinek nincs megfelelő szállítóesz-
köze a súlyosabb, nagyobb adományok 
elvitelére, a Polgárőrség gépkocsival segít-
séget nyújt.
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Orvosaink, gyógyszerészeink Kiskundorozsmán

Háziorvosunk: Dr. Szirtesi Zoltán
A Dorozsmai Napló Baráti Kör Egyesületének 

október végi közgyűlésén Dr. Thurzó Ferenc 
gyógyszerész javasolta hozzászólásában, hogy 
gondolkodnunk kellene egy olyan rovat elindí-
tásán, amelyben eloszlathatnánk néhány egész-
ségügyi félreértést, és közzétehetnénk néhány 
aktuális információt az orvosi ellátással kap-
csolatban. Egyúttal bemutathatnánk a dorozsma-
iakat gyógyító orvosokat, az itt tevékenykedő 
gyógyszerészeket és hasznos tanácsokkal is 
szolgálhatnánk a legalapvetőbb otthoni te-
endőkről, mielőtt rögtön a központi sürgősségi 
orvosi ügyeletet (433–104) vagy a mentőket 
(104) értesítenénk. 

Dr. Szirtesi Zoltán 1970 óta gyógyítja cigány és nem 
cigány betegeit Kiskundorozsmán. A 73 évesen is aktí-
van dolgozó doktorról köztudott, hogy ideérkezésekor 

– látva és tapasztalva az itteni cigányság lehangoló lakás- 
és egészségügyi állapotát – magának kérte, és az óta is ő 
látja el a cigány körzetet.

Závada Pál róla is szóló portrékönyvében, többek 
között, így fogalmazott az indulásról: „Azzal kezdtem, ne 
hozzanak szégyent rám, különben elmegyek innen, és 
nem lesz orvosuk, aki megvédi őket.” Feleségével együtt 
éveken át sokat és sikeresen dolgoztak – és teszik ezt ma 
is – a cigányság felemelkedéséért, a hátrányos megkü-
lönböztetések és az igaztalan előítéletek megszüntetése 
érdekében.

Véleménye szerint a városrészünk orvosi ellátottsá-
ga nagyon jó. Mint elmondta: az itt praktizáló orvosok 
között – kötelező jelleggel – a városrész területét felosz-
tották: ő a 43. számú körzetben látja el, mintegy 2500 
ott lakó személy figyelembevételével, a területi orvosi 
teendőket. A területi ellátásnak járvány, katasztrófa, ter-
mészeti csapás esetén van nagy jelentősége, mivel ilyen-
kor egy egységként biztonságosabban lehet ellátni a fel-
adatot. Talán kevesen tudják: a körzetbe érkező vendég, 
látogató, barát betegsége esetén is a körzet orvosához 
kell fordulni, aki táppénzes állományba is veheti szükség 
esetén a beteget. Ugyanígy kell eljárni, ha a körzetben 
hirtelen rosszullét következik be, és a beteg háziorvosa 
nem elérhető. A körzetekben a helyettesítési feladatokat 
is egymás között oldják meg orvosaink: így Dr. Bindics Ist-
vánnal egymást helyettesítik szabadság és egyéb távollét 
esetén a kijelölt körzetben. A körzeti teendők és a házi-
orvosi feladatok – tekintettel a szabad háziorvos-válasz-
tásra – nincsenek közvetlen összefüggésben egymással.

Mint tájékoztatott: egy 2016. január 1-jén életbelépő 
rendelkezés szerint azoknak az üzemorvosoknak, akik-
nek nincs praxisuk és háziorvosi szakvizsgájuk, nem lát-
hatnak el háziorvosi tevékenységet. Tehát a lakosságnak 
csak ebben az esetben és a leírt időpontig kell új ház-
orvost választani eddigi orvosuk helyett. Amennyiben a 
háziorvosi vizsgát megszerezte az üzemorvos, területet 
szerzett és területi ellátási kötelezettséget is vállalt, akkor 
az új rendelkezés nem fog rá vonatkozni.

A főorvos úr a régi és a jelenlegi egészségügyi állapot-
tal és a jellemző betegségekkel kapcsolatban elmondta: 
a ’70-es években rossz egészségügyi állapotokat talált a 
községben. A nehéz fizikai munka, a sok kubikolás szám-
talan ízületi betegséggel, gerinc-, térd-, váll- és derékbe-
tegséggel párosult. Kemény, őszinte embereket ismert 
meg a dorozsmaiakban, akik mindig megmondták a 
véleményüket. Mostanra sokat javult az egészségügyi 
állapot. A kihalt öregek utáni nemzedék már egészsége-
sen táplálkozik, öltözködik, javultak a lakás- és szociális 

viszonyok, amelyek pozitívan befolyásolták az egészségi 
állapotot. A rendszerváltás óta ismét romlást tapasztal: 
a munkanélküliség, a pénztelenség, a szegénység meg-
jelenése odáig vezetett, hogy már nincs pénz a felírt 
gyógyszerek kiváltására sem. Többen a kiváltott gyógy-
szereket kisebb adagban szedik, hogy tovább tartson. 
Sokan betegen is dolgoznak, sőt kérik betegállományuk 
megszüntetését, mert féltik az állásukat és a családjuk 
megélhetését. A bizonyos betegségeknél előírt drágább 
diétát sem tudják a szegényebbek betartani.

A ma betegeit a feszült idegállapot, a türelmetlenség 
jellemzi, ami magas vérnyomásban, szív- és keringési 
betegségekben köszön vissza. Kéri a lakosságot, hogy 
legyenek belátással az olyan betegekkel kapcsolatban, 
akik rosszullétes állapotban érkeznek, hogy soron kívül 
bekerülhessenek a rendelőbe vizsgálatra. Azt is figyelem-
be kell venni, hogy nem érkezési sorrendben kerülnek 
be a betegek vizsgálatra, mert az előjegyzett betegek 
az előjegyzett időben várakozás nélkül bemehetnek az 
orvosi szobába. Előfordulhat olyan is, hogy olyan súlyos 
beteg van a rendelőben, akinek a vizsgálata és a vele 
való teendők miatt időeltolódás lehet. Ilyenkor még az 
az előjegyzett beteg is később kerülhet be a rendelőbe. 
Mindezekért a kellemetlenségekért megértést és szíves 
elnézést, türelmet kér a főorvos. Egyes betegcsoportok-
nál általános egészségromlást is tapasztal, a hiányos és 
egészségtelen táplálkozás miatt. Míg korábban az ötéves 
gyermek is dohányzott, addig manapság a felnőttek is 
alig bagóznak, hiszen arra sem telik. A nagy italozások is 
egyre ritkábbak, csak az ünnepekre korlátozódnak: bete-
gei között egyetlen alkoholizáló nő sincs.

Szirtesi doktor urat megkértem, hogy vadonatúj 
rovatunkba adjon hasznos tanácsokat – két fertőző be-
tegségek tükrében – a lázról és csillapítási lehetőségeiről

Mielőtt orvoshoz fordulunk vagy 
mentőt hívunk: a fertőző 
betegségek, a láz és csillapításuk

„fertőző Betegségek
Minden megbetegedésnél a legelső, illetve a legfon-

tosabb feladat az orvos értesítése, illetve az orvosi vizsgá-

laton való megjelenés. Az orvos utasításainak a pontos 
betartása, valamint a gyógyszerek szabályszerű haszná-
lata. Vannak olyan fertőző megbetegedések, amikor az 
orvos a beteget kórházba szállíttatja. Ha az orvos úgy 
dönt, hogy a beteget kórházba kell szállítani, akkor ez el-
len tiltakozni nem szabad, mert ez a beteg és környezete 
érdekében történik. Előfordulhat olyan megbetegedés, 
hogy a család minden tagját védőoltásban részesítik és 
szükség szerint a lakást fertőtleníteni kell. Ez ellen sem 
szabad tiltakozni, mert ezt azért végzik, hogy a család 
többi tagja a fertőzést ne kapja meg. A továbbiakban 
két ismertebb és gyakrabban előforduló megbetegedést 
ismertetek. Az egyes megbetegedéseket kissé részlete-
sebben azért írom le, hogy könnyebb legyen a felismerés, 
és így hamarabb tudnak orvosi segítséget kérni, illetve 
már időben elkezdhetik a beteg ápolását és a környezet 
védelmét. Az orvos által előírt részletes utasításokat és 
a szükséges gyógyszerezést nem említem, mivel azt az 
orvos minden esetben részletesen elmagyarázza.

influenza
Jellemzője: vírus okozza, nagymértékben ragályos. 

Járványokat okoz. A beteg emberből köhögéskor, tüsz-
szentéskor a levegőbe kerülnek a kórokozók és ezt 
belélegezve az embert megbetegítik. Magas lázat, bor-
zongást, fejfájást, fáradtságot, végtag- és hátfájdalmat 
okoz Ezen kívül köhögést, hányingert, esetleg hányást, 
sőt hasmenést is előidézhet. Az influenzás beteg bőre 
kipirult, száraz.

