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Minden dorozsmai karácsonya
Teltházas esemény szemtanúi lehettünk a művelődési házban 2011. december 23-án este. A 

Mindenki karácsonyán kicsinek bizonyult a ház nagyterme, férni sem lehetett a sok megjelent 
nézőtől. Szenteste előestjén kisiskolások és profi művészek léptek fel, az udvaron pedig étel és 
ital várta a vendégeket.

Egész Dorozsmát meghívta Hajdú Géza mű-
velődésiház-igazgató a Mindenki karácsonyára. 
A korábbi években csak a rászorulókat vártak 
forralt borral, meleg teával és sütőtökkel, idén 
azonban bárki elmehetett a rendezvényre: teá-
val, forralt borral, sütőtökkel, sült gesztenyével 
és pörkölttel készültek az emberseregre. Aki 
nem fért már be a nagyterembe, az udvari ki-
vetítőn követhette nyomon az ünnepi műsort, 
amely Kosik Dénes és Mihálffy Béla önkormány-
zati képviselők, valamint Nógrádi Zoltán ország-
gyűlési képviselő kevésbé egyperces köszöntő-
ivel vette kezdetét.

A színpadon először a helyi óvodások mű-
sorát tekinthették meg a megjelentek, majd a 
Jerney János és az Orczy István Általános Iskola 
diákjainak produkciói következtek. Az előadá-
sok hosszúak voltak, nemcsak egy-egy rövid 
énekből álltak, bizonyára nagyon sokat és 
nagy lelkesedéssel készülhettek rá a gyerekek 
és pedagógusok egyaránt. Sok szülő tapsolta 
meg saját és a többi gyerkőc produkcióját. Az 

Eszterlánc Néptánccsoport tagjai is bemutatót 
tartottak, utánuk Szélpál Szilveszter és Dorotka 
Szilvia adott elő operettrészleteket. Majd követ-
kezett az est sztárvendége, Wolf Kati, aki maga 
mellé felengedve a színpadra az elől álló gyere-
keket, többek közt az Eurovíziós Dalfelsztiválon 
is előadott számát énekelte el. (Sajnos fénykép-
felvételeink a sötét színpadi háttér – fekete füg-
göny – és a világítás miatt nem sikerültek túl 
jól.)

Utolsóként a Flame Flowers tűzzsonglőr 
csapata nyűgözte le a nézőket. A zsonglőrök 
tagjai évek óta foglalkoznak a zsonglőrködés 
különféle területeivel, viszont ezt nem hivatás-
szerűen űzik, mindenkinek saját szakmája van. 
A csapat 5 tagból áll. Egy-egy előadáson a fellé-
pők létszáma mindig változik.

Vidám és szeretetteljes hangulatban telt el 
az est, a jelenlévők nem csupán étellel-itallal, 
hanem lelkiekben is jóllakottan térhettek haza.

SG
Wolf Kati nem sajátította ki magának a színpadot.

↓   Az udvaron sült gesztenye illata terjengett.
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KözérdeKű számoK Képviselői fogadóóráK Nyitva tartásoK

 Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható.

 A Telefontanú ingyenes hívószáma:
 06 80/555-111 (névtelenül is tehet bejelentést)

 KMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47.
 Félfogadás: minden szerdán 17–19-ig.

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

 Kosik Dénes fogadóórája:
 2012. február 9., csütörtök, 16.30
 Önkormányzati Kirendeltség

 Mihálffy Béla fogadóórája:
 2012. február 8., szerda, 16.30
 Béketelepi Iskola
 2012. február 9., csütörtök, 16.30
 Önkormányzati Kirendeltség

 Önkormányzati zöld szám:  80 820 302
 Önkormányzati Kirendeltség
 Kiskundorozsma:  62 461 030
 Polgárőrség:  06 30 621 6254

 A kiskundorozsmai Önkormányzati
 Kirendeltség nyitva tartása:
 Hétfő:  8.00–15.30
 Szerda:  8.00–17.30

 A Somogyi-könyvtár kiskundorozsmai
 fiókkönyvtárának nyitva tartása:
 Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00
 Kedd: 8.00–12.00
 Szerda:  12.00–19.00
 Csütörtök:  13.00–18.00
 Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00
 Szombat, vasárnap: zárva.
 Szerkesztőségi ülés:  február 10., 16.00

 rövideN

A SztrihA Kálmán Közhasznú 
Alapítvány a 2010-es és a 2011-es évben a 
dorozsmai Keresztelő Szent János Templom 
akadálymentesítésére gyűjtött adományo-
kat. A jószándékú adományozók 
106 000 Ft támogatást adtak erre a célra. 
Az alapítvány kuratóriuma ezúton jelenti, 
hogy a Keresztelő Szent János Plébánia 
számára 100 000 Ft támogatás került 
kifizetésre ebből a 106 000 Ft-ból a 
templom akadálymentesítése építészeti 
terveinek kifizetésére.
Tisztelettel köszönjük támogatásukat!
Békés, boldog új évet kíván az alapítvány 
kuratóriuma!

