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…lám, érdemes embernek lenni - ha Istennek „megérte” emberré lenni. 
(Seregély István egri érsek) 

HAVI GONDOLAT 

Varga János 
Halottak napján 
 
Halk szellő szárnyán jő az este, 

A temetőben mindent beborít, 

Egy levél lehull, halkan neszezve, 

Várja, hogy sok társa kövesse, 

Az elmúlásról hozza most a hírt. 

 

A béke csendje, itt szerteárad, 

Már nincs ármány, harc, küzdelem, 

A megbékélés, ím nem álom csupán, 

Körülölel az örök, bús magány, 

A föld mélyén nincs többé félelem. 

 

Egyenlők a holtak, a sírba lent, 

Mit számít éltében bárki volt, 

Porrá lesz a test, mely egykor élt, 

Mindegy: dolgozott vagy henyélt, 

Megnyugodva fekszik mind ki holt. 

 

A holtak napján ezernyi sok virág, 

Borítsa be a néma hantokat, 

A leszálló est sötét bársonyban, 

A suhanó szellő halk dallamában, 

Hozzájuk száll az emlék, a gondolat. 

 

A földi élet csak egy múló pillanat, 

A mécsesek pislákoló fénye arra int, 

Az élet egyszer örökre véget ér, 

És majd számot adunk mindenért, 

Ha a temetőben nyugszunk odakint. 

 

A holtak napján nézz szívedbe ember! 

Légy alázatos, békítsd meg önmagad, 

Hisz életünk egy röpke álom csupán, 

Kihuny majd a fény egy éjszakán, 

Csak emlék leszel, ami megmarad. 

A csatornázás, ha késve is, 
de elkezdődik 

Ádventi sötétség 
és benne fellobbanó fények 

Fábián József önkormányzati képvi-
selő úr november 21-én ismét csatornázá-
si fórumot tartott a művelődési házban, 
amelyen Katona Gyula, a Csatorna Bi-
zottság elnöke és Novák Gyula, a Szege-
di Víziközmű RT. igazgatója is részt vett.  

 
Októberi számunkban „Miért kell a 

csatornázásért már most fizetnünk” cím-
mel részletesen leírtuk a Kiskundorozs-
mán ütemezési terv szerint 2003. március-
ban kezdődő és 2005-ben befejeződő csa-
tornázási munkálatokkal kapcsolatos la-
kossági tudnivalókat, amelyek jelenleg is 
érvényesek. 

Novák Gyula úr ismertette, hogy a 
kivitelezés 2004. márciusában kezdődik, és 
2005. novemberében fejeződik be. Minden 

csatornázott utca burkolata a jelenlegi 
szintre vissza lesz állítva. Ezt követően kb. 
fél év múlva – ülepedés után – a csatorná-
zott utcák 5 cm vastag aszfalt burkolatot 
kapnak. Azok az utcák is szilárd burkola-
tot kapnak, ahol jelenleg földút van. A 
Dobos utca útburkolat tervének elkészítése 
folyamatban van, elkészülte után a csator-
na építése ütemezésre kerül annak érdeké-
ben, hogy a tervezett autóbusz-nyomvonal 
később kialakításra kerülhessen. 

Novák úr a lakosság elnézését kérte 
azért, hogy a korábbi fórumokon tett ígé-
reteikhez, miszerint abban az évben kell a 
törlesztést megkezdeni, amikor a kivitele-
zés ténylegesen elkezdődik, nem tudnak 
igazodni. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Karácsony ragyogása 
az Egyház és Európa életében 

 
1999. október 10-23-ig az 

európai püspökök szinódusa 
(megbeszélése) a 2000. évi nagy 
jubileumra készülve „nagyszerű 
alkalma lett a találkozásának, a véle-
ménycserének és a szembesülésnek, a 
kapcsolat elmélyítésének a püspökök egy-
mással és Péter utódjával, valamennyiük 
épülésére.” Nagyrészt köszönhető ez azok-
nak a népeknek, akik az elmúlt totalitárius 
rendszerekben hosszú, kemény üldözést 
szenvedtek a hitért. A hit és szeretet nagy 
pillanatait éltük át, s mindannyiunkban fel-
ébredt a vágy, hogy megvalósítsuk az aján-
dékok testvéri cseréjét, és kölcsönösen gaz-
dagítsuk egymást a különféle tapasztalata-
inkkal. Nem riadtak vissza attól, hogy szere-
tő tekintettel szemügyre vegyék a földrész 
valós helyzetét, észrevéve fény- és árnyolda-
lait egyaránt… elmélyültek a helyzet tanul-
mányozásában és értelmezzék azt, s így 
meglássuk az Egyházra váró feladatokat. (3.) 

Megtapasztalták az egyre erősödő 
egység tudatát, mely összeköti Európa 

részeit anélkül, hogy tagadná a törté-
nelmi viszontagságokból faka-

dó különbségeket… Egyre 
nyilvánvalóbbá vált, milyen 

erős a remény szomjazása. (4). – 
Az együtt lévő püspökök kérték a 

Szentatyát, hogy készítsen az ott elhang-
zottakból apostoli buzdítást „az Európá-
ban zarándokló Egyháznak.” (5) 

Ez az apostoli buzdítás jelent meg 
2003. június 28-án AZ EGYHÁZ EURÓ-
PÁBAN címmel. 

Valóban a Szentlélek szavát hallották 
meg a püspökök akkor és mi is most, ami-
kor ezt figyelmes lélekkel olvassuk. A 
buzdítást lelkes figyelem fogadta. Erről 
tárgyalt a szegedi Esperesi Kerület papsá-
ga őszi gyűlésén, egy ausztriai papi talál-
kozó témája is ez volt november 17-én, és 
erről szól ádventi lelkigyakorlatunk há-
rom szentbeszéde is Dorozsmán december 
4-5-6-án. 

(Folytatás az egyházi mellékletünkben) 



2. oldal 2003. december 5. 

Két hónap tapasztalata 
Október eleje óta működik az ingye-

nes Internet-használat a Somogyi-
könyvtár dorozsmai fiókkönyvtárában. 
Az eltelt szűk két hónap igazolta a felte-
vést, hogy igény van az ilyen szolgáltatás-
ra. A fiókkönyvtárban egyre több általá-
nos iskolás fordul meg, hogy internetez-
zen egy kicsit. A szűkös „géppark” - jelen-
leg egy gép - igencsak rövidre szabja a 
használati időt. Ezért a gyerekek kettesé-
vel, hármasával ülnek a gép előtt, 
chatelnek, játszanak, esetleg a házi fel-
adathoz keresnek anyagot. A felnőtt olva-

sóknak a délelőtti időpontokat ajánljuk, 
mert akkor tudnak a géphez ülni. A nép-
szerűvé vált szolgáltatás szükségessé tette, 
hogy a gyerekek előre jelentkezzenek be, 
és feliratkozzanak a nekik megfelelő idő-
pontra. Egyre többen kérik ill. keresik a 
nyomtatási lehetőséget. Ennek megvalósí-
tása az idén már nem valószínű. A dorozs-
mai vállalkozók támogatásában bízva 
reméljük, jövőre még több számítógép és 
azok tartozékai is az olvasók rendelkezé-
sére állnak majd. 

FARKAS LÁSZLÓNÉ 

Változások az érettségi-felvételi 
rendszerben 

2005-től gyökeresen megváltozik az 
érettségi-felvételi rendszer. Ez az írás 
azoknak szól, akik kevésbé tájékozottak, 
de érdekeltek benne. Érint minden közép-
iskolást, valamint azokat, akik korábban 
érettségiztek, s ezután szeretnének to-
vábbtanulni. 

 Fontos tudni, hogy az utóbbi időben 
folytonosan változnak a rendeletek. Az itt 
leírtakat az Oktatási Minisztérium 2003-as 
kiadványaiból gyűjtöttem, de várható 
változás. Legbiztosabb forrás a minisztéri-
um www.om.hu vagy a www.felvi.hu 
honlapja, itt követhetőek a változások 
(ugyan nem könnyű megtalálni, amire az 
ember épp kíváncsi). 

2004-ben még a régi rend szerint lesz 
érettségi - felvételi vizsga. 2005-ben már 
nem lesz felvételi vizsga, helyébe a két-
szintű érettségi lép. Már a 10. osztályosok-
nak figyelemmel kell kísérni a változáso-
kat, hiszen ők e tanév végén nyilatkoznak, 
mely tárgyból kérnek emelt szintű felké-
szítést.  

A kötelező illetve választott érettségi 
tantárgyakból lehet középszintű vagy 

emelt szintű érettségi vizsgát tenni. Az 
egyetemek és főiskolák a középiskolai 
eredmények, valamint az érettségi 100%-
ban kifejezett eredménye alapján rangso-
rolják a jelentkezőket. Azok, akik nem 
2005-ben érettségiznek (hanem korábban), 
választhatnak, hogy korábbi érettségi 
eredményeik alapján kérik felvételüket, 
vagy megismételt (esetleg emelt szintű) 
érettségi vizsgát tesznek a szükséges tár-
gyakból. Korábbi érettségi vizsgájuk kö-
zépszintű érettséginek minősül. 

Az egyetemek-főiskolák külön felvéte-
li vizsgát nem szervezhetnek, de alkal-
massági vizsgát előírhatnak. 

A felsőoktatási intézmények szakcso-
portonként meghatározták azokat az érett-
ségi vizsgatárgyakat, amelyek alapján 
2005-ben rangsorolni fogják a jelentkező-
ket. Az említett honlapokon ez is megta-
lálható. 

Az ún. vitt és szerzett pontok számítá-
sáról, a többletpontokról, az emelt szintű 
érettségiről a következő alkalommal lesz 
szó. 

M.T.É. 

(Folytatás az előző oldalról) 
Sajnos kívülálló okok miatt ez az ígéret 

nem tartható, ugyanis időközben megvál-
tozott az a kormányrendelet, amely a 70 
%-os kamattámogatás 5 éves futamidejére 
vonatkozik. Mivel a törlesztési időszak 
ennél hosszabb, így a társulatnak újabb 
hitelt kellett volna felvenni, mely a törlesz-
tő részletek emelését eredményezte volna. 
Ezzel az előre hozott törlesztéssel az előze-
tesen közölt törlesztő részletek tarthatóvá 
válnak. Nincs alapja azoknak a kijelenté-
seknek, akik bizalmatlanul akkor akarnak 
fizetni, amikor látják a munkát az utcájuk-
ban, ugyanis a csatornamű társulat mögött 
garanciaként az Önkormányzat áll, ezért 
ez a vállalkozás nem mehet csődbe. 

A törlesztő részletek fizetésére vonat-
kozó értesítéseket az eredetileg 2003-ra 
ütemezett utcák lakói már megkapták, 
azzal, hogy októberben kell a törlesztést 
megkezdeni. A 2004-re ütemezett utcák 
lakói decemberben, a 2005-re ütemezett 
utcák pedig 2004 elején kapják meg az 
értesítést és befizetési csekkeket. Aki egy 
összegben kívánja a díjat kifizetni, az kér-
jen fogadóórán csekket és a befizetést 
2004. június 30-ig megteheti. 

Fontos, hogy mindenki kössön lakás-
kassza szerződést, mert ennek birtokában 
tudja a társulat az ehhez kapcsolódó álla-
mi támogatás összegét lehívni. Lakáskasz-
sza szerződést a Széchenyi tér 6.sz. alatt 
lehet kötni, hétfőn és szerdán. Lakáskasz-
sza szerződéssel a törlesztő részletek ösz-
szege 1250,- Ft/hó. Szerződés nélkül 
2088,- Ft/hó. Ingatlan tulajdonos változás 
esetén el kell számolni a társulat felé. Örö-
kösödés esetén van lehetőség a szerződés 
örökösök részére való átvállalására. 

Nehéz anyagi helyzetben lévők kér-
hetnek méltányosságból fizetésre mérsék-
lést vagy elengedést 1 évre. Ezt a közös 
képviselőnél kell kezdeményezni írásban 
a család összbevételeinek és kummunális 
kiadásainak (számlák) igazolásával. Min-
den esetben helyszíni környezettanul-
mány alapján történik döntés. 

Mivel a szervezettség elérte a 67%-ot, 
a vonatkozó rendelkezések szerint min-
den lakos számára kötelezővé tehető a 
részvétel. Aki az értesítés szerinti időben 
nem kezdi meg törlesztését – és egyössze-
gű fizetési szándékát sem jelzi, akkor 
amennyiben eléri tartozása a 6 ezer Ft-ot, 
ügyét átadják az adó hatóságnak és köz-
adók módjára, késedelmi pótlékkal növel-
ve beszedésre kerül. 

Az építés megkezdése után a lakosság 
ne vitatkozzon a kivitelezővel, hanem ha 
gondja van, keresse a közös képviselőt, ill. 
a csatornamű társulat illetékeseit. 

A beruházás keretében a telken belülre 
vezetik a csatornát és egy tisztítóaknát, 
amelyre a lakosságnak kell a rákötést elvé-
geztetni. Amennyiben valaki nem tudja a 
telken belüli szerelést, rákötést elvégezni, 

A csatornázás, ha késve is, de elkezdődik 
a társulat ajánl kivitelezőt. A házi beköté-
sek 110-120 cm mélységben lesznek kiépít-
hetők. A fórumon megjelent Miksi István 
kivitelező, aki felajánlotta kapacitását, 
előzetes árajánlat adásával a lakosság 
részére. A Dorozsmai Napló, amikor ez 
aktuális lesz, le fogja közölni néhány kivi-
telező árajánlatát az 1 méterre eső fajlagos 
költséggel.    