Influenzajárvány idején lehetőség szerint tömegben ne 
tartózkodjunk, zsebkendőbe köhögjünk, tüsszentsünk. A 
lázas ember bőven fogyasszon folyadékot (teát, vizet, le-
vest). Otthon mindig legyen lázcsillapító (Amidosaphen, 
Kalmopyrin), hogy szükség esetén a magas lázat csillapí-
tani tudjuk addig is, míg az orvos megérkezik.

Ha a lázcsillapító hatására a láz nem megy le, akkor 
egy lepedőt szobahőmérsékletű vízbe mártunk, a feles-
leges vizet kinyomkodjuk és a beteget a vizes lepedőbe 
csavarjuk. Néhány perc múlva a vizes lepedőt levesszük, 
a levegőn lehűtjük és újra visszahelyezzük a betegre. 
Természetesen csak akkor csináljuk ezt, ha a láz magas, 
39–40 °C körüli.

(Folytatás a 4. oldalon)
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ProgramaJánló
A SztrihA Kálmán KözhASznú AlApítvány éS A petőfi Sándor 

művelődéSi ház Szeretettel éS tiSztelettel meghívjA
2013. december 15-én, 17 órárA A dorozSmAi polgármeSteri

hivAtAl előtti díSztérre, Az Adventi KéSzülődéSre!

Program:
Advent harmadik vasárnapja alkalmából Gordos Ferdinánd, 

Dorozsma plébánosa meggyújtja az adventi koszorú harmadik gyertyáját.
Minden résztvevőtől szeretettel fogadunk bármilyen karácsonyfadíszt, 

amivel együtt díszíthetjük fel a „Mindenki Karácsonyfáját”.
Minden kedves látogatónak apró ajándékkal kedveskedünk, meleg teával 

és forralt borral várjuk!
Közreműködik: Hozsanna kórus és Mihálffy Béla önkormányzati képviselő (vers), 

a Bölcs utcai óvoda és a Jerney utcai óvoda

Szeretettel várunK mindenKit december 20-án, 15 órától 
A művelődéSi ház KArácSonyi ünnepSégére!

Program:
15 órától kézműves-foglalkozások

16.45-kor közösen meggyújtjuk az Adventi koszorú utolsó gyertyáját, 
közreműködnek az óvodák

17 órától műsor: a Csiga Duó karácsonyi zenés gyermekműsora, 
az Eszterlánc Néptánccsoport táncelőadása, Pál Dénes koncertje.

A programok időtartama alatt karácsonyi ajándékok vására, betlehemi jászol, 
karácsonyfa, sült tök, sült gesztenye, egytál étel, forró tea és forralt bor 

vár minden kedves dorozsmai lakost!

SzilveSzteri mulAtSág
időpontjA: december 31-én, 19 órától

A vacsorát a Vadliba Vendéglő szolgáltatja. 
Menü: aperitif: ágyas pálinka és Bailys, kárpáti csirkemell csíkok, ropogós sertéscsülök 

elzászi káposztával. Dorozsmai betyáros aprópecsenye, vörösboros szarvas pörkölt, 
Széksósi töltött karaj, vegetáriánus tál (rántott sajt és rántott zöldségek), hagymás 

törtburgonya, rizi-bizi, házi savanyúságok vegyesen. Éjfélkor: mini töltött káposzta, 
fasírtgolyók, virsli, franciasaláta, pezsgő.
 Belépőjegy: 3500 Ft + Vacsora 4000 Ft 

Asztalfoglalás: a művelődési házban (62/463-112) vagy Némethné Katinál: 06/30 254-103

(Folytatás a 3. oldalról)
Lázmérőnek minden családban lennie kell. Ezt 

gyógyszertárban lehet megvásárolni. Jó szokás az is (mert 
a láz arra is le szokott menni), ha 1 liter vízbe 1 evőkanál 
ecetet öntenek és ezzel a beteg egész testét átkenik. A 
lázas beteg szobája ne legyen túlfűtött, gyakran szellőztes-
sünk. Lehetőleg ne dunnával takarózzon a beteg, mert ez 
is akadályozza a láz csillapítását. Több esetben elegendő 
az is, ha a lázas betegnek lázcsillapítót adunk és csak úgy 
takarjuk be, hogy a kezei, lábai a takaró alól kint legyenek. 

Ezen kívül már csak annyi a teendőnk, hogy a keze-
lőorvos egyéb utasításait betartsuk.

meghűlés, nátha
Enyhébb megbetegedés, mint az influenza. A beteg 

orra váladékozik, nem szelel, szem könnyezik, hangja 
rekedtté válik, köhög, a szájszél kicserepesedik. A beteg 
fáradékony, lázas lehet, de a láza nem olyan magas, mint 
az influenzában.

Javaslat: szükség esetén az otthoni teendők olyanok 
mint influenza esetén. 

lázas gyermek gonDozása, lázcsillaPítása:

Ha kisgyermekünknél lázas állapotot, vagy hányást, 
hasfájást észlelünk, akkor ne késlekedjünk, minél hama-
rabb vigyük orvoshoz. Ajánlatos otthon lázcsillapító kú-
pot tartani, amelyet a patikában recept nélkül is meg le-
het vásárolni, de a gyógyszertárban mondjuk meg, hogy 
milyen idős gyermeknek kell. 

Láz esetén 1 kúpot a végbélbe helyezünk, azért, hogy 
minél hamarabb kapja meg a segítséget a gyermek, mert ha 
a magas lázat csak sokára csillapítjuk, akkor állapota súlyosab-
bá válhat. Ha a láz lement, akkor is vigyük el az orvoshoz, mert 
a láznak valamilyen betegségoka lehet, melyet kezelni kell és 
nem elegendő az egyszeri lázcsillapítás. A lázcsillapító kúpot 
úgy helyezzük fel a gyermeknek, hogy hanyatt fektetjük, lábait 
felemeljük és az ujjaink közé fogott kúpot a végbélnyíláson 
keresztül felnyomjuk. Ajánlatos 1-2 percig a végbélnyílás előtt 
tartani az ujjunkat, ugyanis előfordulhat, hogy a kúp vissza-
csúszik és így hatástalan lesz. A végbélnyílás elé tartott ujjunk 
alatt pelenka, vagy egyéb puha ruhadarab legyen.”

felhasznált iroDalom:
Szirtesi Zoltán: Tégy Te is az egészségedért
(Bába Kiadó, Szeged, 2010)

SzEntES Bíró FErEnc

Háziorvosunk: Dr. Szirtesi Zoltán

Égi és földi 
csodák

„Hadifogoly”

November 29-én, teaidőben nyílt meg a művelődé-
si házban Simon Ferenc festőművész kiállítása. A terem 
zsúfolásig megtelt, s így, advent vasárnapja előtt már 
érezhettük az ünnep izét a kiállított művekben gyönyör-
ködve.

Simon Ferenc festőművészt és munkáit Dorozsma 
lakossága már jól ismeri. Művészi üzenetei mindannyi-
unk számára érhetőek, elgondolkodtatóak és büszke-
séggel mélyedünk el csodálatra méltó alkotásaiban.

A jól megszervezett megnyitón a méltatások mel-
lett nem maradt el az ének, gitár, furulya, hegedű hangja 
sem. Versekkel köszöntötték Simon Ferencet és megle-
petésül a festőművész keze munkája által készített cite-
rákon játszott dalok színesítették a hangulatot, tüzelték 
a jókedvet.

A tárlat látogatói nemcsak lelkükben élményekkel 
gazdagabban távozhattak, hanem Simon Ferenc művé-
szi munkáinak egy részét magába foglaló, színes képes 
könyvvel is gazdagabban, amely a helyi képviselők által 
támogatott kiadásban jelent meg. Tandi Lajos elősza-
vát olvasva, azzal egyetértve mondhatjuk mi is Simon 
Ferenc munkásságáról: „élete fennsíkján, az alkotó pálya 
zenitjén nyugodt magabiztossággal állíthatja: érdemes 
volt!”

Simon Ferenc kiállítása december 20-ig megtekint-
hető a művelődési házban.

GrandpiErrE cEcília
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Az év végén bezár a Kiskundorozsmai Sütőüzem

Felröppent a hír november közepén, miszerint 
bezár a dorozsmai sütőüzem. Utánajártunk a 
híresztelésnek: tényleg lehúzza a rolót a Szé-
chenyi utcai sütöde?

A hír igaz: a sütőüzemet csak ez év végéig üzemel-
teti a Coop Zrt. Megkerestük Kelemen János vezérigaz-
gatót, hogy tájékoztassa a kiskundorozsmai lakosokat a 
sütőüzem bezárásáról és okairól. Kelemen János vezér-
igazgató megbízásából Kovács Edit áruforgalmi igazgató 
adott tájékoztatást lapunknak.