Az önkormányzat közgyűlése tárgyal-
ni fogja a nyári szezonban locsolásra hasz-
nált vízdíj csökkentési igényét. Jogilag van 
lehetőség egy telken belüli a vízszolgálta-
tó általi engedélyezési eljáráshoz kötött, 
almérővel kiépített locsolóvíz vételezési 
hely kialakítására. Ebben az esetben a 
locsolóvizet nem terheli csatornadíj. 

Szegeden ezután épül meg a szenny-
víz biológiai tisztítóműve. Elkészültéig 
bírság, adó formájában jelenik meg a tör-
vény szankciója, később beépül a díjba. 

Fogadóórák: hétfőn és szerdán 14-17 
óráig. Érdeklődés telefonon: 425-824 szá-
mon. 

A kivitelező ütemterve szerint 2004. 
márciusban a Mester u. – Vadliba – Virág - 
Felszabadulás, Kubikos, Vadliba, Orczi, 
Október 6-a, Bölcs, Balajthy, Láp, Északi 
sor és Vándor utcában fog elkezdődni. Az 
esetleges módosulások miatt a további 
ütemezéseket később számainkban fogjuk 
tájékoztatni olvasóinkat. 

 
TÍMÁR LAJOS 
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A Polgárőrség felhívásai: (SZEM) „Szomszédok 
Egymásért Mozgalom” - Dorozsmai szervezésére 

 

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Biztonságos Magyarországért Közalapítvány” anyagi támogatásával folytatjuk 
Dorozsmán és a Subasai, Széksóstói üdülőkörzetben a SZEM mozgalom szervezését. 
 Várjuk az ÖNSZERVEZŐDŐ utcarészek (társasház) közösségek – önkéntes – képviselőinek jelentkezését. 
 A mozgalomról részletes ismertetőfüzetet, szaktanácsot, és szervezési segítséget biztosítunk. 
 Várjuk az érdeklődők – közösségi képviselők jelentkezését a polgárőrség tagjainál és/vagy Tímár Lajosnál a 06-30-621-

6254 telefonon. 
Polgárőrség Vezetősége 

Díszburkolatot kap Dorozsma szíve 

Köszönjük, hogy 2002. évi adója 1%-
át a Kiskundorozsmai Önvédelmi Cso-
port (Polgárőrség) részére ajánlotta fel. 
Az így összegyűlt 74 213 forintot műkö-
dési kiadásokra fordítjuk. 

POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 

Egy rózsaszál… 
Nekünk nőknek, szakadatlan harca az 

egyenjogúságért – jó néhány példa mutatja 
már – sikerrel járt. (Mi is hordjuk a nadrágot.) 
Aktívan politizálunk, akár a Parlamentben is 
képviseltetjük magunkat. A munkából is ki-
vesszük a részünket. 

Arcunkra idővel, anyagi és egyéb gondok 
mély barázdákat rajzolnak, melyeket esetleg – 
női titkok – próbálunk korrigálni. 

Estre hajlón nézem „A Nagy Ő” című 
műsort, s elgondolkodom. 

Édesanyám útmutató szavai jutnak eszem-
be: „Egy nőnek színésznőnek kell lennie az Élet 
színpadán” – mondta gyakran. Vállalnia kell a 
főszerepet, a Nőt, az Anyát, s a mellékszereplő-
ket is el kell tudnia játszania. A szakácsot, 
takarítót, mosónőt, dajkát… Ha dolgozik, a 
főnököt, titkárnőt, könyvelőt, ebédkiosztót… s 
megint sorolhatnám. Ezeken tépelődve, ismét 
bepillantok a műsorba, s látom, hogy „A Nagy 
Ő” átadja a rózsát egy hölgynek. 

Felcsendül fülemben a szép dal: „Egy 
rózsaszál, szebben beszél…” S mégis, én a 
valóságban a szép szavakat, azok varázsát is, 
legalább annyira szeretem. S a romantikus 
egymásra találást, a csodálatos véletlent, a 
Tisza-parti sétán, avagy a villamoson… Két 
szem összetalálkozását egy visszapillantó-
tükörben. 

S hiszem, hogy mi, tv előtt ülő nők, szépek, 
„Betty”-k is valahol győzelmet arathatunk. 
Valóságos szerepeinkben, ahol erényünk is 
győzhet, a „NŐI Büszkeség”. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Robotzsaru Dorozsmán 
Ezúton is szeretnénk köszönetünket 

kifejezni Kovács Mihály alezredes úrnak, 
Szeged rendőrkapitányának a szeptember 
13-i SZEM fórumon kért Robotzsaru gyors 
Dorozsmára való kitelepítésért. A számí-
tógépes program segítségével Dorozsmán 
is lehetővé vált a feljelentések elektronikus 
elfogadása. Feljelentést lehet tenni ügyfél-
fogadási időben, illetőleg az alábbiakban 
megadott mobilszámokon időpont-
egyeztetéssel: 

- Molnár Csaba KMB 06-20-209 5311. 
- Ocskó Károly KMB 06-20-209 5333 
- Fehér Szabolcs KMB 06-20-209 5312 
- Tóth Zoltán KMB 06-20-209-5306 
Kérjük a Dorozsmán lakókat, hogy 

minden rendzavarást jelentsenek be a 
rendőrségi ügyelet 107-es számára. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Do-
rozsmai rendőrség 48-as utcai épületében a 
47 szám alatt KMB MINDEN SZERDÁN 
17-19.00 óráig fogadó órát tart. 

Utólag minden bűnesetről tájékoztas-
sák a polgárőrséget, akkor is ha történt az 
ügyben rendőrségi intézkedés vagy felje-
lentés. A Polgárőrség telefonszáma: 06-30-
621 6254. 

Ne feledje! Névtelenül is tehet bűncse-
lekménnyel kapcsolatos bejelentést a TE-
LEFONTANÚ ingyenesen hívható zöld 
06-80-555-111 számán. 

POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 

Fogadóórák 
 
Tóth József önkormányzati képviselő 

fogadóórája: december 1-jén 17 órakor a 
Bölcs utcai családsegítő Házban. 

 
Fábián József önkormányzati képvise-

lő fogadóórája: december 9-én 16 órakor 
az Önkormányzat dorozsmai kirendeltsé-
gén. 

A munkálatokkal kapcsolatos kérdé-
seinket Tóth József képviselő úrhoz in-
téztük. 

 
– Jelenleg milyen útépítő munkálatok 

folynak Dorozsmán? 
Tóth József: Állandóan kopott, fogyott 

az önkormányzat előtti tér. Valamikor itt 
még piactér volt, majd a közút építése és 
más okok miatt mindig egy kicsit elvettek 
belőle. Tehát amit lehet, azt mentsünk 
meg belőle. Ez úgy látszott hosszú távon 
megvalósíthatónak, hogy kialakításában 
egy zárt egységes teret alkotva talán nem 
lesz kitéve csonkításoknak. Méltatlan volt 
nemzeti ünnepeink megrendezésének 
helyszíne a vegyes (aszfalt, beton, gidres-
gödrös esőben víztócsákkal tarkított) bur-
kolat. Ezután is itt fogjuk megrendezni 
nemzeti, a március 15. és október 23-i 
ünnepségeinket. 

– Milyen lesz a tér arculata? 
T. J.: Egységes szervezetű díszteret 

szeretnénk megvalósítani díszburkolattal, 
amiben dominál a sárga szín, mivel ez 
harmonizál az önkormányzat épületének 
színével. Természetesen marad zöld felü-
let is, és nagyon sok díszfát szeretnénk 
elültetni. A zászlók elhelyezése is megvál-
tozik a célszerűség szempontjainak figye-
lembe vételével. Sokan felvetették, hogy 
az épület előtti kerékpártámasz is kerüljön 
megszüntetésre. Terv szerint a téren gép-
kocsi forgalom és parkolásra nem lesz 
lehetőség. Padok lesznek elhelyezve, ame-

lyek pihenésre, nézelődésre szolgálnak. 
Természetesen az Önkormányzat épületé-
ben lévő intézmények kiszolgálására lesz 
lehetőség gk-val való közlekedésre, hely 
lesz továbbra is áruszállításra, a mentők, 
tűzoltók részére, de eseti és nem rendsze-
res átjárással. 

– A munkálatok befejezése mikorra 
várható? 

T. J.: A kivitelezés ideje 140 nap, 2004. 
május 1-én szeretnénk átadni. A kivitele-
zési technológia olyan, hogy a hideg idő 
nem zavarja, csak csapadékos időjárás 
hátráltatja a munkálatokat. 

Terveink szerint a következő lépcső-
ben, 2004-ben a Művelődési Ház felújítá-
sától függően az önkormányzat udvarát is 
szeretnénk rendbe tenni. Továbbá a Negy-
vennyolcas utcában, a parkolási igények 
kielégítésére, az Önkormányzat épületétől 
az orvosi rendelőkig egy leállósávos par-
kolót szeretnénk a jövőben kialakítani. 

– Mi készül a Czékus utcában? 
T.J.: A lakosság igénye alapján elkez-

dődött az út több mint 50%-án az út széle-
sítése, és olyan új aszfalt burkolat elhelye-
zése, mely alkalmas lesz az autóbusz-
közlekedésre. Az útépítés terv szerint 
december 12-re fog elkészülni. Jelenleg 
tervezés alatt van az autóbusz-forduló és a 
buszváró öblök kialakítása, ezek helyének 
kijelölése várhatóan 2004. márciusban fog 
elkészülni. 

 
TÍMÁR L. 
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Variációk egy témára 

1. A Foci örök 
 
Kezdetben vala a labda kerek vala. Szolgálta ama kisded 

gyermekek örömét, míg a sátáni métely meg nem rontá a felnőt-
teket, elveszték józan eszöket, megbolondulának és elvették a 
kisded gyermekektől a gömbölű játékot. 

A sátáni métely elterjedé az egész világon, hódolnak néki a 
galluszok, a germánuszok, a hollanduszok, braziluszok, argen-
tínuszok, de legfőképpen a hungáruszok. 

Sámuel próféta elhatározá, hogy megtekint egy ilyen labda-
rugó mérkőzést. Kiméné a nép stádiumba és látá, hogy huszon-
két gatyás férfiú bé rohan a gyepre és a körül ülők szörnysen 
üvöltözének. 

Egyik mondja: Hajrá Fradi! A másik mondja: Hajrá Mötöká! 
A harmadik mondja: fujj! 

Ekkor jövé egy fekete gatyás férfiú elkezdi üldözni ama ártat-
lan labdát. 

Ki teheték belérugának, kik nem teheték egymásba rugának. 
Mire a fekete gatyás férfiú, akit elébb játékvezetőnek, később 

hülének, még később mozgó szemetes ládának nevezék, ismét 
elő veszi fötyölőét, nagyot harsonáza bele vala, rámutat arra a 
szent fehér pontra, amely ott helyezkedék el a tizenhatoson belül. 
Az egyik elszánt gatyás férfiú letéve a labdát, eme fehér pontra és 
nagyot rugá bele vala amely a hálóba hulla, amelyben hiába ug-
rándozott az oda kédszített kapus. 

És lőn bábéli hangzavar! Az ájtatos nézők megragadják egy-
más haját, fülét, beletaposnak egymás májába, veséjébe, kinyom-
ják a szomszédjuk szemét, úgy súgják a fülébe: Nesze neked 
Fradi. 

Kilencven perc lótás-futás, rugdosódás után, a fekete gatyás 
férfiú ismét elővevén fötyölőét, nagyot harsonáza bele vala ezzel 
a labdarúgó mérkőzés véget ér. 

A huszonkét gatyás férfiú egymást támogatva, sántikálva, 
kékre, zöldre rugdosott lábbal, de feletébb büszkén lévonul a 
gyepről. 

Az ájtatos nézők egyik fele győzelmi indulót zengedezve a 
másik fele szörnyű átkokat szórva kiballag a stádiumból. 

A vesztes csapat szurkolói szent esküvel megfogadják, hogy 
soha többé a gyepnek még a tájékára se mennek. 

Sámuel próféta elmosolyodik, mert ő tudja, hogy ama esküt 
tevők, egy hét múlva újra körül ülik a zöld gyepet és az egekig 
harsan a csatakiáltás: Hajrá Fradi! Hajrá Mötöká! 

És ez így lesz mindaddig, míg a Föld forog, a Nap süt az 
égen, míg egy pályára való gyep lesz ezen a Földön. 

Sámuel próféta monddá: Ájtatos nézők! Jegyezzétek meg jól, 
hogy nem mind labda, ami kerek. Továbbá: Ne küldd a játékve-
zetőt a nagynénikéje ama testrészébe, amit nem ildomos leírni, 
mert nincs néki nagynénikéje, és a szerencsétlen flótás oda megy, 
ahova akar. 

Áldásom kísérjen benneteket, és a szent balláb óvja meg a 
kaputokat minden ellenséges góloktól. 

ÁMEN! 
 

Lejegyezte: VARGA JÁNOS 
 
 

2. Frusztráció pályán kívül 
 
Nem múlik el hónap mostanság anélkül, hogy ne kapnánk 

hírt a tömegmédián keresztül kisebb-nagyobb jelentőségű vanda-
lizmusokról, rongálásokról és garázdálkodásokról, amelyet szin-
te minden esetben futball-szurkolók követnek el, ittas vagy csak 
felindult állapotban. Sokáig visszhangzott az újságokban és té-
vékben a néhány hónapja történt incidens is, amely során feldü-

hödött szurkolók az „utcára vitték a focit”, kirakatokat törtek-
zúztak, autókat rongáltak meg és verekedtek, de mintha a múlt 
héten is történtek volna effajta incidensek. Ki tudja már mindezt 
számon tartani? 

Őszintén bevallom, minden restellés nélkül, nem érdekel a 
foci. Sem a külföldi, pláne nem a belföldi. Azt hiszem, sokan 
vagyunk így. Egyszerűen nem köti le a figyelmem, és biztos 
halálra unnám magam, ha egy másfél órás meccset végig kelle-
ne néznem. Ám azért még bennem is megfogalmazódik néhány 
kérdés. Vajon miért vannak állandóan botrányok a hazai fut-
ball-életben? Miért fulladnak meccsek tömegverekedésekbe? 
Miért juttatja egy közkedvelt sport emberek tucatjait kórházba 
(no meg a bíróságra)? 

Az már a laikusoknak is, tehát a focihoz közömbösen hozzá-
álló embereknek is feltűnhetett, hogy a magyar futball elvesztette 
már azt a színvonalát és hangulatát, amelyet az anno a legendás 
„6:3-as győzelem” idején képviselt. Minden következmény nél-
kül, nyíltan ki lehet jelenteni és tényként el lehet fogadni, hogy 
ma a magyar foci még mindig mélyrepülésben van. Eléggé evi-
dens bizonyíték erre a magyar csapatoknak a nemzetközi verse-
nyeken való katasztrofális (le)szerepelése. 

Amikor egy szurkoló elmegy egy mérkőzésre, hogy drukkol-
jon kedvenc csapatának, legfőképpen látványos helyzeteket, gó-
lokat, jó labdajátékot szeretne látni. Ha már 2 órát áldoz az életé-
ből arra, hogy szurkoljon, szórakoztatást vár el cserébe. Minden 
dühkitörésnek és a feszültség állati levezetésének a forrása mind-
ezek részleges vagy teljes hiánya. 

Nem kell ahhoz magyar meccset nézni valakinek, hogy fe-
szültség halmozódjon fel benne, hogy stresszes hétköznapjai 
miatt elnyomott frusztrációk, kudarcélmények raktározódjanak 
el tudatalattijában. Ezek után csak hab a tortán, ha focisták csetle-
nek-botlanak előtte másfél órán keresztül. Egyértelmű, hogy 
egyszer csak „betelik a pohár”, sőt, túl is csordul. És hogy az 
ember megszabaduljon minden mérgétől és dühétől, ki kell adnia 
azt magából, és a negatív érzelmek mindig destruktív és agresz-
szív viselkedést váltanak ki. Tehát megpofozza azokat a játékoso-
kat, akiknek dühkitörése köszönhető. S ha ez nem lenne elég, 
akkor ezután azokon is kitölti mérgét, akik közvetett módon 
vagy egyáltalán nem felelősek az okozott frusztrációért. 

A csoporthoz való tartozás érzése csak még jobban elmélyíti a 
válságot azzal, hogy bátorságot ad az egyéneknek tettei végrehaj-
tásához. Ugyanis a csoportban az egyén elveszhet, arctalan, felis-
merhetetlen figurává változhat, ő lesz „egy a sok közül”. A fele-
lősség megoszlik, ha ugyanazon gonosztettet többen követik el 
egyszerre, s mivel a felelősségérzet háttérbe szorul, teret nyer a 
nagyobb agresszió és elszántság. Az ún. „társas fertőzés” hatásá-
ra az agresszió áttevődik a csoport többi tagjaira is, és ez a nietz-
schei „csőcselék” egymást támogatja, buzdítja ezáltal. 

Eléggé megdöbbentő, hogy mindezek hova vezetnek, de arról 
sem szabad elfeledkeznünk, hogy az embereket olyan külső té-
nyezők is befolyásolják tettük elkövetésében, mint a stressz vagy 
különböző „hangadó” személyek folyamatos provokatív viselke-
dése. Ennek ellenére elítélendő és büntetendő a vandalizmus, 
még ha az ember csak a körülmények áldozata is, hiszen (elvileg) 
mindenki képes gondolkodni és tetteit mérlegelni. De nem ez 
látszik megvalósulni. Meg kellene végre tanulni, hogy mi a jó és 
mi a rossz, meg kellene végre tanulni civilizáltabban viselkedni, 
és nem faltörő kos módjára és annak értelmi képességeivel egy 
szinten állva a világra rontani. Ami meg nem megy, azt pedig 
igazán nem kellene tovább erőltetni. Az üresen kongó lelátók 
eléggé éreztetik azt, hogy az az anomália, amelyet mi magyar 
focinak nevezünk, egyre kevesebb embert érdekel, egyre kisebb 
tömeget mozgat meg. 

Kis ország—kis pénz—kis foci... 
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Itt van a tél, itt 
van újra 

 
Elkéstünk. December 5-én jelenünk 

meg, már egy apró ünnepi hangulattal 
megfűszerezve olvasóink hétköznapjait. 
De ismét lemaradtunk. A nagyobb bol-
tok, bevásárlóközpontok, hipermarke-
tek, diszkontok időszámításához képest, 
ahol már majdnem negyed évvel hama-
rabb kezdődik a karácsony, mint az va-
lójában. Színes drapériák, műanyag fe-
nyőfák, hófehér hóimitátor habbal lefújt 
szánok, fenyőágak, díszcsomagolt dobo-
zok lógnak a mennyezetekről, hirdetvén 
azt, „nálunk október közepétől január 
harmadikáig tart a szent ünnep”. Kará-
csonyi akciós leértékelések, előrekészített 
mikulás-csomagok egész hadserege so-
rakozik a bevásárlóközpontok számos 
polcain. 

Én pedig a fejemhez kapok: „Hol van 
még karácsony?” 

És miközben a polcsorok labirintusai 
közt tolom a bevásárlókocsit, azon gon-
dolkodok, hogy mostanság, november 
közepén ugyan ki az, akit ezek az üres 
külsőségek lázba hoznak? Kiben keltik 
fel a karácsonyi hangulatot több mint 
egy hónappal az ünnep előtt? Csak tájé-
koztatásul jegyzem meg: karácsony de-
cember 25-26-án van. Szilveszter decem-
ber 31-én. Mikulás december 6-án. 

És azon is elfilozofálgatok, hogyha 
ennyire megdöbbentően hamar kezdik el 
az üzletek kifényezett karácsonyi-akciós 
sürgésüket-forgásukat, akkor ki lesz az, 
akinek még marad valami apró kedve 
arra, hogy karácsony előtt néhány nap-
pal esetleg egy héttel igazi hangulatos 
sétát tegyen a rengeteg, felhalmozott 
ajándékáruk között? Unottan fog lófrálni 
a sok maskara és dísz között, mert már 
másfél hónapja ezt teszi. 

Eddig ezeket a díszeket akkor kellett 
leporolni, amikor évente egyszer előha-
lászták őket a raktárból. Most oda kellene 
figyelni, nehogy a színes fenyőfadíszei-
ket pont karácsony napjain lepje el a por. 

Ám legyenek téli ünnepeink fehérek 
a hótól, vagy feketék a sáros latyaktól, az 
igazi karácsonyi hangulatot valami más 
adja meg. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánunk minden kedves 
Olvasónknak. Fogadják tőlünk szeretet-
tel ezt és elkövetkező számainkat, for-
gassák azokat hasznosan. 

SOMOGYI GÁBOR 

Hogyan örüljünk (előre is) a Karácsonynak 

Pár éve folyamatosan azt hallom az 
ismerőseimtől, hogy nincs ünnepi hangu-
latuk, a nagy rohanásban elfelejtik, és az 
utolsó pillanatban próbálnak megfelelő 
ajándékokat és fát vásárolni. Persze az is 
jobb lenne, ha már előre fel lenne díszítve. 

Amikor egy gyerek fellengzősen, nem-
törődöm módon beszél, sokszor rászól-
nak: Ne játszd már a nagylányt/nagyfiút! 
A felnőttek mégis mindig ezt teszik. Sok 
esetben tényleg csak azért komolykodnak, 
rohannak, nem érnek rá semmire, mert 
szerintük egy érett ember ezt csinálja. És 
itt van a baj. Elfelejtünk gyereknek lenni. 
Egy bizonyos kor után már „nem menő” 
örülni az apró dolgoknak, a várakozásnak, 
a karácsonyfa-díszítésnek. Változást csak 
az hozhat, ha kisgyerek kerül a családba. 
Újból lehet titkolózni, eldugni az ajándé-
kokat, lopva díszíteni, adventi naptáron 
számolni a napokat, karácsonyi dalokat 
énekelni. Aztán ez a gyerek is felnő. 

Már szinte közhely, hogy a Karácsony 
is elüzletiesedett. Már november elejétől 
feldíszített kirakatokkal találkozunk, és 
erre is érvényes az, hogyha túl sokáig lá-
tunk valamit, azt megszokjuk, és december 
közepére ugyanolyan közömbösen me-
gyünk el mellettük, mint nyáron egy nap-
tejekkel teli kirakat előtt. Tanulni kell ezt is. 

Biztos recept nincs ünnepi hangulatra, 
de ha egy-két ötlet beválik, az csak jó le-
het. 

Furcsán hangzik, de egy kutatás sze-
rint azok, akik ceruzával a szájukban 
(mosolyogva) néztek végig egy rajzfilmet, 
viccesebbnek találták, mint akik nem. 
Tegyünk egy ceruzát a szánkba december 
elején, de addig észre se vegyünk semmit! 
Ekkor már lehet összeállítani a Mikulás 
csomagot. Ne készen vegyük, mert akkor 
csak egy újabb tétel lesz a nagybevásárlás 
számláján, és ettől igazán nem leszünk 
boldogabbak! 

Készítsünk adventi koszorút! Tetszés 
szerint díszíthetjük, csak négy gyertya kell 
hozzá, és minden vasárnap eggyel többet 
kell meggyújtani. Ne felejtsük el, hogy 
Jézus Krisztus születését ünnepeljük! Még 
azok se, akik a pogány szokásokra hivat-
koznak, ez mégis jobban hozzátartozik a 
kultúránkhoz. 

Ha ezzel túl sok a macera, akkor ve-
gyünk adventi naptárat! Csokit enni a 
felnőttek is szeretnek, és komoly önura-
lom kell, hogy naponta csak egy darabot 
szabad enni belőle. Ez nem azt jelenti, 
hogy napközben a lelki (és hasi) nyugal-
munk megőrzése érdekében teletömjük 
magunkat édességgel! 

Találjuk ki már előre, hogy milyen fát 
szeretnénk, a díszítés stílusát, színét is. 
Készítsünk új díszeket, vagy egy-kettő 
kerüljön a kosárba a csomagolópapír mel-
lé. De ne vásároljuk fel kampányszerűen 
az összes bolt piros díszét, hanem válo-
gassunk! 

Tervezzük meg az ünnepi menüt! 
Ellenőrizzük, hogy minden fűszerünk 
megvan-e! Egy-egy különlegesebb ételnél 
néha csak akkor derül ki, hogy nem is 
hallottunk az összetevőkről. Mondanom 
sem kell, hogy a sütőpor és a 
vaníliáscukor is ilyenkor szokott elfogyni. 
Ha elkezdünk vásárolni korábban, akkor 
ugyanúgy dugjuk el, mint az ajándékokat! 
Azért mi emlékezzünk rá, hogy hova! 

Az ajándékvásárlást is időben el kell 
kezdeni. Ne találomra, becsukott szemmel 
bökjünk rá egy könyvre vagy egy CD-re! 
Decemberben már nyugodtan nézegethet-
jük a kirakatokat, és gyönyörködhetünk 
bennük, hiszen szép egy ünneplőbe öltö-
zött város. Ha már felmerült a kérdés - 
Mit vegyek? Azt sem tudom, mije van, mit 
szeretne! – akkor merüljön fel az is, hogy 
miért nem tudom? Fordítsunk időt arra, 
akinek ajándékot veszünk. Hiszen 
(remélhetőleg) szeretetből vesszük, nem 
megszokásból. 

Elérkezett az idő a fadíszítésre. Az 
égőket érdemes előre kipróbálni. Ezek 
kerüljenek először a fára, ekkor próbáljuk 
ki újra, majd kapcsoljuk ki, és ne is gyújt-
suk meg Szentestéig. Így nekünk is megle-
petést okoz majd a karácsonyfa. Az aján-
dékok is az utolsó pillanatban kerüljenek 
a fa alá, és ha tehetjük, aznap ne nagyon 
használjuk azt a szobát. 

A hangulathoz hozzájárul a zene is. 
Mindenki ízlése szerint találhat karácso-
nyi témájú műveket komoly és könnyű 
műfajban egyaránt. Elég, ha bekapcsoljuk 
a rádiót sütés-főzés, takarítás, díszítés, 
csomagolás közben. Énekelve tényleg 
könnyebben megy a munka! Szóljon a 
vacsora és az ajándékosztás alatt is! Ezek-
ben a napokban a tévében is sok karácso-
nyi film megy. Ne legyintsünk, hiszen a 
sok akciófilm és dráma közé kell, hogy 
férjen egy kis mese! Vigyázat, a túl sok 
ebből is megárthat! 