Korábban, még az 1960-as években két magán sü-
tőüzem vállalkozás is működött Kiskundorozsmán: az 
egyik a „Bene Pékség” az Erzsébet utcában és a mostani 
Orczy utcában a „Márta Pékség”, ezeket a pékségeket 
váltotta fel a most bezárásra kerülő Széchenyi utcai 
Coop Sütőüzem. Ez a sütőüzem az ÁFÉSZ beruházása-
ként a megyei tanács és a megyei szövetkezetek anyagi 
támogatásával épült 90 nap alatt 1971-ben; ezt hirdeti a 
tábla a bezárásra ítélt sütőüzem falán.

A korábban a Dél-Tisza Menti ÁFÉSZ által működ-
tetett Dorozsmai Sütőüzem több mint 40 éve foglalko-
zik sütőipari tevékenységgel. 2014. január 1-jével a Coop 
Szeged Zrt. az üzemét bezárni kényszerül. Termékeik 
nem csak Kiskundorozsmán, hanem a közel 40 áruház 
vásárlói körében számos településen kedvelt termék volt 
Kübekházától Algyőig. Ezt a minőséget hagyományos 
technológiával, és nagyanyáink kemencéjéhez hasonlító 
falazott hagyományos kemencével lehetett biztosítani, 
amely azonban rendkívül energiapazarló, de a környe-
zetünket is komolyan terheli. A hagyományos gyártás-
technológia miatt termékeik mind minőségben, mind 
árakban magasabb színvonalat képviselnek, azonban az 
erős piaci versenyben, a csökkenő fogyasztás mellett saj-
nálatosan elsősorban az olcsóbb termékekre van igény.

Sajnos Kiskundorozsmán csak egy-két helyen lehet 

ilyen kenyeret kapni. Érdeklődésünkre a boltokban el-
mondták, hogy nagyban befolyásolja ezt az ára is. Ezen 
a területen iszonyatos a túlkínálat, gomba mód nyílnak 
a szaküzletek, ahol gyakran – és tisztelet a kivételnek – 
olyan áron értékesítenek, amely áron előállítani ezeket 
a termékeket minden előírást, szabályt betartva nem 
is lenne lehetséges. A társaság működésében minden átlát-
ható, eleget tesznek a jogszabályi előírásoknak, élelmiszer-biz-
tonsági, adózási, munkáltatói feladatokat tekintve egyaránt.

Emellett az üzem időközben sajnos elhasználódott, 
a korszerűbb, energiatakarékosabb technológia, vala-
mint a nagyon szigorú élelmiszer-biztonsági szabályok 
biztosítása érdekében is jelentős ráköltés lenne szüksé-
ges, de a vázolt körülmények alapján ez nem reális. Ha 

egyszer biztosított lesz a tisztességes verseny ezen a terü-
leten is, megfontolják majd az üzem újraindítását.

Rendkívül sajnálják, hogy a fő tevékenységként 
élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkozó társaság több 
mint 450 dolgozója közül a sütőüzem bezárása miatt 
valamivel több, mint húsz főnek megszűnik a munkavi-
szonya. Velük természetesen a jogszabályokban előírtak 
szerint fognak elszámolni, végkielégítést fizetni. Több 
dolgozó rendelkezik élelmiszer kereskedelmi szakképe-
sítéssel, nekik pedig munkát ajánlanak áruházaikban. A 
sokak kedvence, a dorozsmai kenyér ugyan már nem 
lesz kapható, de az üzletekben más kiváló minőségű ke-
nyérrel és pékáruval állnak vásárlóik rendelkezésére.

ocSKónÉ

Szépségtapasz a központban
A Dorozsmán járóknak, de még a dorozsmai 

városnéző busszal közlekedőknek is rögtön sze-
met szúr a községházával szembeni nagy térség. 
Igen, a régi rövidke parkoló és mellette a sáros 
placc új ruhát kapott. A 17 állásos aszfaltozott 
beálló és a Rövid utcáig kiépített térkő-burko-
lattal átvarázsolt járda modern látványt köl-
csönzött az utcának.

A területet az Önkormányzat közterület-rekonst-
rukciós keretéből építtettük újjá – mondja Mihálffy Béla 
önkormányzati képviselő. – Már az előző ciklusok alatt 
elhatározták az összesen 35 millió Ft nagyságú beruhá-
zást a vendéglő és a Balajthy utca közötti utcaszakasz 
rekonstrukciójára mindkét oldalon, amelynek terve 2009-ben 
el is készült. Azóta minden év végén be lett terjesztve a 
következő évi költségvetés-tervezet az alpolgármesternek, 
minden építési engedély mellékelve volt, de a fedezetet 

az I. ütem elkészítésére csak ez évben sikerült keresztül 
vinni. A 7 millió Ft-ból megvalósuló szakasz folytatására 
határozott akarattal készülünk idén is, reméljük, hogy 
sikerül folytatni tavaszra. Persze, ez annak függvénye, 
hogy a dorozsmai képviselők ki tudják kutatni, milyen 
érdekek befolyásolják a polgármestert. Hogy mi marad 
még Dorozsmán, amit fel lehetne újítani, ki lehetne épí-
teni? Elmondhatom, nemrég számolhattunk be a Roma 
Tanoda elkészültéről, ezzel párhuzamosan folynak a 
helytörténeti kiállítás amortizálódott épületének felújí-
tási munkái a vendéglő melletti régi kultúrházban. Sokak 
apellálnak Dorozsma szép, régi házainak rekonstrukciós 
igényeire, vannak napsugaras házaink nekünk is, tucatnyi 
gyönyörűen faragott, de már szétesőfélben lévő fakapu-
ink, melyek rendbehozatala, az utcaképek szebbé tétele 
bár közérdek, de mivel magántulajdonban vannak, s a 
tulajdonosoknak nincs pénzük ezek felújítására, lassan 
tönkremennek. Pedig – nekik javaslom, keressék meg a 

ezeket – vannak pályázati lehetőségek akár magánsze-
mélyeknek is, amelyet beadva, elnyerve alkalmuk nyílhat, 
hogy építészeti emlékeink ne pusztuljanak el. Mi, képvi-
selők, legfeljebb segíteni tudunk a hozzánk fordulóknak 
e pályázatok felkutatásában. Tervezzük továbbá régóta 
azt is, hogy a kispiac mögötti területet közhasznú cé-
lokra építsük át, pl. egy, a központhoz közel eső, mégis 
védett európai játszóteret alakítanánk ki, mely mellett 
akár a fiatalok között ma oly népszerű gördeszka pályát 
is meg lehetne valósítani.

Márta József boltos: nagyon meg vagyok elégedve a 
terület helyrehozatalával. Igaz, itt előttünk még csak ide-
iglenesen murvaburkolatot kapott a terület, de már ez is 
vízelnyelő réteg, nem süllyednek bele az autók a sárba. A 
majd százéves fákat viszont sajnálom.

Miklós Sándor vendéglős: nem is tudtam róla, hogy 
itt ilyen dolgot terveznek. Persze, a kialakítás a vendég-
lőbe bejutáshoz kisebb kényelmetlenséggel járt, de nem 
tartott sokáig és kész lett, amelyre és képviselőink aktivi-
tására nagyon büszkék lehetünk. A fák látták egyedül ká-
rát ennek az átalakításnak, de szegények törzse belülről 
már egészen ki volt korhadva. Újakat ültetnek, minden 
megújul, ez a világ sora és követelménye. Én is hallottam 
a rosszindulatú pletykát, mely szerint én „pénzeltem le” a 
képviselőket, hogy a vendéglőm előtti területet moder-
nizálják. Ezekre nem adok, és nem foglalkozom azokkal, 
akik korrumpálással vádolnak meg. Ígérem viszont, hogy 
nemsokára az épületeim homlokzati részét is rendbe 
hozom, hogy együttesen adjanak szép utcaképet.

tóth GyörGy
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2013. évi karácsonyi ünnepi 
miserend:

2013. DecemBer 24.
   7:00: szentmise.
  16:00: gyerekek hagyományos karácsonyi ün-
nepsége a templomban.
   23:00: templom nyitása.
   23:15: orgona áhítat.
   23:30: az ifjúsági kórus karácsonyi műsora.
   24:00: éjféli szentmise.

2013. DecemBer 25., karácsony ünnePe
   7:00: pásztorok miséje
   9:00: ünnepi mise.
   18:00: esti szentmise.

2013. DecemBer 26., szent istván vértanú 
ünnePe
   7:00: szentmise
   9:00: szentmise.
   Ezen a napon nincs esti szentmise.