Végül menjünk el fél tizenkettő körül 
az éjféli misére, legyen a család közös 
programja, hiszen úgyis olyan keveset 
vagyunk együtt, és másnap úgysem kell 
munkába/iskolába menni! 

Már hallom is, hogy kinek van mind-
erre ideje. Mindenkinek. Kell, hogy legyen 
félóra az ebédszünetben, vagy munka 
után, vagy az esti film előtt, megkockázta-
tom: helyett! Van egy perc a buszmegálló-
ban, hogy megnézzük a kirakatokat! Van 
idő, hogy egy picit másfele menjünk mun-
kába vagy haza, és bekukkantsunk a kará-
csonyi vásár forgatagába! Még a vizsgákra 
való tanulás közben is kell annyi idő, 
hogy a betűkön kívül is lássunk, lehetőleg 
30 cm-nél távolabb! És ha már úgyis tele-
fonálunk, vagy SMS-t küldünk, nem fér 
bele egy „Boldog Karácsonyt!” is? 

De! 
Boldog Karácsonyt! 

ZSÓFIA 
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SZÉCSI RÓBERT: 
 

Alkony a parton 
Az alkony, majd a szürkület egyre változó fényeiben vará-

zsos színekben tündököltek a parti fák. Néhány eltévedt madár 
csapkodott csak a levegőben, de ezek nem zavarták a lenyugvó 
napot évezredes útjának folytatásában. A szomorúfüzek hajlé-
kony ágai közül néhány éhes szúnyog került elő, hogy összeva-
dásszák a peterakáshoz szükséges vért. 

Én is ott ültem a parton egyedül. Törökülésbe font lábakkal 
és az elsőként megjelenő csillagok végtelenből érkező fényét bá-
multam meredten. Majd a folyó lassú, nyugodt folyását pásztáz-
tam tekintetemmel, és megpróbáltam átlátni a világmindenséget 
a legkisebb atom végtelenségétől a teljességig. Valami különös 
érzés kerített hatalmába, ahogy a csillagos ég alatt hallgattam az 
előttem folyó víz természetes, halk suttogását. 

A folyó. Messziről jött, messzire megy. A megtestesült nyu-
galom és mégis az örök változás jelképe, hiszen örök időktől 
fogva itt folyik és még itt lesz, ki tudja meddig. A folyó. Arcait 
még a legöregebbek sem ismerik teljesen, mert vannak, olyanok, 
amelyeket több emberöltő alatt is legfeljebb csak egyszer mutat 
meg. Itt volt előttünk és itt lesz utánunk is, dacára minden embe-
ri beavatkozásnak. Ő az örök állandó és az örök változó. Tápláló 
anyja és része az őt körülvevő környezetnek. 

Itt folyt le rajta ki tudja mennyi víz. Látta az emberek első, 
vad hordáit és látni fogja az utolsókat is, talán még utánunk is itt 
marad. Csak kis része a végtelennek és mégis szervesen kapcso-
lódik hozzá, megállíthatatlan, erős és gyengéd. Csendes, nyugodt 
partjain meghitt andalgását őrzi szerelmespároknak, első és soka-
dik csókok csattantak el mellette, esetleg utolsók is. Fognak még 
itt ülni és gondolkodni másik is, és fognak gyönyörködni a ter-
mészet szépségében, ha lesz még természeti szépség. 

De ha az ember a folyóról felpillant, valami nagyobbal találja 
szemben magát: az univerzum végtelenségével és fel nem fede-
zett csodáival. Még a folyó, s az ember is eltörpül az átláthatatlan 
tér akárcsak egy parányi szeglete mellett is. 

Amit tudunk, csak azt mutatja, milyen sokat nem tudunk 
még. Talán van, amit jobb nem látni, amiről jobb nem tudni, mert 
a tudás hatalom, s a hatalommal élni is tudni kell. 

Az univerzumnak lelke van, és e lélek mindent magába foglal. 
Ez a lélek éppoly végtelen, mint az anyaggal elszórtan megáldott 
anyag nélküli tér, csak tud, érez és tapasztal. Az ember lelke is e 
végtelen nagy részét képezi. Lényege a még feltáratlan mélyben 
rejtőzik, ahogy az élet lényegét is magunkban kell keresni, mert 
az emberi lélek is, mint az univerzum határtalan és megsejthetet-
len tudást, erőt, energiát foglal magába. Néha feltör a tudatalatti 
transzcendens mélyéről valami, hogy egy kis ízelítőt adjon a cso-
dából, és az ember ilyenkor elcsodálkozik: „jé, ezt is tudom”. 

Nem kell ezért a végtelenért és a csodáért olyan messzire 
menni, nincsenek bonyolult eljárásai, kellékei a keresésnek. Elég, 
ha az ember befelé fordulva megkeresi a kapcsolatot felsőbb lé-
nyével, így kinyílik a világra többet megsejtve abból, mint 
amennyit életében elérhetne. Ennek a lénynek nincs neme, nem 
jó és nem rossz, mert fölötte áll mindannak, ami a korlátozott 
emberi elmével felfogható. Ő zárta be magát ebbe a testbe, amely 
most itt tapasztal az anyagi világban. Ezt a tapasztalatot szerzi 
meg a test által a lélek. 

Éppúgy a végtelen részét képezzük, ahogy a csillagok és a 
folyó; és ha jól megnézzük, csillagok vagyunk magunk is, fényt 
árasztunk, mely szemmel nem látható, amit a szeretet ereje táp-
lál, de érezhető, ha odafigyelünk magunkra és egymásra. Csilla-
gokká válhatunk mások életében, és átadhatjuk a fényt az utá-
nunk jövőknek, hogy ők is érezzék a végtelen csodát. 

 
Szécsi Róbert 1981-ben született Mórahalmon. Jelenleg Szegeden 

lakik, főiskolai tanulmányainak megszakítása után könyvelőként dolgo-
zik. Verseket, javarészt tudományos-fantasztikus novellákat ír, és a 
képregény-rajzolásban is kipróbálta már magát. 

Bemutatom tanítványomat 

Buday István Eleken született 1950-ben, de a család hamaro-
san Csongrád megyébe került. Buday István Szegeden érettségi-
zett a Vasútforgalmi Technikumban, ahol fiatalon jeles egyénisé-
ge volt az irodalmi önképző körnek. A JATE bölcsészkarán szere-
tett volna továbbtanulni, de a magyar-orosz szakos párosításban 
az orosz miatt ez nem sikerült. Pályát módosított: jelenleg a sze-
gedi MÁV Területi Igazgatóságán dolgozik—már a vasúthoz köti 
élete elmúlt több mint harminc éve. 

A költészet iránti fogékonysága, lírai vallomásai ma is frissek. 
Fiókja számára összegyűjtött verseiből válogattam néhány őszi és 
téli hangulatút, s V. Szabó Erzsébet illusztrációival ajánlom a 
kedves dorozsmai olvasóknak szeretettel: 

VÁRHÍDI LÁSZLÓ 

BUDAY ISTVÁN: 
 

Fenyvesek közt 

Tompaszögű valóság 
 

Két ablak kitárva 
Fa-ezüst hull az aszfaltra 
Pénz sikkan tenyérből tenyérbe 
Neon-vibráció 
Delíriumos reggel 
Kószafényű tócsatükrök 
Pavilonsorokban riadó félálom 
Reggel az őszi téren 
Tárulkozó sóhajok remegnek 
Hétvégén ábrándozó emberek 
Lépteken csüng a korai fény 
Így ébred a 
Tompaszögű, örökélő valóság. 

Fenyvesek közt halkan lépek én 
Lehullott toboz reccsen a lábam alatt 

S bent, az erdő sűrű rejtekén 
A kósza fény botladozva halad. 

 
Ám csalfa itt most minden 

És csak látomás e kép 
A délibáb csalja így az embert 

Ringatja sejtésbe eképp. 

 
Talán ha meglelném itt a vigaszt, Mégis e csalfa, tűlevelű-valóság 
Mely minden sebre enyhet ad kísér el majd odáig 
Ha itt érném utol a szökő tavaszt. Hol az út másik oldalán 
 Cserízű, igaz-szó virágzik. 

 
(1968, Percsóra) 
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Látogatóban a finneknél 
Az Európai Unió kulturális sokszínű-

ségét és Magyarország az oly messze tűnő 
Finnországgal való közös tradicionális 
múltunkat és jelenünket hivatottam töb-
bedmagammal tanulmányozni Finnor-
szágban 2003. október 16. és 23. között. Az 
uniós pályázaton elnyert utazás résztve-
vői – Árvai Mara, a Regionális Ifjúsági 
Médiaközpont vezetője, Gergely Orsolya, 
a Junior Achievement szegedi képviselője 
valamint a 17-22 év közti diákújságírók 
(köztük én is) – arra keresték a választ, 
milyen egy unióbéli ország fiataljainak 
élete, hogyan kapcsolódnak be az önkén-
tesek a kulturális programok szervezésé-
be. És persze világot láttunk – idegen or-
szág hétköznapjait, tájait, nevezetességeit 
és gasztronómiáját. 

 
Hosszú az út 

 
Lapua, ahol napjainkat eltöltöttük 

finnországi tartózkodásunk során, igazi 
csöndes és álmos kisváros, ahol tényleg 
sosem történik semmi, és ahol minden 
fontosabb épület és intézmény csak egy 
ugrásnyira van. A Szegedet és Lapuát 
elválasztó 4000 km-t repülővel és vonattal 
tettük meg. Miután szerencsésen landol-
tunk, a vonatállomásra siettünk. Nekünk, 
a MÁV vonatjain megedződött turisták-
nak kellemes csalódásban volt részünk: a 
kellemes repülőút után modern, komfor-
tos vonat robogott velünk célállomásunk 
felé, óránként 160 km/h sebességgel. Az 
ember szinte meg sem érezte, hogy menet-
iránnyal háttal ül – ha már biztonsági 
okokból erre kényszerül az utas. Ha nem 
is a kényelem miatt, de az idejében való, 
pontos megérkezés miatt pedig majdnem 
elszalasztottuk a leszállást… 

Az állomásról tapasztalatcseréink 
színhelyére, az ifjúsági házba az intéz-
mény vezetője kísért el bennünket. A leg-
fontosabbak megbeszélése után pedig 
mikrobusszal érkeztünk meg szálláshe-
lyünkre, amely meghaladta minden elkép-
zelésünket. 

Egy erdős dombon állt fenyőfák közt 
faházunk, és kikövezett utak vezettek oda 
bennünket. Az ízléses és otthonos épít-
mény emelettel, külön hálószobával és 
szaunával, konyhával és élelemmel feltöl-
tött hűtővel maga volt a megtestesült és 
általunk is elérhető luxus. A nappali társal-
góban kandalló állt, amelyeket aztán a 
hideg finn estéken be is gyújthattunk. Ám, 
tekintettel a majd’ egy napig tartó útra, a 
beköltözés után elnyomott minket az álom. 

 
Barangolás Lapuában 

 
Ha ezt a finn kisvárost szeretné valaki 

megtekinteni, nem kell hosszú és fáradsá-
gos túrára számítania. Hangulatos sétá-
nyok, zöld gyep, tágas terek és otthonos 
házak fogadják a turistákat. Nincs nagy 
forgalom; nem fájdul bele a fejünk, ha 
Lapua főútjára kiérve a belvárossal kezd-
jük gyalogtúránkat; apró boltok, szuvenír-
üzletek, kioszkok váltogatják egymást. 
Kecsesen ívelt hídon lehet átjutni a várost 
keresztbeszelő apró folyó túloldalára. E 
folyó partjához közel áll a templom, tőle 
egy ugrásnyira pedig a művelődési köz-
pont, amely művelődési ház, könyvtár, 
múzeum, galéria és kávézó egyben. Eme 
intézményt egy fegyvergyár épületében 
létesítették, miután a világháború környé-
kén az egyik termében keletkezett robba-
násban negyvenen vesztették életüket. A 
tragédia után a gyárat bezárták, később 

renoválták, és a központ mellé egy kápol-
nát is építettek, amely – nem véletlenül – 
negyven férőhelyes. 

Patinás, de azért az itthonival egy 
szinten nem említhető épületben foglal 
helyet a polgármesteri hivatal. A közel eső 
parkban emlékszobrok állnak, a háborúk 
alatt elesettek névsoraival. Itt találtunk rá 
arra az emléktáblára (alsó képen), amely 
magyar katonáknak mond köszönetet a 
háborúban nyújtott segítségért, és ame-
lyen természetesen magyar nyelven olvas-
ható a felirat. 

A közeli sportcentrum testesítette meg 
barangolásunk utolsó helyszínét. A létesít-
ményben uszoda, szauna, foci- és kézilab-
dapályák valamint squash-termek foglal-
nak helyet, rendkívül modern épületben, 
rendkívül modern felszerelésekkel. 

A hét során számos alkalmunk volt a 
városban való lébecolásra. Az egyik napon 
egy olyan boltba léptünk be, amely egy-
szerre volt bizományi, antikvitás, használt-
ruha bolt és antikvárium. Az élet minden 
területén használatos árucikkek tömkelege 
fogadott minket, karórától a használt vide-
okazettákon át Molnár Ferenc A Pál utcai 
fiúk c. regényének finn változatáig. 