2013. DecemBer 31.
   18:00: szentmise, év végi hálaadás.

Advent

Adventus latin eredetű szó, jelentése eljövetel, meg-
érkezés. Az ünnep eredete az V–VI. századra nyúlik vissza, 
Jézus születésének ünnepére (karácsony) való felkészülés 
időszaka. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a 
lelki készülődés ideje.

Az advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti ne-
gyedik vasárnappal kezdődik. Eredetileg 40 napig tartott 
(Jézus negyven napig böjtölt a pusztában), ám a Gergely 
pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette. A keleti ke-
resztények ma is január 6-án ünneplik karácsonyt.

Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt 
tartottak, hajnalonként pedig szentmisére jártak. Ezeket a 
hagyományosan napfelkelte előtt tartott miséket arany-
misének nevezték. Az advent első napjától vízkeresztig 
terjedő időszakban tiltották a zajos népünnepélyeket, 
lakodalmakat.

Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött di-
vatba, de a hagyomány gyökerei a pogány korba nyúlnak 
vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal 
ünnepelték a téli napéjegyenlőség idejét. (A fagyöngy 
egyébként a kelták szent növénye volt.) A téli napéj-
egyenlőség a kelta hitvilág szerint a fény újjászületésének 
ünnepe. A kerék jelentésű Yule, a fény visszatérésének 
ünnepe, szó az élet örök körforgására, az örök újjászü-
letésre utal. Ilyentájt a kelták az ajtókra örökzöld ágakat 
aggattak, fagyönggyel, magyalággal díszítették azt. Ma 
hagyományosan fenyőgallyakból készül a koszorú négy 
gyertyával, melyek advent 4 hetét jelképezik. Uralkodó 
színei a zöld (örökzöld), a piros és az arany, melyek a 
karácsonyi ünnepkör domináns színei. Minden héten 
egy-egy újabb gyertyát kell meggyújtani a koszorún. Az 
ajtóra erősített, gyertya nélküli koszorú a szíves vendég-
várást reprezentálja.

December 6.

Miklós napja, Magyarországon Mikulás ünnepe. Ezen 
a napon a gyerekek szépen kitisztított cipőjükbe ajándé-
kot kapnak. A jó gyerekek narancsot, diót, csokoládét, a 

„rosszak” krampuszt és virgácsot. De vajon honnan ered 
ez a bájos ünnep?

Szent Miklós püspök a kisázsiai Patarában született 
az i. sz. 3. században. 325-ben már mint myrai püspök 
vett részt a niceai zsinaton. Életéről keveset tudunk, de a 
jótéteményeiről számtalan legenda maradt fenn. A keleti 
keresztény egyház nagy szentje a mai napig, alakját mély 
tisztelet övezi. A görög katolikusoknál emléknapja ma is 
ünnep, a római egyház a XVI. században törölte kötelező 
ünnepei sorából. A halászok, a révészek, a vízimolnárok 
védőszentje. A szegények, elesettek gyámolítója. A leg-
ismertebb legenda szerint egyszer Miklós tudomására 
jutott, hogy egy szegény sorban élő család lányait apjuk 
paráznaságra kényszerítette, hogy így keressék meg 
a házasságukhoz szükséges hozományukat. Így azonban 
a lányok soha nem tudtak volna tisztességben férjhez 
menni. Miklós az ablakon keresztül aranypénzt dobott 
a lányoknak, így mentve meg becsületüket. Innen ered 
az a szokás, hogy a gyerekek cipőjüket az ablakba állítják 
ajándék reményében.

Angliában a XVII. sz. óta jelenítik meg, máig leg-
népszerűbbek a viktoriánus kor mikulásai. Szent Miklós 
ünnepe Amerikában a XIX. században keveredett össze 
karácsony ünnepével, ekkor vált Christmas Fatheré (Ka-
rácsony Apó). A Mikulás hagyományosan rénszarvas 
szánon közlekedik, a finnek szerint egyenesen Lappföldről 
indul a világ minden tájára. Az amerikai gyerekek nem 
csak a Mikulást kedvelik nagyon, de kedves szánhúzó rén-
szarvasát is. Egy amerikai gyermekdal szerint Rudolphot, a 
rénszarvast testvérei kicsúfolták piros orra miatt, a Miku-
lás azonban őt választotta maga mellé. Azóta együtt járják 
a világot, hogy a gyerekeknek ajándékot vigyenek.

December 13.

Luca napja. A legenda szerint Szent Luca keresztény 
vértanú, az egyház azonban nem tartja valós történelmi 
személynek. Neve a latin lux, azaz fény szóból származik. 
A Gergely-féle naptárreform előtt az év legsötétebb nap-
ja volt. A magyar néphagyományban nem annyira Szent 
Luca, hanem egy rontó nőalak (boszorkány) változata 
terjedt el. A legtöbb babona, hiedelem, varázslás ehhez a 
naphoz kötődik. Azt tartják ilyenkor szabadon garázdál-
kodnak a gonoszok. Az év legsötétebb napja kiváló alkal-
mat teremtett a jóslásokra, boszorkányűzésre. Ezen a na-
pon bizonyos női munkákat tiltottak, nem volt szabad 
pl. lúggal dolgozni (mosni), fonni. Ha ezt megszegték 
Luca kóccá változtatta a fonalat, az asszonyokhoz vágta 
az orsót. Az udvart felszórták szalmával, szénával. A ház-
nál eldugták a söprűket, hogy Luca ne tudjon elrepülni 
vele. A bunyevácok fokhagymát tettek az ablakba, ez a 
rontást távol tartotta a háztól. Volt ahol az istálló bejára-
tát is bekenték fokhagymával, nehogy az állatokban kárt 
tegyen Luca. Dívott a Luca-napi alakoskodás is. Ilyenkor 
fehér lepedőben, bekormozott arccal rémítgették a fiúk 
a lányokat. A kisfiúk lucázni jártak a házakhoz, szalmán 
térdepelve mondtak tréfás rigmusokat, jó kívánságokat 
a háziaktól pedig apró ajándékot, pár fillért Ehhez a nap-
hoz kötődik a legismertebb hagyomány, a Luca-szék ké-
szítés. Ezen a napon kezdték el faragni, úgy, hogy minden 
nap csak egyetlen műveletet szabadott rajta elvégezni, 
de karácsony szentestére készen kellett lennie. Az éjféli 
misére magukkal vitték, és ha ráálltak, meglátták a bo-
szorkányokat. (Más vidékeken nem Luca-széket, hanem 
Luca-inget készítettek, de a hagyomány lényege ugyanaz 
volt.)

A karácsony története, karácsonyi 
szokások

A XVIII. században karácsony ünnepének még nem 
volt akkora jelentősége, mint húsvétnak. A karácsony a 
millenniumi időkben kezdet szokássá válni. Ma a keresz-
ténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus a Megváltó szü-
letésének napja: a szeretet, az öröm, a békesség, a család, 
az otthon ünnepe.

Máig tisztázatlan, miért került a karácsony december 
25-ére, de valószínű, hogy a régi keresztények így akarták 

háttérbe szorítani a „legyőzhetetlen nap születésé”-nek 
pogány római ünnepét. Ez az alkalom a téli napforduló 
utánra esett, amikor a nappalok ismét hosszabbak lettek. 
Egy római almanach szerint már Kr. u. 336-ban megün-
nepelték Rómában a karácsonyt. A Római Birodalom 
keleti részén azonban január 6-án emlékeztek meg arról, 
hogy Isten megjelent Jézus születésekor és megkereszte-
lésekor, Jeruzsálemben pedig csak a születést ünnepelték. 
A IV. század során a legtöbb keleti egyház átvette Jézus 
születésének ünnepéül a december 25-i dátumot.

A magyar karácsony szó szláv eredetű, s szintén a 
téli napfordulóra utal. Kevesen tudják, honnan ered az 
ünnep elnevezése. Legvalószínűbb, hogy a korciti, for-
dul, lép szó származéka, és a téli napforduló örömére, az 
azt megelőző várakozásra utal. Ilyenkor ettek, mulattak, 
meggyújtották az ünnepi fahasábot, elfogyasztották az 
ünnepi süteményt, fenyőfát állítottak, zöld növényekkel 
díszítették a házakat, jókívánságokat és ajándékokat vál-
tottak. A tűz és a fény a meleg és a hosszú élet jelképei, 
ezért mindig fontos szerepük volt a téli ünnepeken, akár 
pogány, akár keresztény felfogásban.

A középkor óta társítják a karácsonnyal az örökzöld 
növényeket mint a túlélés szimbólumait. Évszázadokkal 
ezelőtt karácsony napján életfát, termőágat vittek a szo-
bákba, ami az évről évre megújuló természet mágikus 
jelképe. Állítása általános volt hazánkban, de múlt szá-
zadban feltűnő karácsonyfa teljesen kiszorította. A kará-
csonyt hagyományosan a család és a gyermekek ünne-
pének is tekintik, akik a kis Jézus (keleten és a katolikus 
nyugati vidékeken) vagy Szent Miklós, a Mikulás (nyuga-
ti protestáns országokban) nevében kapnak ajándékot.

Karácsonynak az a nagy jelentősége, hogy Isten itt 
van köztünk, a mi emberi sorsunk között, a nehézség-
ben élő, sokszor elszomorodott emberek között, jó és 
rossz napokban egyaránt. Karácsonyban Jézus Krisztus, 
aki Betlehemben megszületett, és aki velünk van, foly-
ton azt bizonyítja: van szeretet, van az életnek célja, és 
az Isten megbékélt az emberrel, ezért nem félni, hanem 
örvendeni kell.

Mi, akik az ünnepre készülünk, akiket átvilágított Is-
ten sugárzó arca, felismertük-e a másik emberben a test-
vért, és hordozunk-e békét és jóakaratot szívünkben?

Isten azért adja a karácsonyi fényt, hogy testvérek 
legyünk, hogy a testvéri szeretetet tovább sugározzuk. 
Ma, a 21. században, amikor homályos, ködös jövőt 
látunk, rengeteg szív várja ezt az igazi karácsonyi fényt.

Isten jóakaratával azt akarja, hogy amint a csillag az 
égen, úgy legyünk ezen a földön Isten kis világító csillagai.

Teljen meg a szívünk hódolattal Isten iránt, úgy 
mint a pásztoroknak és a keleti bölcseknek az első kará-
csonykor, akik tisztességgel álltak meg a jászol-bölcsőnél 
Jézus előtt, és kincset adtak át a maguk módja szerint.

Mindenkinek a legnagyobb kincse az élete. Adjuk 
az Úr szolgálatára. Így teszünk tiszteletet mindig az előtt, 
akinek születési ünnepét üljük, aki megváltott, aki a Világ 
világossága, életünk megtartója és fényadója.

Így adjon az Isten minden keresztény embernek ál-
dott ünnepeket.

Magyar népünknek hozza el ez a karácsony a várva 
várt jobb esztendőt. Legyen szeretet még az ellenséges, 
más gondolkozású szívében is. A gonosz indulatok he-
lyett legyen a szívekben a betlehemi szeretet áldása. Kü-
lönösképpen kívánom, hogy minden – római katolikus, 
református, unitárius és evangélikus – lelkipásztor szol-
gálatán legyen áldás Jézus Krisztus által. Áldott ünnepet 
és boldog új esztendőt adjon az Isten a város lakóinak, a 
város és a megye vezetőinek és minden jóérzésű ember-
nek. Ezen a karácsonyon is egymásra tekintve érezzük a 
krisztusi szeretet fényét, melegségét, hogy Isten áldásával, 
hittel boldogan ünnepelve lépjünk tovább az életben.

hEGyi iStván
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Könyvet karácsonyra!

Felpétzi Győry Jenő:
Dorozsma régi életéről

1925-ben Kiskundorozsma közgyűlése azzal a feladat-
tal bízta meg Sztriha Kálmán esperes plébánost, hogy a 
község újratelepítésének kétszázadik évfordulója alkal-
mából írja meg a község történetét. A könyv 1937-ben 
jelent meg, pontosan a II. világháború kitörése előtt. 
A közgyűlés pályázatára azonban érkezett még egy mű 
Felpétzi Győry Jenő tollából. Dorozsma régi életéről címmel 
még ugyanabban az évben, kiegészítő kötetként jelent meg.

Az elfeledett kis füzetet 2007-ben a Dorozsmai Nap-
ló Baráti Kör ismét megjelentette. Felpétzi kötetében 
megörökítette a régi Dorozsma mindennapjait: közéleti 
szokásait, kulturális hagyományait, a dorozsmai emberek 
otthoni életét, szokásait. A kiadvány kapható szerkesz-
tőségünkben.

Jackson Galaxy:
Pokoli macskák

A macskám egyik nap besurrant a konyhába, és az 
ebédlőasztalon ottfelejtett tányérról levadászott egy sze-

let húst. Az orrára koppintottunk, hogy ezt bizony nem 
szabad. A büntetést követően felugrott az ablakpárkány-
ra, és a földre lökte az odahelyezett virágos cserepet.

Az effajta komisz és neveletlen cicával csak Jackson 
Galaxy, az egyik ismeretterjesztő csatornán futó műsor, 
a Pokoli macskák állattrénere tudja felvenni a harcot. 
Könyvében elmeséli tizenhárom éven át tartó barátsá-
gának történetét Bennyvel, egy kis termetű, rövid szőrű, 
szürke-fehér kandúrral, illetve tanácsokat és tippeket ad, 
hogyan élhetünk egy fedél alatt, harmonikus kapcsolat-
ban nehéz természetű macskáinkkal. Galaxy egyedülálló 
Cat Mojo módszerével segít a bajba jutott gazdiknak 
megérteni kedvencük különös viselkedését, és egyben 
megoldást is keres az olykor igen zűrös helyzetekre.

Umberto Eco:
A legendás helyek és földek története

Az olasz polihisztor A szépség története és A rútság 
története után a képzeletünket benépesítő sosemvolt föl-
deket és helyeket veszi lajstromba, úgy mint a hét törpe 
kunyhóját, a Gulliver által felkeresett szigeteket, Salgari 
indiai útonállóinak templomait, vagy Sherlock Holmes 
Baker Street-i lakását. E helyek a költők és az írók fantá-
ziájának a szüleményei csupán. Az emberiség azonban 
már a legősibb idők óta álmodozott olyan, valóságosnak 
tartott helyekről is, mint Atlantisz, Mu, Lemuria, Eldorádó, 
Hyperborea és a Hesperidák országa, a Szent Grál rejtek-
helye, Utópia szigete vagy az üreges Föld belseje.

Murakami Haruki: A színtelen Tazaki 
Cukuru és zarándokévei

A Norvég erdőt, a 
Kafka a tengerpartont, 
a Szputnyik, szívecs-
kém!-et és az 1Q84 

– Ezerkülöncszáznyolc-
vannégyet jegyző japán 
író legújabb regényének 
főszereplője Tazaki Cukuru, 
aki zárkózott, magányos 
férfi. Szala, a barátnője 
úgy érzi, Tazaki megre-
kedt valahol a felnőtté 
válás küszöbén, és ez 
kapcsolatukat is visz-

szaveti. A Tokióban élő férfi majdnem két évtizede el-
költözött szülővárosából, ahol középiskolás éveit szinte 
egymáshoz nőve töltötte négy barátjával, két fiúval és 
két lánnyal. Az öröknek hitt barátságnak egyszer csak vé-
ge szakadt, de a férfi azóta is egyhangúnak tartja magát, 
mint akinek nincs egyénisége. Szala rábeszélésére Tazaki 
hazautazik szülőföldjére, hogy megtudja, miért fordítot-
tak neki hátat egykori társai. Miközben tizennyolc éve 
bezárult ajtókat tár fel, egyre biztosabb abban, hogy 
Szalával való kapcsolatának is csak akkor lesz jövője, ha 
megfejti a titkot...

Orson Scott Card: Végjáték

Az itthoni mozikban is 
vetített Végjáték című fantaszti-
kus film alapjául szolgáló regény 
olyan szuperképességű gyere-
kekről szól, akiket a kormány 
egy űrbázison szigorúan titkos 
és zárt körülmények között 

„nevel”. Ezeket a tehetséges 
gyerekeket, akiket a szüleiktől 
és testvéreiktől elszakítva tö-
kéletes katonákká képeznek 
ki, akarják bevetni az emberi-
séget megtámadó idegen, hangyaszerű űrlények ellen. A 
katonaiskola a gyerekek játékszenvedélyét egyre inkább 
a könyörtelen és kegyetlen harci játékok felé irányítja. 
Card lélektanilag is kitűnően ábrázolt szituációkban vetíti elénk 
az emberi kegyetlenség és manipuláció ördögien kitervezett 
stációit, a kamasz- és gyermeklélek művészi igényű megjele-
nítése pedig messze túlmutat a sci-fi műfaji határain is.

Eva Baronsky: Mozart felébred

Fantasztikum járja át a német írónő regényét: 1791. 
decemberének egy éjjelén Mozart az ágyában haldoklik, 
és élete utolsó művét nem tudja már befejezni. Másnap 
idegen emberek közt, idegen helyen, furcsa ruhákba öl-
töztetve ébred. Sajnos nem indul jól a napja, nem találja 
se a helyét, se az idejét. Lehet, hogy ez a pokol tornáca, 
de az is lehet, hogy a paradicsom. Csak egyetlen magya-
rázata lehetséges: ez egy isteni küldetés, be kell fejezni a 
Requiemjét. De ehhez meg kell találnia a közös hangot 
a mai világ tojotáival és siemenseivel,az óriásférgekkel, a 
fülmelegítőkkel, hogy a jumbó bögréről ne is beszéljünk.