 
Médialátogatás 

 
Egy szép reggelen Lapua újságjának, a 

Lapuan Sanomat szerkesztőségét kerestük 
fel. Már csak azért is volt emlékezetes és 
programjaink közt markáns e túra, mert – 
csakúgy, mint a médiatalálkozókon – le-
endő szakmánk mindennapjaiba nyerhet-
tünk bepillantást. 

A főszerkesztő hölgy számos informá-
cióval ellátott bennünket a kiadvánnyal 
kapcsolatban. A Lapuan Sanomat minden 
héten kétszer jelenik meg, kedden és csü-
törtökön, nagyjából 3000 példányban (a 
Dorozsmai Napló pedig majd’ 4000 pél-
dányban). Az általában húszoldalas újság 
számonként 1 euróba kerül, de hétvégi 
mellékletük ingyenes. Mint ahogy itthon 
már rég, ők is a fejlődés útjára léptek, és 
ma már teljesen kiiktatták a szerkesztési 
folyamatokból a papírt, magyarul minden 
számítógépen íródik. 

Tágas irodán vezettek minket végig, az 
ott dolgozó szerkesztők, a tördelő, a kép-
feldolgozó sürgésének-forgásának sajátos 
izgalmából ránk is ragadt valamennyi. 
Tipikus szerkesztőségi légkör és jó hangu-
lat fogadott bennünket. Az újságnál egy 
apró múzeumot is berendeztek, ahová régi 
számok címoldalait, valamint a számítógé-
pes kiadványszerkesztést megelőző idők 
jellegzetes kellékeit, például az ólombetű-
öntőformákat csodálhattuk meg. 

A múltból visszatérve a jelenbe, végig-
követhettük, hogyan dolgozzák digitáli-
san fel az előző napi magyar estről készí-
tett felvételeket. Ugyanis látogatásunkról 
az újság csütörtöki számában hírt fog ad-
ni. Ezután belepillantottunk a tördelő 
munkájába is: profi kiadványszerkesztő, 
hozzáértés, lendület. Miután kész az új-Emlékmű Lapuában a magyar honvédek segítségnyújtásáról 
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ság, a tördelőprogram állományát más 
programok számára is olvashatóbb formá-
tumba konvertálják, a nyomtatás és sok-
szorosítás másik városban történik. 

A finnek nagyon szeretnek olvasni. 
Sok magazin is jár arrafelé. Egy nemrég 
végzett kutatás szerint a finn újságírók 
azok, akik a Földön a legkevésbé megvesz-
tegethetőek és elfogultak, tehát a legbecsü-
letesebbek. A Lapuan Sanomat igazi kisvá-
rosi újság, amelyben egy álmos, csöndes és 
nyugodt közösség kisebb-nagyobb törté-
néseit örökítik meg. Mindezt a kor szelle-
méhez méltóan – precízen, profin. 

 
Barangolás Tamperében 

 
A „szomszédos” (180 km-re levő) 

Tampere város látogatásának fénypontja 
mindnyájunk számára egyértelműen egy 
evangelikus-lutheránus templom, a St. 
John Katedrális megtekintése volt. Az 1907-
ben épült templomot Lars Sonck tervezte. 
Különös látvány volt, ahogy az égbe törő 
két tornya közül az egyiken kereszt, a 
másikon pedig egy szélkakas áll. A kated-
rálist sokáig az ördög templomaként je-
gyezték, a beltér falain helyet kapó gnosz-
tikus és apokrif festmények miatt. Ezek az 

alkotások magukkal ra-
gadtak bennünket is, 
főleg Simberg A halál 
kertje című festménye (a 
képen), vagy Enckell 
Feltámadás című kompo-
zíciója. Ezek a munkák 
botrányt keltettek annak 
idején a hívők körében, 
de ma már ezekre mint 
egyedülálló mestermű-
vekre tekintenek. 
 

Csoportfoglalkozások 
 
A finn fiatalok világ-
szemléletével, hétköznapi 
életükkel az angol nyel-

ven folyó csoportos kommunikációs fog-
lalkozásokon, az ún. „workshop”-okon 
szembesültünk. Átlagos fiatalok, átlagos 
élettel, szinte semmiben sem térnek el 
bármely európai ország fiataljaitól. Tehát 
elvileg közös ismerethalmazzal, „egy 
nyelvet beszélve” diskuráltunk el velük, 
de ahogy jobban megismertük őket, kide-
rült, ők egyáltalán nem úgy néznek mi-
ránk, mint mi őrájuk. Mint minden fejlet-
tebb ország esetében (de a finneknél bizo-
nyosan), egyfajta leereszkedő kedvesség-
gel bánnak velünk. Lehetséges, hogy nem 
szándékosan, de sokszor úgy néztek ránk, 
mintha nem 4000 km-rel arrébb, hanem 
egyenest a Marsról pottyantunk volna 
oda. Igyekeznek jó házigazdának tűnni, és 
próbálnak kedvesek lenni, a kulturális 
eltérések miatt meg nem sérteni bennün-
ket, de olyan döbbent arcokat még életem-
ben nem láttam, mint amilyet a finnek 
vágtak, amikor megtudták, nálunk is van 
McDonald’s, és mi is iszunk kólát. Más 
étkezési szokásainkból is adódott egy sor 
kellemetlenség, amelyet nem részletezek, 
elég az hozzá, hogy tanulva a hibákból, 
ebéd és vacsora alkalmából mindig tudat-
ták velünk, miből mennyit szabad ven-
nünk. 

Még az olykor-olykor előforduló, a 
játékok alatt történő vidám helyzetek sem 
mosolyogtattak meg bennünket annyira, 
mint a magyar est alkalmával. Igazi ma-
gyar ételeket készített a csapatunk: lecsót, 
somlói galuskát. A finn szokásokhoz hí-
ven, egy asztalra kipakoltuk az ételt, az 
édességekkel és ropogtatnivalókkal 
együtt. Ehhez az asztalhoz járultak aztán 
sorban ki a finnek, és mindenki azt szedett 
magának a tányérra, amelyet épp megkí-
vánt. Így jöhettek létre olyan mesés étel-
kompozíciók, mint a lecsóban mártott 
mézes puszedli, vagy somlói galuskás 
sajtos tallér. 

Sokszor tehát mi csak néztünk, mint a 
moziban. Például akkor, amikor az iskola-
látogatás során rájöttünk, hogy a „cipő-
levetés mielőtt belépsz a szobába” ragálya 
ide is kiterjed. Tanteremben tehát csak 
cipő nélkül szabad tartózkodni. Méreg-
drágák a tankönyvek, de a menza ingye-
nes mindenki számára. A svéd nyelv ta-
nulása annyira kötelező ott, mint a mate-
matika. Orosz nyelvi kurzust már évek óta 
nem indítanak, mert nincs rá jelentkező. 
Amivel mi itthon csak az egyetemen 
szembesülünk, ők már szakközépiskola 
alatt is. Ez pedig a személyre szabott óra-
felvétel. A kötelezően előírt tantárgyakat 
mindenki akkor veszi fel, amikor csak 
jónak látja. Az ösztöndíjak mértéke mesz-
sze meghaladja a hazait, az átlagkereset 
1000-1500 euró közt inog, igaz, ott kint 
minden drágább, mint itthon, kivéve a 
benzint: az ott is, itt is ugyanannyi. 

Összegzésképpen, ha választanom 
kellene, hogy ott lakjak, vagy itt, mégis-
csak maradnék itthon. Kint ugyanis szinte 
émelyítően sosem történik semmi, a hideg 
időjárás a kedélyeket is borzolja, az ember 
még visszahúzódóbb, barátságtalanabb 
lesz tőle. Ja, és persze azért maradok itt-
hon, mert nem tudok finnül: akármennyi-
re is nyelvrokonok, a finnből egy árva szót 
nem lehet megérteni! 

SOMOGYI GÁBOR 

Pokoli történetek karácsonyra 
Nem kell megijedni, csak Vujity Tvrtko 

Pokoli történeteinek különkiadásáról van 
szó. Így sikerült megoldani, hogy az Utol-
só pokoli történetek után is újabb könyv 
születhessen ilyen címmel. A történetek 
már nem annyira pokoliak, akár sikertör-
ténetek is lehetnének, ha nem lenne ben-
nük mégis tragédia. A fejezetek végén 
minden jóra, de legalábbis jobbra fordul, 
ha másért nem, a probléma feltárása és az 
elkészült riportok miatt, csak egy nem… 

Olvashatunk kambodzsai magyar 
árvákról, a Groovehouse énekesnőjéről, 
Judyról és autóbalesetéről, egy ghánai 
fekete magyarról, aki egy magyar szárma-
zású apácát is megtanított magyarul, egy 
kosaraslány életéről és egy másik halálá-

ról, arról, hogyan állt talpra egy asszony 
gyermeke elvesztése után, és a pakisztáni 
szemétevő gyerekekről. A könyv végén 
kisebb szösszenetek találhatók, amelyek 
meghökkentők, viccesek, néha szomorká-
sak. 

Sokan talán nem értik, hogy miért van 
szükség ilyen könyvekre. Szerintem azért, 
hogy a meleg szobában, a kényelmes fo-
telben ülve adjunk hálát, ha velünk ilyen 
nem fordult elő, és reményt lássunk, ha 
mégis. 

A könyvet a szerző szerte az ország-
ban dedikálja, november 14-én Szegeden 
volt, a következő állomás pedig Szolnok. 

 
ZSÓFIA 

KÖNYVESPOLC Volt egyszer 
hol nem volt… 

Mindig örültem, hogy kisleányom 
jókedvűen ment el az óvodába, s az úton 
hazafele, otthon is sokat emlegette Ildi 
óvónénit, aki hosszú, fekete hajú, mosoly-
gós arcú, mint Hófehérke, egy jó tündér 
szerepét töltötte be az óvoda zárt kapui 
mögött. 

Kisleányom most már kamaszként is 
ölelésre nyíló karokkal szalad elébe, ha 
meglátja az úton. 

Szeretetével körülveszi a gyerekeket, s 
nemcsak a hét kis törpe örömére. 

Gyermekszeretete varázsolja őt mesés-
sé, s hivatásszeretete teszi „igazi” óvó 
nénivé. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Ebből való ez a kivonat és néhány 

részlet ádventi és karácsonyi előkészüle-
tül. 

ÁDVENT SÖTÉTSÉGE. Keresztény 
alapjaitól eltávolodott Európa népeiről 
szomorú, de valós képet rajzol a buzdítás. 
A történelemben okozott csalódások hatá-
sára teljes kimerültséget érez Európa nép-
ének jelentős része. Elvesztette keresztény 
emlékezetét és örökségét. Egyre nehezebb 
megélni a Jézusba vetett hitet a nyilvános-
ság előtt. Az a benyomás, hogy a hitetlen-
ség magától értetődik, a hitnek ellenben a 
társadalom előtt igazolásra van szüksége. 
Sokakban eluralkodott a jövőtől való féle-
lem, a belső üresség és szorongás, az élet 
értelmének elvesztése. Ezek szomorú gyü-
mölcsei és megnyilvánulásai a születések 
számának drámai megfogyatkozása, a 
papi és szerzetesi hivatások fogyása, a 
végleges döntések halogatása, sőt elutasí-
tása a házasságra vonatkozóan is. Elural-
kodik a magányérzet, sokasodnak a meg-
oszlások, ellentétek. Ezek következménye 
a családi élet válsága, a család fogalmának 
kiüresedése. Az etnikai konfliktusok to-
vább élnek, újjáélednek, föltűnnek a faj-
gyűlölet bizonyos jelei, a vallások közötti 
feszültségek, az egyéni és csoportos ego-
centrizmus. Az egyéni érdekeket és kivált-
ságokat kegyetlenül megvalósítják. A 
folyamatban lévő globalizáció sokak sze-
mében a gyengék kizárását jelenti, növeli 
a világ szegényeinek számát. A személyek 
közötti szolidaritás gyengülése következ-
tében a meglévő anyagi jólét ellenére so-
kan magányosnak, magukra hagyottnak 
érzik magukat. Az Isten és Krisztus nélkü-
li emberkép az embert a valóság abszolút 
központjába, Isten helyébe állítja. Elfelejti, 
hogy Isten alkotta az embert és nem az 
ember alkotja istenét. Az európai kultúra 
„csöndes aposztázia (istentagadás)” be-
nyomását kelti. Az önelégült ember úgy 
él, mintha nem létezne Isten. A remény 
elvesztésének egyik aggasztó jele az a 
jelenség, amit a „halál kultúrájának” ne-
vezhetünk. 

ÁDVENT FELLOBBANÓ FÉNYEI. A 
remény jeleit csak az veszi észre, aki nem 
áll meg a botrányoknál, nem elégszik meg 
a gondok miatti botránkozással. Ezek: Az 
egyház szabadságának visszanyerése 
Kelet-Európában, sok új lelkipásztori 
lehetőség nyílt. Az egyház elsőbbséget ad 
az evangélium hirdetésének a társadalmi 
és politikai dolgokkal kapcsolatban. Nö-
vekszik a népek nyíltsága egymás iránt, 

hosszú időn átellenségeskedő népek kö-
zelednek egymáshoz. Gyarapszik az egy-
más iránti elismerés, minden téren csere-
folyamatok valósulnak. Ettől remélhetjük, 
hogy főleg a fiatalokban növeli majd a 
testvériség érzését, és törekednek majd a 
javak megosztására. Ez az egész folyamat 
többnyire békésen és a szabadság szelle-
mében bontakozik, mely tiszteletben tart-
ja a törvényes különbségeket és támogatja 
Európa egyesülésének folyamatát. Az 
Egyház belső életében örvendetes jel a 
keresztény hit sok tanúja, sőt vértanúja, 
akik fényt jelentenek az Egyháznak és az 
emberiségnek. A hivatalosan szentté ava-
tottak és a mindennapi életben hűséges 
életű szentek sokasága. A plébániai élet-
ben a világi hívek társulásai imacsopor-
tokban. Mindezek a jelek arra mutatnak, 
hogy egyre többen élik hitüket teljes elkö-
telezettséggel és a küldetés lendületével. – 
Örömmel tapasztalható a keresztények 
egysége fel való törekvés az ortodox és a 
reformációból eredő keresztényekkel 
folytatott párbeszédben, felismerve ezek-
ben a szentlélek működésének jeleit, me-
lyet dicsérnünk kell és hálát adunk érte az 
Úrnak. (17.) 