Italo Calvino: Komikozmosz 
(Kozmikomédia)

Az olasz író neve 
hazánkban sem ismeretlen, 
többek közt az Eleink, a Lát-
hatatlan városok és A Hold-le-
ányok című kötetek szerzője. 
A nálunk először 1972-ben 
megjelent Kozmikomédiának 
narrátora az öreg Qfwfq, aki 
meséiben a csillaghalmazok 
világába és az atomok kö-
zé, az anyagtalan térbe és a tér nélküli anyaghoz, a hüllők 
világába és a jelenkor városába kalauzolja el olvasóját. 
Szemtanúként jelen volt az őskáoszban, ott volt a világ 
kialakulásánál, és köztünk él most is; a világ kalandjai az 
ő kalandjai. Qfwfq autón jár, örül, búsul, szeret, és a ve-
randán üldögél akkor is, amikor a püffedő, dagadó, puha 
Hold a szikrázó, csupa üveg, csupa acél Földre pottyan...
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vállalt szolgai alárendeltségnek minden megalázó vonása: aki talpnyaló, az 
mosdóvíz helyett saját nyálával tisztítja egy másik emberi lény lábát, túl-
téve a hivatalos szolgák lábmosási kötelezettségén, a száját szennyezi be, 
hogy szívélyes lehessen urához.

A diktatúrák, így a kommunizmus besúgóhálózata a szervilizmus al-
jasságának vegytiszta indikátora volt. Az elnyomó hatalom paranoid logi-
kája miatt még a megfigyelőket is megfigyelték, a besúgók arra való tekin-
tet nélkül, hogy rokon, illetve barát az illető, tettek részletes jelentéseket. A 
hatalom egyaránt megrontotta az önként és dalolva „csicsergő”, valamint 
a csak kényszerből vagy „kötelességből” jelentőket. A lakosság többnyire 
tudott a besúgóhálózat létéről, de senki sem tudhatta, kitől kell rettegnie, 
s ezért mindenkitől rettegett mindenki. Ember embernek farkasává vált. 
A teljes bizonytalanság, a totális államhatalomtól való rettegés a minden-
napokat nyomasztóvá és félelmetessé tette. A gyerekeket a szülők megta-
nították például arra, hogy „terepszínűen” viselkedjenek. Az egészen kicsi 
gyerek is tudta már, mikor mit nem szabadott idegenek előtt mondani. A 
rettegés légkörében ugyanakkor az állami ünnepeken, a pártrendezvénye-
ken, az üzemi összejöveteleken folyamatosan a rendszer iránti lelkesedést, 
és az egyetértést kellett sugározni. A pártvezetők megjelenését ütemes 
taps, éljenzés fogadta. A képmutatás általános uralma senkit sem kímélt, 
végül a legegyenesebb, a legerkölcsösebbnek is gyakorolnia kellett ahhoz, 
hogy túlélje a rezsim mindennapjait.

Napjainkban is megfigyelhető ez a kényszer. Legyen bárki akármilyen 
erkölcsös, jó ember, bizonyos élethelyzetekben egyszerűen nem tud mást 
tenni, mint alakoskodni. Ne becsüljük alá bármely rendszer regulatív szisz-
témáját: valamilyen szinten még az egyébként szabad államok is megnyo-
moríthatják az állampolgárt. A becsületesen élő, dolgozó ember, aki nem 
tud egy parkban kézenfogva végigsétálni a párjával, mert történetesen 
azonos neműek; a leszegett fejű, elszegényedett család, aki alamizsnáért 
könyörög, mert nem tudja fizetni a számlákat; a rendőrségen előállított 
tolvaj, aki zsömlét és szalámit lopott, mert éhes volt... Mindez persze 
túlmutat már cikkünk témáján. Mondották annak idején, „havi kétszáz 
pengő fixszel az ember könnyen viccel”. „Fentről”, a bársonyos karosszék-
ből, biztonságos egzisztenciából a legkönnyebb moralizálni. Akit az élet 
nem sodor sosem olyan helyzetbe, hogy „bűn” elkövetésére kényszerítse, 
hajlamosabb az önhitt ítélkezésre. Nem fogunk ételt, tűzifát lopni, ha van 
pénzünk ennivalóra és a fűtésszámla kifizetésére. Ami még fontosabb: 
nem fogunk együttérezni és helyzetük árnyaltságát megérteni mindazok-
nak, akiknek az élet egyenlő a küzdelemmel.

(Következik: Az elnyomottak lázadása és rendszerigazolása)
SomoGyi GáBor

irodalom
 Arthur Koestler: Sötétség délben. Európa Könyvkiadó, 2011. 
 Konrád György: Az autonómia kísértése. Antipolitika. Codex 

Könyvkiadó, 1989.

 A leereszkedés azt jelenti, hogy mások 
szemében eltárgyiasítjuk magunkat; szolgai 
belenyugvással akaratlagosan utasítjuk 
magunkat az úr (felsőbbrendű) alá.
 A szolga szerepe vállalt szerep: meghunyászko-

dás, számítás, torz erkölcsi diktátum.

A szolgalelkűséget idegen szóval szervilizmusnak nevezzük: hajbó-
kolás, túlzott alázatosság, az alávetettséget önként elfogadó, fenntartását 
támogató és a fölérendeltek kegyét minduntalan kereső hízelkedő, talp-
nyaló ember a szervilis.

Bizonyos dolgokhoz, szentnek tartott témákhoz, bölcs, tiszteletet 
érdemlő emberekhez fordulhatunk értékeik tudatában alázattal. Élhetünk 
úgy, hogy némely eszmék jelölik ki világnézetünket és mindenkori tevé-
kenységünket. Más emberekhez való hozzáállásunk sosem lesz negatív, 
amíg őket nem puszta tárgyként kezeljük, hanem autonóm, értelmes és 
független cselekvőkként. A szervilizmus csapdájába azok esnek bele, akik 
nem tudnak mértéket tartani. Ez a mértéktelenség, amely a másik túlságo-
san fölénk való helyezését jelenti, az emberi jellem egyértelműen negatív 
tulajdonsága, és sokszor más negatívumokhoz társul, mint például az op-
portunizmus, a képmutatás és az önhittség.

Mindennapjaink szervilizmusa végigkíséri életünket. Hajbókoló 
beosztottak, a főnök kedvében járó munkatársak, a saját igazáért kiállni 
képtelen, gyenge jellemű emberek, akik elfogadják és szentnek vélik a ná-
luk magasabb rendűnek véltek szavait. Indítékaik között megtalálható a 
kényszeres megfelelni vágyás, az önzés, az irigység, a pénz. De meddig tart 
az elfogadható engedelmesség, és hol kezdődik az ostobaság?

A szervilizmus természetesen a közéletben és a politikában sem 
ismeretlen fogalom. A hatalmat gyakorló csoport érdeke és az egyes vá-
lasztópolgár érdeke érthető és kézenfekvő okok miatt nem teljesen esnek 
egybe, amely sokszor rendkívül nagy és feloldhatatlan feszültséget ered-
ményez. Az érdekérvényesítés eszköztárából a szervilizmus sem hiányoz-
hat, és leggusztustalanabb jelenségei és konkrét társadalmi képződményei 
az autoriter és diktatórikus berendezkedésű államokban ütköznek ki. Az 
önkényuralmi rendszerekben ugyanis, ahol a „Törvény Uralma”, vagyis a 
jogbiztonság nem jelenlévő elem, nagyobb a „szinteltérés” az uralkodó 
és a társadalom tagjai közt, ezáltal nagyobb is a hatalom felőli nyomás az 
egyes embereken.

Mind szervilisták, akik feladják saját nézeteiket, az önálló gondol-
kodáshoz való jogukat, és mindenestől alávetik magukat annak a hata-
lomnak, amelyet kényszerűen vagy önként szolgálnak. Akkor is ennek a 
hatalomnak az érdekeit képviselik és védik, amikor azt senki nem is kéri 
tőlük. Amit tesznek, azt jobbára nem elvhűségből, lojalitásból teszik, 
sokkal inkább azért, mert valamilyen érdekük fűződik az adott hatalom 
szolgálatához. A lojalitáson jóval túlnyúló talpnyalás saját szája ízére for-
málja a logikát, az érveket, az egész világot, a kettős mércével való mérés és 
képmutatás viszont rögtön elárulja használóját, a király meztelen, ahogy 
a mesében mondják.

E szolgai magatartás rendkívül súlyos pusztítást végez a személyiség-
ben: megtört gerincű, hazug, akár paranoiás félelemmel küszködő ember-
ré tesz. Egy olyan társadalomban, amelyben a hatalom elnézi, sőt, szor-
galmazza a szervilizmust, még nagyobb károk keletkezhetnek: egy egész 
nép válhat szolgalelkűvé, ahogy a történelem során nem egy azzá is vált. 
A szolgalelkű nép eltűri, hogy rajta élősködjenek, minden cselekedetével 
az őt kihasználó és megalázó hatalmat legitimálja, sosem mond ellent az 
uralom parancsszavának, tűri a kisemmizést, elviseli önnön eltárgyiasulá-
sát. Ezt az egészségtelen állapotot azonban csak saját maga számolhatja 
fel; ha nem teszi meg, hát nem teszi meg: Széchenyi szavaival élve minden 
nemzet olyan kormányt kap, amilyent megérdemel.

A talpat vagy egyéb testrészt nyaló nyelvi kifejezés egyébként rend-
kívül képszerű. A talpnyalás szóban érzékletesen benne van az önként 

2014 elé 5.

Hűbéresek, alattvalók, kiszolgálók
„A társA- 

dAlom minden 
tAgjánAk 
meg kell 

tAnulniA A 
sAját politi-

kAi rend- 
szerében 
élni, AzAz 
meg kell 

ismernie Azt 
A közösséget, 

Amelyhez 
tArtozik. 

ugyAnAkkor 
meg kell 
tAnulniA 

A politikAi 
rendszert is, 
vAgyis Azon 

normák, 
szAbályok 
és hAtAlmi 

struktúrák 
összességét, 

Amelyek 
megteremtik 

A politikAi 
rendszer 

sAjátos 
ArculAtát. 
A politikAi 

identitás és 
ezen keresz-
tül Az egész 

politikAi 
rendszer 

tArtósságA 
egyrészt Az 

alapvető 
közösségi 

értékek el-
fogAdásától 
vAgy elveté-
sétől függ, 
másrészt A 
normáktól 
és A játék- 

szAbályoktól 
és Azoktól 

A hAjlAndó-
ságoktól, 

Amelyek 
kiAlAkulnAk 

vAlAkiben 
vAlAmilyen 

ideológiA el-
fogAdásárA.” 

olvasói levelek

Megritkították
Nagy dérrel-dúrral harangozták be a közeli nagy bevásárlóközpont 

ingyenes buszjáratát, miszerint minden nap óránként egyszer innen, Do-
rozsmáról is ingyen viszi az utasokat a Zápor utcába.

Egy hónappal később nagy csendben megritkították a járatot, a 
buszmegálló tábláján lecserélték a menetrendet, persze, aki azt nem ol-
vassa, nem tudhatja, hogy már csak hétfőn, pénteken és hétvégén jár a 
busz. Elvileg nem volt eléggé kihasználva a járat. Mindenesetre tájékozód-
jon mindenki, nehogy a semmiért álljon a hideg, téli szélben, várva a buszt.

n. h.
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A hónap ajánlata december 1-31-ig:

HOYA vékonyított szemüveg-
lencsék 20% kedvezménnyel!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 
szemüvegkeretének árából!

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma 

központjában
(a templom melletti ABC-ben)

Telefon:
550-688/16

20/919-2508

Nyitva:
H-P: 8-17-ig
Szo.: 8-11-ig

(2 személyes) 3600,-
Harcsafilé rántva

Roston pontyfilé,
Vegyes köret

6200,-

250,-

(2 személyes)  3600,-

Egészben sült sörös csülök

Mini rántott hús

Pezsgős káposzta
Újévi lencsesaláta

A Bányai Cukrászda karácsonyi akciója!
Karácsonyi rendelését (december 23-24.) december 20-ig lead-
ja, és rendelése 3000 Ft felett van, három szerencsés vendégünk 
pénznyereményben részesül. A sorsolás december 23-án 16 órakor 
lesz, amely után értesítjük a nyerteseket.

I. díj: 10 000 Ft   II. díj: 6000 Ft       III. díj: 3000 Ft

Karácsonyi kínálatunk:
 Alkalomra díszített torták: 2300 Ft-tól
 Sós aprósütemények: 1800 Ft-tól
 Édes aprósütemények: 1700 Ft-tól
 Omlós beigli 0,5 kg:  900 Ft: mákos
    1200 Ft: meggyes-mákos, diós
 Kelt beigli 1,5 kg:  2000 Ft: mákos
    2400 Ft: meggyes-mákos, diós

Ünnepi nyitva tartás:
 2013. december 23.: 7-18
 2013. december 24.: 7-12
 2013. december 25-28-ig ZÁRVA
 2013. december 29.: 7-17

Tel.: 461-023

Karácsonyi hallé előrendelés
a Vadliba Vendéglőben!

Alaplé (8 dl, 20 dkg filével):         600,-
Filézett ponty hallé 20 dkg:
              1100,-
Filézett vegyes hallé:             1300,-
(20 dkg filével)

Vasárnaponként svédasztal:      1790,-

Torkos kedd: -20% á la carte

Boldog karácsonyt 
és sikerekben gazdag, új évet kíván 

a vendéglő személyzete!

a MENŐ MANÓBAN!
0-3 éves korig a teljes ruházatra,

kabátokra, pulóverekre, felsőkre 0-14 éves korig
sálakra, sapkákra, kesztyűkre (gyerek,felnőtt)

20%
KEDVEZMÉNYT adunk a feltüntetett árból !!!
Turis kosár: 290 Ft helyett: 190 Ft/db!!!

FELNŐTT női és férfi ruha is kapható már nálunk!  
AKCIÓ KEZDETE: 2013.december 9. (hétfő)

Ajándékötlet: LEPD MEG CSALÁDTAGJAIDAT, BARÁTAIDAT 
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNNYAL, HOGY AJÁNDÉKOD 

ÉRTELMET NYERJEN! ;)
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! 

Ünnepi nyitva tartás: dec. 24-én: 9-12-ig, dec. 25-26. zárva,  
dec. 31-én: 9-12-ig.

olvasói levelek

Csalárd üzletkötők akcióban
Újra lecsaptak a csalárd üzletkötők. Előző számunk-

ban közölt olvasói levelünkre egy másik, hasonlóan pa-
naszos hangvételű írás érkezett postaládánkba.

„A csalárd üzletkötőkkel kapcsolatban szeretném 
elmondani az én tapasztalataimat. November folyamán 
telefonon keresett meg az ––, hogy mondjam le a 
kábeltévét és az internetet, és menjek át hozzájuk, mert 
sok tévécsatornát és gyors internetet adnak nagyon ked-
vezményes áron. Jól hangoztt az ajánlat, ráadásul fél évig 
csak a havidíj felét kellett volna fizetni, ezért felmondtam 
az eddigi szolgáltatónál a szerződést és beköttettem az 
IP TV-t és az ADSL internetet. A szerelők az előző szol-
gáltató kábeleit szinte széttrancsírozták, a csatlakozókat 
levágták és beüzemelték az eszközeiket. Amint kitették 

a lábukat az ajtón, a tévéadás széttöredezett, az internet 
akadozott, hol volt, hol nem volt. Ráadásul a beígért kb. 
70 csatornából csak kb. 50-et lehetett fogni, azt mondták, 
a többit majd később lehet, mert most még fejlesztenek.

Többször is kijött a szerelőjük, de a hibát nem tud-
ta elhárítani. Mivel megelégeltük ezt a színvonaltalan, 
ócska szolgáltatást, személyesen mentünk be az ügyfél-
szolgálatra, ahol egyáltalán nem empatikusan, hanem 
nagyon is arrogánsan kioktattak arról, hogy ha nem tetszik 
valami, tegyek panaszt, majd egy hónap múlva meg-
válaszolják.

Nem vártam meg ezt az egy hónapot, visszamond-
tam az egészet és visszamentem az előző szolgáltatóm-
hoz.”
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DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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

Hétfő, szerda: 8.30–10.00,
kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 

17.00-18.00,  
szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00.

Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési időben). 
Hívásra házhoz megyek!

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

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

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

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

JÓGA minden korosztálynak 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban!

Kedd: 17.15 - 18.45
Péntek: 16.30 - 18.00

A csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Jó közérzet, könnyebb mozgás és

légzés, több energia - út az egészséghez!
Érdeklődés, bejelentkezés:

Virágos Lilla            06 20 509-1792
www.viragoslilla.5mp.eu

Lelki, egészségi, párkapcsolati problémák gyötörnek és 
nem látod a kiutat?

Úgy érzed, egyedül maradtál a problémáddal? Senkivel 
nem tudod érdemben megbeszélni a dolgaid?

Elakadtál élethelyzetedben? HÍvj!
Virágos Lilla kineziológus-természetgyógyász

06-20-509-1792

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

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

Méry Vegyi Diszkont és
Kelet Varázsa Ajándékbolt

WOMA Kft.
Szennyvíz szippantás

Csatornatisztítás
Dugulás elhárítás

499-994
Konténeres hulladékszállítás, 
tégla, beton, vályog, szemét 

szállítása
06 20/3379-102

Hátha valaki nem ismeri...