KARÁCSONY RAGYOGÁSA. Az 
Egyház tudja felajánlani legdrágább kin-
csét, amit senki más nem tud neki adni: a 
hitet Jézus Krisztusban, a meg nem csaló 
remény forrásában. A Szentatya szavai: 
Most az egész Egyházzal együtt hívom 
testvéreimet, férfiakat és nőket egyaránt, 
hogy bizalommal táruljanak ki Krisztus 
felé, s engedjék, hogy ő megújítsa őket, s a 
szeretet és béke erejével hirdessék minden 
jóakaratú embernek, hogy aki találkozik 
az Úrral, megismeri az Igazságot, fölfede-
zi az Életet és megtalálja az utat, mely az 
életre vezet. 

Aki elindul Jézus nyomában és hűsé-
gesen követi tetteiben, az embertársai és a 
közösség számára az Isten Országa kin-
cseit adja tovább, amelyeket Jézustól ka-
pott.  Részletesen bemutatja a papok, szer-
zetesek, világban élő férfiak és nők ho-
gyan tudják szolgálni mindenki jobb éle-
tét.  

A mai ember szívesebben hallgatja a 
tanúkat, mint a tanítómestereket, vagy ha 
meghallgatja a tanítókat, azért teszi, mert 
tanút lát bennük. Ezért lényeges követel-
mény, hogy az életszentség jegyeit muta-
tó, elkötelezett keresztények tegyenek 
személyes és közös tanúságot Jézus Krisz-
tusról, mert ez képes a remény visszaadá-
sára. 

Az Egyháznak szüksége van a művé-
szetre, irodalomra, zenére, festészetre, 
szobrászatra, építészetre és ezek alkotóira, 
fölfoghatóvá, és amennyire lehet vonzóvá 
tegyék a lélek, a láthatatlan, az Isten vilá-
gát. 

Neked is, Isten Európában élő egyhá-
za, imádkozó közösségnek kell lenned, a 
szentségekkel, a liturgiával és egész éle-
teddel ünnepelve az Urat. Az imádságban 
fogod fölfedezni újra az Úr éltető jelenlét-
ét. Így, ha minden cselekedeted gyökere 
az Úrban van, föl tudod majd ajánlani az 
európaiaknak a Vele való találkozást és az 
igazi reményt, mely egyedül képes telje-
sen kielégíteni a – mai Európában feléledt 
vallásos érdeklődés különböző formáiban 
rejlő – vágyat Isten után. 

A vasárnapból gyakran egyszerű 
„pihenőnap” lesz. Ha tiszteletben tartják 
az Istennek és családnak szentelt vasárna-
pot, az az ember és általa az egész társada-
lom javát szolgálja. 

Azzal a tekintéllyel, melyet Urától 
kapott az Egyház megismétli a mai Euró-
pának: Harmadik évezred Európája, „ne 
lankadjon kezed!” Ne higgy a rémhírek-
nek! Ne engedj a jövőtlen gondolkodás- és 
életmódoknak, mert azok nem Isten igéjé-
nek bizonyosságára támaszkodnak! Térj 
magadhoz! Légy önmagad! Fedezd föl 
eredetedet! Éleszd föl gyökereidet! A szá-
zadok folyamán megkaptad a keresztény 
hit kincsét. Ez az evangéliumból fakadó 
elvekre alapozza életedet nemzeteid mű-
vészetében, irodalmában, gondolkodásá-
ban, kultúrájában fakadó kincsek. De ez 
az örökség terv a jövőre is. Át kell adnod 
az eljövendő nemzedékeknek is, hiszen ez 
a biztos alapja az ő életüknek is. 

Ne kételkedj! A remény evangéliuma 
(örömhíre) nem csal meg! Tegnapi lés mai 
történelmedben olyan fényesség az evan-
gélium, mely megvilágít, és irányt mutat 
utadon, erő, mely támogat a megpróbálta-
tásaidban. Új világ próféciája, új kezdet 
jele, fölhívás mindenki, hívők és nem hí-
vők felé, hogy lépjenek új utakra, melyek 
a „lélek Európájába” vezetnek, hogy való-
ban „közös ház” legyen belőle, melyben 
életöröm uralkodik. 

 
Mária, reménység Anyja, légy velünk! 
Mária, ajándékozd nekünk Jézust! 
Segíts, hogy Őt kövessük, Őt szeres-

sük 
Veled együtt mondjuk: „Jöjj el Úr Jé-

zus!” 
MÁDI GYÖRGY plébános 

Ádventi sötétség és benne fellobbanó fények 
KARÁCSONY RAGYOGÁSA az Egyház és Európa életében 
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Megtörtént... 
…az új egyházközségi képviselőtestü-

let tagjainak a hívek részéről történő meg-
választása. Mint a hasonló választásokon 
mostanában, itt sem volt kiemelkedően 
magas a részvétel, az érdeklődés (hogy 
nagyon visszafogottan fogalmazzak.). 292 
leadott szavazólapból 276 volt érvényes, 
értékelhető. 

A szavazatok megszámlálását a vá-
lasztásban nem érdekelt kiérdemesült 
tiszteletbeli testületi tagok és felkért sze-
mélyek végezték: Boros Margit, Jenei Elek, 
Szűcs István, Tapodi Endre, Maróti Lász-
ló, Pócsai György. Jelen volt Mádi György 
plébános. Erről jegyzőkönyv készült. 

Az új képviselőtestület tagsága a kö-
vetkező módon alakul ki: az elnyert szava-
zatok alapján az első tizenöt személy; a 
Szabályzat 4.4. pontja által adott lehetőség 
szellemében „a plébános megítélése sze-
rint munkakörük és társadalmi helyzetük 
miatt fontos szerepet betöltő”  két személy; 

valamint a hivatalból a testülethez tartozó 
három személy. Ezek név szerint: Bálint 
István, Tímár Lajos, Dr. Bihari Lajos, Gyu-
ris Gábor, Mihálffy Tibor, Moró András, 
Szabó Józsefné Ocskó Zsuzsanna, Gyuris 
Mihályné Illés Erzsébet, Mihálffy Béla, 
Tapodi Péter, Bényi Mihály, Ferencsik 
Tibor, Kiss Zoltán Huszár László, Szalkai 
Attila, Pesti Ferenc, Szabó Zoltánné Fodor 
Anna, Mihálffyné Turzó Edit, Pócsai 
György és Mádi György. 

A sorrendben következő hat személy a 
testületnek ún. „póttagja”. Ők lazábban 
tartoznak a testülethez. Amennyiben a 
teljes jogú tagok létszáma csökken, közü-
lük sorrendben a következők foglalják el 
azok helyét. A hivatalos gyűléseken nem 
vesznek részt, mert nincsen szavazati 
joguk, de a megbeszéléseken ők is jelen 
vannak. Ők: Zádoriné Varga Mária, Veres 
Antal, Gabona István, Nyári Imre, Kószó 
László és id. Olajos Imre. 

A választás módjának leírását és a vá-
lasztásban a hívek által ajánlottak névsorát 
fel kell terjeszteni a Püspök úrhoz. Tulaj-
donképpen az általunk felterjesztett szemé-
lyeket ő nevezi ki az egyházközségi képvi-
selőtestület tagjaivá. A kinevezett testület 
az alakuló gyűléssel kezdi meg működését. 
Ezen az első hivatalos gyűlésen választják 
meg maguk közül a Szabályzatban megha-
tározott tisztségviselőket. 

Az új testület tagjai december 21-én a 
Püspök atya Dorozsmán 9 órakor bemuta-
tott ádventi szentmiséjén tesznek ígéretet 
szolgálatuk egyházias lelkülettel végzett 
lelkiismeretes teljesítésére. 

Köszönet illet mindenkit, aki a szava-
zással véleményét nyilvánítva segítette a 
közösségi élet megújuló folytatását. Azok-
nak is köszönetünket fejezzük ki, akik a 
képviselőtestület tagjaiként is vállalják az 
Egyház szolgálatát. 

MÁDI GYÖRGY plébános 

KATOLIKUS HÍRHOZÓ 

MOLNÁR JUDIT: 
 

Télben 
 
Nézem a tájat 
Látom meghalni a fákat 
Jeges eső süvít 
Elbújtam, mert dühít 
 
Szürke felhőt hoz a szél 
A madárka már nem beszél 
Elköltözött messzire 
Párjával a tengerre 
 
Elfutnék elbújnék párommal én is 
Ilyenkor csak a remény él mégis 
Amikor majd tavasszal 
Langyos szellő marasztal 
 
Kedvem talán visszatér 
A mosoly lelkemben megér 
Lásd még talán boldog vagyok 
Ó teremtő a tél elhagyott. 

MOLNÁR JUDIT: 
 

Tél 
 
Csikorog a hideg, zúzmarás a liget 
Jégcsapok lógnak az ereszről 
Úgy gondolja télkoma 
Jéggé dermeszt, ha-ha-ha 
 
Zordan, morcosan állnak a fák 
Tűrik a szél jeges haragját 
Fenyők hó ruhájuk alatt 
De nagyon várják a tavaszt 
 
Kismókus keresi reggelijét 
De nem talál a hó alatt jó csemegét 
Törne burkából ki a patak 
Jégtáblái csak úgy roppannak 
 
Jég hó és zimankó 
Amott mégis szánkót húz egy ló 
Gyermekek vidáman kacagnak 
Úgy örülnek a fagynak 
 
De az ég alja derül már 
Nem lesz havas mindig a táj 
Tavasz anyó, ha betipeg 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA: 
 

A csillag ott ragyog 
 
Csak ne légy szomorú, 
szívemből kérlek én, 
vigasz-szavaimmal, 
oly sok, mit mondanék… 
 
Csak ne légy szomorú 
Karácsony éjjelén, 
gyertyáidat szívem 
tüzes parazsából, 
 

lángra lobbantom én. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA: 
 

Novemberi emlékezés 
 
Hiányotok lelkemben, 
örök űrként lebeg, 
bús szívem síromig 
hordozza a sebet. 

MOLNÁR JUDIT: 
 

Szívedben élek tovább 
 

Eljött a sötétség értem 
Ne bánkódj, mert boldogan éltem 
Mint harmatcseppek a fák levelén 
Gondolod azt, hogy egy ilyen csepp 
vagyon én 
 
Szívedben élek ezután 
Érzem dobbanásában vágy reám 
Majd a reggeli friss záporral jövök 
Arcodról lecsorgó könnyeid közé költözök 
 
Jövök majd este, éjjel egy felhőn 
Ködbe burkolva hoz majd szellőm 
Mikor a hold világítja felhőt 
Szemembe nézhetsz, nézd kedvesed 
megjött. 
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Kulturális oldalunk a Szeged Megyei Jogú Város Kulturális Alapjának támogatásával készült. 

A víg(?) özvegy 
Én szeretem az operetteket. Amikor a 

szabadtériről hoznak be a kőszínházba 
előadást, mindig felmerül a kérdés: vajon 
megoldható-e? 

A víg özvegyről már nyáron sem hal-
lottam túl sok jót, a kőszínházi főpróba 
után még ennél is kevesebbet írhatok. A 
címszereplő Dér Krisztina hangjával nincs 
gond, bár a prózáján finomíthatna. Rácz 
Tibor és Janik László hiába próbál komé-
diázni, ha nincs ehhez partnerük. A csalfa 
feleségeket alakító Rácz Rita, Fekete Gizi 
és Dobos Kati jól elszórakozik, a férjek és 
szeretők sem rosszak külön-külön, de 

együtt ez az egész valamiért nem műkö-
dik. A kórusra is inkább statisztaszerepet 
osztottak, hiszen bejönnek, eléneklik a 
szólamuk és kimennek. A díszlet- és jel-
meztervező sem volt a helyzet magasla-
tán. A díszlet összedobált, aránytalanul 
helyezkedik el a színpadon, a kóruson 
már megint fekete ruha van, a többi szí-
nésznőn meg tiritarka, össze nem illő szí-
nekkel. Talán még Rácz Rita ruhái voltak 
elfogadhatóak. A rendezésre már szót sem 
vesztegetek. Három felvonás alatt egy 
sikeres szám nem túl kecsegtető. 