– Hogyan ismerjük fel a szőke iskoláslányt?
– Amikor a tanár letörli a táblát, a lány kiradírozza 

a füzetét.
*

Az apuka megkérdi kisfiától:
– Nem vette észre a tanító néni, hogy én segítettem 

a házifeladat megoldásában?
– Nem.
– Na és mit mondott a megoldásodra?
– Azt, hogy napról napra hülyébb leszek.

Az agresszív kismalac megy az utcán, egy nagy zsá-
kot vonszol maga után. Szembe jön vele egy ember:

– Elnézést, ez a Deák Ferenc utca?
– Nem, ez az én cuccom!

*

– Miért van a szőke nő monitorján cipőnyom?
– Mert megpróbált belépni az internetre.

– Apu! Azt mondják az iskolában, hogy mi maffiózó 
család vagyunk.

– Na majd bemegyek, és elintézem a dolgot!
– Jó, jó, de úgy csináld, hogy balesetnek tűnjön!

Fiatal, talpraesett, nem italozó dolgozót hosszú 
távra keresünk. Targoncavezetői tudás előny.

Bér megegyezés szerint.
érd.: 06 20/937-3427



XXIV. éVfolyam 11–12. szám   •   2013. december 13. 11

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig 
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444.

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

10 mázsa szén vásárlása esetén 
10% kedvezmény!

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

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4.900 Ft
Cement:  3.300 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Kalodás akác 10q:  31.000 Ft
Kalodás tölgy 10q:  29.000 Ft
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1.950 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
50 l virágföld: 750 Ft Fa beltéri ajtó: 16.000 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10.000 Ft/db
Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29.219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43.600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23.050 Ft

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, csere, 

gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, zárcsere, 
vaskapu, rács hegesztés, esőcsatornázás, 

bádogozás, tetőjavítás, szúnyogháló, redőny, 
egyéb káresemény helyreállítása!

Számla biztosító felé is!
Hívja Batát!

06 20 378 3033    ezermester11.5mp.eu

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

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

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

Kőműves-	és	ácsmunkák

Fax: 06 62/314-137 (este)
Mobil: 06 20/9930-834

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV AndrÁS, PeTrOV TAmÁS, 
id. PeTrOV AndrÁS

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

TeL.: 62/461–170

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

Költő József
06 70/503–9709

HŰtőgép és
klÍmA szerviz

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

telefon: 421-122

kovács

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár ingyenes beszereléssel

MinDigTV, egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200PIROS férfi-női fodrászat

Várom minden kedves régi és új 
vendégeimet a Jerney utcán lévő új 

üzletemben 
(az ügyvédi irodával szemben).

Rácz Piroska
70/361-7910

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Földtulajdonosok figyelem!
Szántóföldjét tartós használatra 

bérletbe vennénk vagy megvásárolnánk.
Plant-Seed Bt., Kiskundorozsma

30/9680-049

Villanyszerelés
riasztó szerelés

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger zsolt

+36 20/2166-099
www.avom.hu

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

Ácsmunkákat, régi tetők újrafóliázását, 
lécezését, cserepezését, deszkázását, tetőtér 

belső szigetelését, tetőablakok berakását 
vállalom.

06 20/488-6547

nyitva: H-V: 9-17
Kedves megrendelőim!

A burkolás mellett ezentúl egyéb 
építőipari tevékenységeket 

(gipszkartonozás, festés, kőműves 
és tető javítások) is vállalok.

Ne feledje: 

munkáját bízza szakemberre.

farkas péter épületburkoló
30/587-58-56

TűzIFA megReNDeLheTő

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.
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Mardel Market

Zöldség, gyümölcs és 
olcsó palackoZoTT iTalok

sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk
Üzleteink:

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

Telefon: +36 30 839–0174
– Szeged, Szatymazi u. 17.

– Juhász Gyula u. 36/A
Kellemes ünnepeket kívánunk minden kedves 

vásárlónknak!

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

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.

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

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

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

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

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

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

Mobil: 06 70/234-2113

Épületek külső-belső renoválását vállaljuk: 
kőművesmunkák, hidegburkolás, házfestés, 

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

SZÉPSÉgSZALON AZ ABC-VEL SZEMBEN
Női-férfi pedikűr, műköröm építés: 
– szolid áron szépítek, kezet-lábat

Mónika: 06 30 381 8897
Női fodrászat:
– vágás+frizura: 2300 ft-tól
– festés: 3100 ft-tól

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

Kozmetika:
– Gyümölcssavas hámlasztás: 1250 Ft-tól
– nagykezelés: 3750 ft-tól

Márta: 06 70/277 4015
Nyitva tartás: 6-19-ig.        Tel.: 62/461-290

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

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

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

ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

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

Bejelentkezés a gyógyszertárban,
vagy az 541-828-as telefonszámon.

gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
geko-2002 kft.

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

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

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

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

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

BEKE ÉPÜLETGÉPÉSZET
Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Konvektorok, kazánok javítása,
téli beüzemelése

Csőtörések javítása, elhárítása

Beke László
Széksósi út 72.                                06 20/9333-289

Lakható, részben felújított öregház eladó 
Dorozsmán. Gáz, víz, villany felújítva, 

cserépkályha, riasztó, termő gyümölcsfák, 
szép kerítés elől-hátul. Irányár: 8 mFt. 

Komoly vevő esetén kedvezmény.
Érd.: 06 62/460-143 (9-18-ig)
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes körű 

szolgáltatás a Kiskundorozsmai 
Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035
Éjjel-nappali ügyelet: +36 30/9455-643

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA
(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

Ügyfélfogadás előre egyeztetett 
időpontban!

Ingyenes ingatlanbemutatás, helyszíni 
szemle és nyilvántartásba vétel!

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

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

11 éve működő iroda nagy gyakorlattal, 
helyismerettel rendelkezik és keres, kínál 

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.

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

Ha enni kell, Röfi-Ker
Ünnepekre: pulyka, kacsa, liba nagy választékban.

MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk! Minden kedves vásárlónknak kellemes ünnepeket kívánunk!

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00

461-067

a kreatív família Papír-írószer-nyomtatvány Bolt
továbbra is várja minden kedves régi és új vásárlóját 
kedvező árakkal és választékos árukészlettel!

BeisKolázási uTalváNyT is elFoGaduNK!
a templom mellett a buszmegállóval szemben a szent János tér 3. alatt.

Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00, szombat: 8.00-12.00

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

ügyvédi irodám nyitva tartása 
a következö:

H, k, sz, P: 16–20 óráig.
telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943
e-mail:   m a r o t i e d i t @ f r e e m a i l . h u

Békés ünnePeket kívánok minden kedves ügyfelemnek!
dr. maróti edit ügyvéd

Nyerje meg
karácsonyi pulykáját

a PURINA Takarmányboltban
(Dorozsma, Adél köz 1.)

Vásároljon nálunk és 2500 Ft-onként kupont 
adunk, amellyel értékes ajándékokat nyer-
het. (Sorsolás: 2013. december 21. 1100.)

Fődíj egy kb. 10 kg-os élő pulyka.
kínálatunk:

- szemes termények (búza, kukorica stb.)
- Purina tápok és kiegészítők teljes választéka

- darálmányok (kukorica, vegyesdarák)
- aprómagvak (köles, rica, cirok stb., magke-

verékek) 
- kutya-, macska tápok, konzervek, szalámik

Kiszállítás igény szerint. 
tel.: 30/566-39-54

Nyitva tartás: H-p: 7-17; szo.: 7-12
Cím: szeged, adél köz 1.

CALENDULA KFT
Mezőgazdasági Bolt
Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 141.

Téli ajánlatunk:
– szerves és műtrágyák (Tribu szárított marhatrágya, Italpolina csirketrágya 25 kg-os)
– virágföldek, tápoldatok, műanyag cserepek, ládák
– borászati eszközök: fokolók, élesztők, parafa- és fadugók
– üveg ballonok, műanyag hordók, kannák, ballonok
– ÚJ TERMÉKEINK: zománcozott edényáruk
– ÚJ TERMÉKEINK: díszüvegek: pálinkás és boros kínálók
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Tel.: 461-865
Várjuk kedves vásárlóinkat: H-P: 8.00–17.00-ig
Szo.: 8.00–12.00-ig (akcióink visszavonásig érvényesek)

Varga Pékség Mintaüzlet
Minden kedves Vásárlónknak áldott, békés 

karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Cím: Dorozsma, Jerney u. 6. (az ügyvédi iroda mellett)
Nyitva tartás: h-p: 6-18 óráig, szo: 7-12 óráig

hirDessen a Dorozsmai naPlóBan „4-et fizet, 5-Ö5 kaP” akciónk ke-
retéBen! ha egyÖsszegBen kifizeti négy alkalomra szóló hirDetési 
DíJát, az ÖtÖDik megJelenés ingyenes! hirDetésfelvétel: 06 20/470-6587