ZSÓFIA 

SZÍNHÁZALÓ 

Filmek, filmek, filmek 
Az utóbbi három hónapban annyi 

filmet láttam, hogy nem is tudom, hogy 
kezdjek hozzá. Az Őszi Kulturális Feszti-
válon egy régi álmom vált valóra: vagyis 
egész éjszaka folyamatosan filmeket akar-
tam nézni. A SZOTE klubban október 8-án 
öt filmet néztünk végig este hattól hajnali 
fél ötig, mindnek köze volt Quentin 
Tarantinohoz, akinek Kill Bill című új al-
kotása most került a mozikba. Az öt film: 
Kutyaszorítóban, Ponyvaregény, Alkonyattól 
pirkadatig, Desperado, Négy szoba. (Csak 
zárójelben jegyzem meg: hogy lehet, hogy 
a Jackie Brown-t kihagyták?) A nézőkö-
zönség cserélődött a filmek alatt, de sokan 
végigültük a tíz és fél órát. Ha legközelebb 
lesz hasonló, arra már nem olyan félve 
megyek, hogy elalszom, mint most. 

A most futó mozifilmekről időben 
visszafelé írok. 

Hát ez is elérkezett. Befejeződött a 
Mátrix-trilógia. A második rész komoly 
űrt hagyott bennünk, és csak reményked-
ni lehetett, hogy nem csak egy hollywoodi 
körökben szokásos folytatást láthatunk. 
Az űrt a harmadik rész betöltötte, bár az 
első részt nem sikerült fokozni, azért a 
vége is tartogatott meglepetéseket. Aki 
látta az első két részt, annak egyértelműen 
kötelező megnézni. Aki meg nem látta… 
az tényleg nem fogja érteni, de mivel ez 
nem különálló filmként készült, ezt igazán 
nem róhatjuk fel. Néhány megoldás neve-
tésre késztette a nézőket. Keanu Reeves 
még mindig jól hozza Neo figuráját, a 
többi szereplőt is szeretjük, még Smith 
ügynököt, Hugo Weavert is, bár őt inkább 
Elrondként a Gyűrűk Urából. Aki az esz-
mei mondanivalót hiányolná a filmből, 
annak felhívom a figyelmét az őskeresz-
ténység motívumaira (Trinity = Szenthá-
romság, Neo mint megváltó stb.) Már csak 
azért is nézzük meg, mert A Gyűrűk Ura 
harmadik részéig nem nagyon számítha-
tunk hollywoodi szuperprodukcióra, a 

többi filmet meg nemsokára otthon, karos-
székből is megnézhetjük, hiszen nem igé-
nyelnek kivetítőt és házimozi-rendszert. 

Október 15-én a Pokolba a szerelemmel 
című filmet láttam Ewan McGregorral és 
Renée Zelweggerrel a főszerepben. Ez a 
könnyed, romantikus komédia a ’60-as 
években játszódik. Bár paródiája az akkori 
filmeknek, de a stílus paródiája és nem a 
történet disznó humorral való feltupírozá-
sa, ami a mostani filmekre inkább jellem-
ző. Idilli környezet, tökéletes világ, a me-
sékben érezhetjük magunkat. Az pedig 
csak hab a tortán, amikor az önmegvalósí-
tó nő, Barbara-Renée (Chicago) és a jóké-
pű playboy újságíró Catcher-Ewan 
(Moulin Rouge) a film végén dalra fakad, 
és ahogy azt korábbi szerepeikben már 
tapasztalhattuk, nem is rosszul. Minden-
kinek szüksége van néha egy kis cukor-
mázra. 

Október 9-től játsszák A Szövetség cí-
mű filmet. Sean Connery miatt érdemes 
megnézni, de konzervatív regényrajon-
góknak nem ajánlom. 1899-ben összegyűj-
tik a kor híres regényhőseit, hogy megaka-
dályozzanak egy nagyszabású merényle-
tet a világ ellen. Itt van Quatermain, a 
vadász, Nemo kapitány, a felnőtt Tom 
Sawyer, az örök fiatal és sérthetetlen 
Dorian Gray, Dr. Jekyll-Mr. Hyde, a látha-
tatlan ember szérumát használó tolvaj, a 
hajdani vámpírkutató felesége, aki vámpír 
lett. Talán elsőre káosznak tűnik, akcióje-
lenetekkel tűzdelt századforduló, tovább-
fejlődött regényhősök, senki és semmi 
nem az, aminek látszik, de a Nautilust 
még soha nem láthattuk ilyen hatalmas-
nak és gyönyörűnek. Még Vernének is 
tetszett volna. 

A Karib-tenger kalózairól hallottam 
negatív kritikát, de már egyszer megjár-
tam, hogy ennek hatására nem néztem 
meg egy filmet, amit később nagyon meg-
bántam. Szerencsére most nem hagytam 

MOZGÓKÉP magam befolyásolni az újságok által, és 
nagyon jól szórakoztam. Ezt sem kell ko-
molyan venni. Johnny Depp mint dilis 
kalóz igazán muris látvány, Geoffrey 
Rush, mint általában, most is gonoszt 
játszik, és persze ne feledkezzünk meg 
Orlando Bloomról, akit A Gyűrűk Urában 
Legolasként ismerhettünk meg. Csontvá-
zakban és kincsben sincs hiány, kaland, 
humor és szerelem két és fél órában. Még 
drámát is találhatunk benne. 

Végül A Minden6óról írnék néhány 
szót. Bár ez megy a legrégebben, azóta 
sem hagy nyugodni. Egy szokványos Jim 
Carrey filmnek indult, de sokkal több 
annál, hogy nevetünk néhány grimaszon. 
És a néhányat most szó szerint kell érteni, 
mert végre nem ez volt a lényeg. Egy ri-
porter minden kudarcáért Istent hibáztat-
ja. Szerinte csak vele nem törődik, nincse-
nek szakmai sikerei, a kutyája sem fogad 
szót, folyton arra kéri Istent, hogy küldjön 
egy jelet, hogy merre menjen tovább, de 
hiába figyelmezteti kivilágított táblákon, ő 
nem veszi észre őket. Végül az Úr felhívja 
a csipogóján, de ő nem válaszol egy isme-
retlen szám hívására, csak amikor még 
szétvert állapotban is csipog. Az épület-
ben (a cégér Menny-bolt) nem foglalkozik 
a karbantartóval, a villanyszerelővel, pe-
dig Isten azokban az alakokban is Isten, 
de neki csak a fehér öltöny volt elég 
„isteni”. És nem értek azzal egyet, hogy 
Morgan Freeman nem lenne elég hiteles, 
hogy nem képzelhetjük el ilyennek Istent. 
De Isten azáltal is közelebb kerülhet hoz-
zánk, ha elképzeljük valamilyen alakban, 
hiszen a festők képein is szerepel! Az 
anyagi világhoz szokott tudatunkkal nem 
tudjuk felfogni a végtelent, a mindent, az 
örökkét! Szóval az újságíró isteni hatalmat 
kap egy hétre. De milyen az ember: kis 
trükkökkel kezdi, önmagát szórakoztatja, 
de amikor a barátnőjének akar imponálni, 
országokra kiterjedő természeti csapást 
okoz. Rájön, hogy foglalkozni kell az em-
berek imáival, amelyeket a fejében hall, de 
rögtön gondja lesz a rendszerezéssel, vé-
gül mindegyikre igent mond. De az egyik 
ember kívánsága hatással van a többiekre, 
és ez újabb káoszhoz vezet. Nem is olyan 
könnyű Istennek lenni. A vízen is csak 
lábujjhegyen mert járni, mert még a saját 
erejében sem hitt. Szembekerül a szabad 
akarat „problémájával” is, mindent ő sem 
irányíthat. Amikor a barátnője elhagyja, 
hiába próbálja erővel visszaszerezni, nem 
képes, mert ez a lány döntése volt. Persze 
mindenki megnyugtatok, happy end a 
vége, de ez sejthető volt, nem is ezért kell 
megnézni a filmet. Hanem azért, hogy 
szembenézzünk magunkkal. Hogy meg-
tudjuk, hogyan lesz a legyen meg az én 
akaratomból legyen meg a Te akaratod. És 
hogy máskor felismerjük az utca emberé-
ben is Isten képmását, és meghalljuk, ha 
hozzánk szól. 

És még jól is szórakozunk. 
ZSÓFIA 
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Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

Miért járnak beteg gyerekek óvodába? 
Meggyőződésem, hogy írásom nem 

arat osztatlan sikert a szülők körében, 
mégis úgy érzem, tollat kell ragadnom, 
hiszen ebben a nyirkos, ködös időben 
különösen aktuális témáról van szó. 

Amikor reggelente óvodába viszem a 
lányomat, számtalan esetben tapasztalom, 
hogy a szülők a náthás, köhögő gyereke-
ket is elhozzák az óvodába. (Azt már csak 
zárójelben említem meg, hogy néha még 
az orrcseppet is „mellékelik” a gyerek-
hez.) Egy alkalommal megkérdeztem az 
egyik szülőtől, hogy miért hozza betegen 
óvodába a kisgyereket, mire azt a választ 
kaptam, hogy semmi közöm hozzá és 
hadd döntse el ő, hogy elhozza-e a cseme-
téjét, vagy sem. Nos úgy gondolom, hogy 
amíg a gyerekeink ugyanabba a közösség-
be járnak, addig igenis van közöm a do-
loghoz és így gondolják ezt azok a szülők 
is, akik szintén csak egészségesen viszik 
óvodába a gyermekeiket. 

Tisztában vagyok azzal, hogy manap-
ság nem könnyű a munkahelyét megtarta-
ni az embernek, különösen akkor, ha a 
gyerek betegsége miatt a szülő rendszere-
sen táppénzre kényszerül. 

Jómagam is dolgozom, és a gyermekem 
érdekét szem előtt tartva valahogy mindig 

igyekszem megoldani ezt a problémát. Erre 
sajnos elég sűrűn sort kell kerítenem, mert 
a lányom három-négy napot jár óvodába, 
utána pedig két-három hétig beteg. 

Egyébként a szülői értekezleten az 
Óvodai Házirend ide vonatkozó részének 
ismertetésénél mindig azt hangsúlyozzák 
az óvónők, hogy beteg gyereknek az óvo-
dában helye nincs! Azonban, ahogy az 
általában lenni szokott, természetesen 
éppen az a szülő nem vesz részt az érte-
kezleten, aki érintett lenne a témában. 

Tudom azt is, hogy a kisgyereknek a 
közösségbe bekerülve át kell esnie a kü-
lönböző felső légúti megbetegedéseken, 
ami meg is történik, hiszen gondoljunk 
arra, hogy az ilyen jellegű betegségek már 
a lappangási időszakban fertőznek, ami-
kor még senki nem sejti, hogy a gyerek 
három-négy nap múlva beteg lesz. Azt 
hiszem ilyenformán minden gyerek meg-
kapja a maga „vírusadagját”. Azt viszont 
egyáltalán nem értem, miért kell ezt tetéz-
ni azzal, hogy a már beteg gyereket bead-
juk az óvodába. 

Sokak szerint az óvónőknek be sem 
kellene venni a náthás, köhögő gyereket. 
Szerintem az csak és kizárólag a szülő 
gyermeke iránt érzett felelősségtudatán 

múlik, hogy elviszi-e betegen az óvodába 
a kicsit. Ne az óvónőknek kelljen még 
ezzel is foglalkozni, hiszen ők így is tudá-
suk legjavát adva igyekeznek teljesíteni a 
szülők elvárásait. 

Ha másként nem megy, gondoljunk 
arra, hogy a nátha tüneteit egy felnőtt is 
nehezen viseli, eldugult orral, rossz közér-
zettel mi sem kívánkozunk emberek közé. 
Képzeljük el, mit érezhet akkor az a kis-
gyerek, akit így visznek óvodába. 

Nem gondolom azt, hogy írásom nyo-
mán egy csapásra megváltozik minden, és 
ezentúl egy szülő sem viszi óvodába beteg 
gyermekét, de ha csak néhányan elgon-
dolkodnak a fent leírtakon, akkor úgy 
érzem, már megérte felvetni a címben 
szereplő kérdést. 

UHRINNÉ KASZAPOVITS GYÖRGYI 
szülő 

OLVASÓI LEVÉL 
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Műszaki kereskedés 
Háztartási gép 

szerviz és alkatrész szaküzlet. 
 

Dorozsmai út 143. 
Tel./Fax: 62 460-149 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk! 

Dr. Maróti Edit ügyvédi 
irodájának új szolgáltatásai! 

 

–Ingatlanforgalmazás és értékbecslés 
–Hitelügyintézés, rövid határidővel 
–Lakberendezés—tanácsadás—tervezés, kivitelezés 
 

Elérhetőségünk: 6791 Szeged-Kkd., Törő u. 23. 
Nyitva tartás: H, Sz, P: 16-20-ig, 

Kedd: 10-20-ig. 
Dr. Maróti Edit ügyvéd: 06 20 9268943 

Miklós Zsuzsanna ingatlanközvetítő, lakberendező: 06 30 9156228 
 

Minden kedves ügyfelünknek békés, 
boldog karácsonyt és eredményes 

új esztendőt kívánunk! 

PAPÍRKUCKÓ ajánlata 
 

– Ajándéktárgyak, zselégyertyák 
– Karácsonyi csomagolók, aján-
déktasakok, könyvek 
– 2004-es határidőnaplók, asztali 
naptárak, fali naptárak 
– Iroda- és iskolaszerek széles vá-
lasztéka 
– Buszjegy 
– Fénymásolás 

Nyitva: H-P: 7-17, Sz.: 8-12. 
Dorozsmai út 145. 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag új évet kívá-

nunk régi és új vásárlóinknak! 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag új évet kíván a 

Dorozsmai Napló olvasóinak a 
VADLIBA VENDÉGLŐ 

személyzete. 
Jövőre is szeretettel várjuk vasárna-

ponként svédasztalos ebédünkre. 
T.: 460-337 

Gratulálunk! 

A Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet őszi akciójának nyertese, Nacsa 
Róbertné otthonában vette át az 1150. Bővített szolgáltatás előfizetőnek fel-
ajánlott televíziókészüléket. A nyereményhez gratulálunk! 

SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ SZÖVETKEZET 

Az Ön Kaspi Foodland partnere 
Dorozsmai út 143. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szombat: 8-12. 
Tel.: 460-367 

 
Kellemes ünnepeket kívánunk! Különleges ízek birodalma 

KÖZLEMÉNY! 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány Ku-
ratóriuma megköszöni mindazoknak, 
akik adójuk 1 %-át 2003 évben az ala-

pítványra engedményezték. 
Ezen összeget 

saját forrásból kiegészítve az alapítvány 
szociális támogatásra fordította, azaz 
időskorú, kis nyugdíjjal rendelkező do-

rozsmai polgárok karácsonyi megajándé-
kozására 400 ezer Ft összegben, amelyet 
négy helyi szervezet pályázattal nyert el.  

 
KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! 

MEGHÍVÓ! 
 

A 
KISKUNDOROZSMÁÉRT 

ALAPITVÁNY 
Kuratóriuma 

szeretettel meghívja Önt, kedves 
családját, 

barátait, ismerőseit 
a 

2004. február 14-én 
18.00 órai kezdettel 

a Dorozsmai Sportcsarnokban 
tartandó 

JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA. 
Sztárvendég: PAYER ANDRÁS 

előadóművész 
ZENE: DOMINÓ Együttes. 

Belépődíj: 4.500.- Ft/fő, 
amely magába foglalja a vacsora ven-

déglátást. 
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN 

a 
KISKUNDOROZSMÁÉRT 

ALAPITVÁNY 
Kuratóriuma. 

 
TOMBOLA! 
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Nyitva: 
H-P: 8-16; Szo.: 8-12. 

Szeged, Széksósi út 24. 
Tel/Fax.: 62 550-567, 30 925 0486 

KARÁCSONYI VÁSÁR! Használt műszaki cikk kereskedésünkben 
 

Vízforraló 1 600,- Mikrohullámú sütő 8 000,- 
Kávéfőző 3 500,- Televíziók 18 000,- tól 
Teafőzők 1 400,- tól Magnós rádió 4 200,- 
Húsdaráló 7 500,- Hősugárzók 2 800,- tól 
Szeletelők 2 500,- tól Porszívók 4 000,- tól 
Gofrisütő 2 800,- Párásító 3 300,- 
Hurkatöltő 2 500,- HIFI 12 000,- 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 

szakemberek segítségével képzést folytat: 
moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

Mini: 35 Ft/db-tól 
Midi: 36 Ft/db-tól 
Maxi: 37 Ft/db-tól 
Junior: 38 Ft/db-tól 

Dorozsma, Széchenyi u. 46. 
(az udvarban) 

Bébi és gyermekruházat. 
Őszi cipők érkeztek! 

 

Boldog Karácsonyt kívánunk! 
 

Nyitva: H, K, Sze: 9-17; 
Cs, P: 9-16; Szo: 9-13. 

Tel.: 62/460-345; Mobil: 06 30 2782-459 

Fergeteges szilveszteri 
buli a 

SZÉLMALOM 
Vendéglőben! 

 
Jelentkezni lehet személyesen 
vagy a 461-363-os telefonon. 

 
Minden kedves vendégünknek 
Boldog Karácsonyi Ünnepeket 

és eredményekben gazdag 
Új Esztendőt kívánunk! 

 
A Szélmalom Vendéglő dolgozói 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 

BABA BAZÁR 
Dorozsma, Szent János tér 1. 

Tel.: 62/427-746 
 

KÍNÁLATUNK: babaruhák, 
babakozmetikumok, darabos pelenkák. 

FENYŐ babaágy, pelenkázó, járóka 
igény szerinti készítéssel. 

Bizományi értékesítésre átveszünk: 
autósülés, bébihordozó, babakocsi stb. 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
 

Nyitva: H-P: 8-12, 13.30-16; 
Szo.: 8-12 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőol-
tása, kisebb műtétek, szaktanácsadás 

HÁZNÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: hétköznap 8-9-ig, kedden, pénteken 
16-17-ig is a Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 
Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

Ruhajavítást vállalok! 
 

Zipzárcsere, méretre igazítás, 
alakítás; függönyvarrás. 

 
Gyalu u. 16. 

Tel.: 62 463-728 

Nárcisz virág-ajándék 
(Takarékkal szemben) 

 
Alkalmi és egyéb csokrok előrendelése 

esetén 5% kedvezmény. 
Valamint kínálunk még fali és asztali 

díszeket, koszorúkat nagy választékban élő 
és művirágból. Kiszállítást vállalunk. 

Várjuk vásárlóinkat! 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szo.: 8-12, V: 7-10 
Telefonon előrendelést felveszünk: 06 20 369 1190  

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! 
 

Eszékiné Gyöngyi 

 F  i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á zta tás  Z som bó n  F a rk as F er en c a u tó s zere lő  m űh elyéb en  

 

 V álla lja:  személ y- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er enc  
 — ja vítá sát gép járm ű te ch n iku s 
 — m ű sza k i vizs gá ra  való  fe lk észí tését au tó s zere lő  m e ster 
 — m űsz a k i vizsgá zta tá sá t (h elyb en ) Zs o m b ó , F elsza ba d ulá s u . 21 . 
 — k ö rn yezetvéd elm i felü lvizsg ála tá t. T el./fa x : 2 5 5 -06 3  
 N yitv a tartá s : h é tfő tő l p én tek ig  7-1 7  ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 400 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. kiárusítása 
a készlet erejéig. Minden kedves vsárlónknak kellemes ünnepeket kívánunk! 

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258, 463-203 

EGA-TRADE Kft. 
Tel.: 461-854, 462-854 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
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FFF OOO RRR DDD ÍÍÍ TTT ÁÁÁ SSS    
angol-orosz nyelven 

 Láp u. 15.  biroedit@vnet.hu 
 435-762, 30/228-2059

 tárcsázza a 6791-es 

Nyitva tartás (48-as u. 32/A): 
H-P: 7-19; Szo.: 8-12; V: 9-12. 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

Télapók  56,- tól 240,- ig 
0,5 kg Szaloncukrok 6 ízben 
 430,- tól 470,- ig 
0,5 l Szögedi sör 99,- 
0,75 Süsü gyermekpezsgő 190,- 
0,5 l Holba dobozolt sör 109,- 
 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Nyitva: 7-18 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

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.: 7.30-16 óráig. 

 

S H O P

CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szom bat: 9-13 
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CS. G. T. 
 

Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése. 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: hétfő-péntek: 9-18, 
Szombat: 9-13. 

budmil iskolatáskák 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● Ajándéktárgyak, 
csomagolók 

● Asztali– és 
falinaptárak 

● Parkoló– és busz-
jegy értékesítése. 

 

Minden kedves vásárlónknak békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag új évet kívánunk! 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 
Telefon: 62/460-306 

SZIKI-VIL Bt. Villanyszerelés 
Biztonságtechnikai felülvizsgálat. 

DÉMÁSZ engedélyes munkák, 
ügyintézéssel. 

Tel.: 06 30 324 6880 
06 30 580 6029 

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelő és 

javító mester. 
Vállalom: 

–gázkészülékek javítását 1 év 
garanciával; 

–csőtörések javítása megfúrásos 
módszerrel, részleges 

talajfeltárással. 
Szeged, Fölszél u. 12. 

Tel.: 62/462-005 
06 20 9533 440 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 06 20 9752 926 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

AJÁNLATA: 
Eduscho dupla kávé 250gr 269,- 
Paloma kávé 250gr 269,- 
Coop habtejszín 0,2 l 109,- 
Pepsi cola 2,5 l 199,- 
Mirinda narancs 2,5 l 199,- 
7UP 2,5 l 199,- 
Bravo kajszi, őszibarack 1 l 109,- 
Coop pezsgő félszáraz 349,- 

 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánunk! 

KARÁCSONYI AKCIÓ! 
ANDI DIVAT 

CÍM: SZENT JÁNOS TÉR 3. 
TEL.: 460-471 

 

– MINŐSÉGI FEHÉRNEMŰ 15%-KAL 
OLCSÓBBAN 
– FÉRFIAKNAK KIVÉTELES AKCIÓ 20% 
KEDVEZMÉNY 
– PRÓBÁLJA KI 3 NAPOS AKCIÓNK ALATT 
TURBÓ ÁLLÓ SZOLÁRIUMUNKAT ZSETO-
NONKÉNT 100 FT-ÉRT 2003. 12. 8-10-ÉN. 
– PATYOLATUNKBAN: 
MOSÁS 280 FT/KG-OS ÁRON MŰKÖDIK. 
– EZEN KÍVÜL FOGLALKOZUNK CIPŐ-
JAVÍTÁSSAL, ÉLEZÉSSEL, RUHAJAVÍTÁS-
SAL, TEXTIL- ÉS BŐRTISZTÍTÁSSAL ÉS –
FESTÉSSEL. 
 

NYITVA: H-P: 8-18-IG, SZO.: 8-12-IG. 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 
beültetés, locsolás stb.) a 

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Tel.: 62/463-035 
Ügyelet éjjel-nappal 

a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 
illetve a 62/468-442 telefonon. 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kiss Zsófia, S. Grandpierre Cecilia, 
Pócsai György, Somogyi Gábor, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos: 20 543 8236; 20 470-6587 és Nyári Imre: 06 20 512  6943 Megjelenik 3800 példányban Szerkesztőség címe: 
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Press Kft Szeged, Vadász utca 2/B - 2002 Felelős vezető: Kinyik Erika 

 

Dorozsma, Szent János tér 1. (a templom mellett) Üzenetrögzítő: 460-266 Mobil: 06-30-2486-944  
Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 

 

Ügyfélfogadás:  H de. K Magánházak—lakások—üdülők—kertek—tanyák 
 Sz 9-11 Cs du. adásvétele, értékbecslése 
 Szo: egyeztetés alapján P 16-18 Hitelügyintézés  

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

Szolgáltatásaink:  
gépjármű-, élet-, egészség– és vagyonbiztosítások. 

 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok és házi készítésű 
hentesáruk, bőrös süldő. 

Disznóvágáshoz belsőségek és 
bélféleségek kaphatók. 

 

Nyitva: K-P: 7-16. 
Szo.: 7-12. 

Tel.: 06 30 305-9737 

 

 
ÚJBÓL A RÉGI GÁRDA A RÉGI ÍZEKKEL 

Szakács Tibor és Ráckevei Gyula 
Nyitva: H-Szo: 11-22. 

Minden Tisztelt Vendégünknek Boldog Karácsonyt és Boldog Új évet kívánunk! 
Ráckevei Gyula és Szakács Tibor 

- EGÉSZ ÉVBEN ÜZEMELÜNK - 
Tel.: 06-62/449-357, 06-30/429-62-12; Szeged–Sziksóstó (üdülőövezet), Kikirics u. 9. 

 

ELKÖLTÖZTÜNK! 
Új címünk: 

SZEGED, PULCZ U. 46. 

Tel.: 425-555 
Üvegezés ingyen! 

 SSZZIILLÁÁNNKK®®

 ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS

Továbbra is 
INGYENES KISZÁLLÁS 
KISKUNDOROZSMÁN 

Karácsonyi vásár a Zsuzsi divatban! 
 

Női kosztümök, blúzok, nadrágok 
Gyermekpulóverek, nadrágok 

Kellemes ünnepeket kívánunk vásárlóinknak% 
 

Cím: Vadliba u. 1. (gyógyszertárral szemben) 
Nyitva: H-P: 8-18-ig; Szo.: 8-12-ig.; Tel.: 62/461-306 

APELLIS Szépségszalon 
 

Az alábbi szolgáltatásaival várja régi és új vendégeit: 
Szolárium: álló 56x160 W / fekvő 38x130 W új csövekkel 

Infra szauna: cellulitis, légúti betegségek, fogyókúra, méregtelenítés kezelésére 
Fodrászat: női– férfi– gyermek 

Masszázs; kozmetika; pedikűr; manikűr; műköröm (alkalmi is) Parafinos kézápolás. 
Ezúton szeretnénk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, 

Békés Boldog Új Évet kívánni vendégeinknek! 
 Marica, Ancsa, Andrea 

 

Dorozsma, Jerney u. 6. (az ügyvédi iroda mellett) 
Nyitva: H-P: 8-tól 20-ig; Szo.: 8-tól 12-ig. 

Tel.: 461-602 Mobil: 06 30 540-6895; 06 30 543-7123 
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Karácsonyi akció! 
 

Arany, ezüst akció a 
Dorozsmai Ékszerüzletben. 

20-30% árengedmény 
Törtaranyát 1600 Ft/g áron 

beszámítjuk, ha üzletünkben vásárolja le. Felújított arany 2800 Ft/g-tól kapható. 
Hozott anyagból készítés, javítás, átalakítás. 

Tisztítást, vésést vállalunk. 
Kiskundorozsma, Vadliba u. 1. 
Nyitva: H-P: 9-17, Szo-V.: 9-12. 