EGYházKÖzSÉGi támOGAtáS

Tisztelt dorozsmaiak!
Köszönjük a 2011. évi egyházközségi be-
fizetéseiket, továbbá a stációra és a temp-
lom üveg ablakaira adott adományaikat.
Egyúttal tájékoztatnánk a kiskundorozsmai 
lakosokat, hogy a Római Katolikus Egyház 
ugyanúgy, mint más egyházak a hívek és a 
lakosok támogatásából tudja fenntartani 
magát.
2012. évünk működőképessége érdekében 
kérjük, hogy aki teheti, még az első 
negyedévben fizesse be ez évi egyházi 
hozzájárulásának összegét. Ennek irányadó 
mértéke az évi összes kereset 1%-a.
Természetesen az előttünk álló nehéz 
gazdasági helyzet miatt anyagi helyzetük-
től függő bármilyen mértékű támogatást 
szívesen fogadunk. Ez történhet a 
támogatást szedő Szabó Zoltánnénál, 
személyesen a plébánián vagy az OTP 
banknál vezetett 11735036–20051895 
számú folyószámlánkon is.
Megértésüket és segítségüket előre is 
köszönjük!

KiSKundorozSmai római 
KatoliKuS Plébánia

KéPviSelő-teStülete

múlt Év decemberének közepén rendez-
te meg a Szeged–Dorozsma–Tisza Volán 
női kézilabda-szakosztály Mikulás-kupáját 
az 1999. január 1. után született lányok 
részére. Az ötcsapatos tornán körmérkőzé-
sek végén az SZKKSE 2. helyezett lett.

Képriport a Mindenki karácsonyáról

Óvodások és kisiskolások tánca

Nógrádi Zoltán ünnepi beszédet tartott Talpalatnyi hely sem maradt a teremben

Melegétel várta a melegedni vágyókat Ezt is jól kisütötték...
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A plázacicák ámokfutása
 KeNyeret, cirKuszt...

Az ártatlan

Járva Szeged mára már 
nem is annyira új 

bevásárlóközpontját, a 
„cifra nyomorúság” 

kifejezése jut róla eszembe. 
A boltokban vásárlókat, a 

büfék előtt étkezőket 
elnézve úgy tűnik, 

maradtak még elkölthető 
forintjaink drága, márkás 
cuccokra. Legalábbis ide 

a „kínai” még nem  
tört be, egyelőre.

Az állam és a bankok eközben közvetlenül (adók, illeté-
kek, valamint kamatok, törlesztések, számlavezetési díjak 
stb.) és közvetett (infláció, reálbércsökkenés, devizaárfo-
lyam-manipuláció stb.) módon söpri ki pénztárcánkból 
az egyre kevesebbet érő bankókat. Az államnak elvileg az 
lenne a feladata, hogy védje állampolgárait mind pénzügyi, 
mind kulturális tekintetben, de már régóta úgy érezzük, 
állandóan csak tartozunk és tartozunk az államnak, amely 
ezt különféle régi-új adókkal igyekszik behajtani.

A mára kialakult „válságos” helyzetért – nem csupán 
azért, ami itthon tapasztalható, hanem általában az egész 
Nyugaton – vaskosan a bankintézetek a felelősek, amiért 
kockázatos profitszerző politikájuknak köszönhetően olyan 
szolgáltatásokat kínáltak ügyfeleiknek, mint amilyen itthon 
a „devizahitelezés” is volt. A hirtelen megugró devizaárfo-
lyamok felborították a családi költségvetéseket és az épp 
nem rózsás gazdasági helyzetre sem voltak jótékony hatás-
sal. Nem csupán Magyarországon, hanem az egész Európai 
Unióban egyre jobban pedzegetik a témát, miszerint az ál-
lamokat és állampolgáraikat ilyen nehéz gazdasági helyzet-
be hozó nemzetközi pénzintézeteknek ki kellene venniük a 
részüket a költséges mentőakciókból, magyarán a veszte-
ségek egy részét – ha már az ő kezük is benne van – maguk-
ra kellene vállalniuk. A pénzintézetek felelőtlensége abban 
állt, hogy a profithajszolás közben akarva vagy akaratlanul, 
ki tudja, olyan társadalmi hatást értek el, amely mára em-

bertelen körülményeket te-
remtett mindenki számára, 
főleg azoknak a nincstelenek 
számára, akiknek nem csupán 
saját egzisztenciájuk fenn-
tartását, de még ilyen-olyan 
hitelük törlesztését is finan-

szírozniuk kell. A PSZÁF meg csak ült a babérjain. Igazán 
hasznos állami felügyelet ez.

Eljutottunk arra a pontra, hogy az ember zsebéből már 
nem tudnak mit kihúzni – hiába küldözgetik fenyegetése-
iket felszólító leveleikben, a nincstelentől már nem lehet 
mit elkobozni. (Ez a patthelyzet igaz a hazai szolgáltatókra 
is: a víz-, a gáz- a villamosáram-díjat nem fogják tudni be-
hajtani azoktól, akiktől már mindent elvettek.)

Az itthon a bajba jutott devizahitelesek megmentésére 
megalkotott kormányzati terv eleddig 180 milliós veszte-
séget hozott az itthoni bankoknak – csak összehasonlítás-
képpen: az egyik legismertebb hazai bank – amely a né-
hány éves „gazdasági kis-világválság” egyik érintettjeként 
nagyot bukott, elveszítve ezzel jó sok százalékot az általa 
vezetett magán-nyugdíjpénztári megtakarítási számlák 
hozamösszegéből – 2011. első negyedévében 37 milliárd 
Forint konszolidált adózott nyereséget ért el. Az állam-
polgárok kiszolgáltatottságán és kárán meggazdagodó és 
extraprofitot elkönyvelő bankszektornak – az előzetes kal-
kulációk alapján – összesen majd 600 milliárd Forintjába 
fog fájni az ócska hitelpolitikájának eredménye. A magyar 
államra mindez 300 milliárd Forint többletterhet ró, ame-
lyet ki más, mint az adófizetők fognak finanszírozni – akár 
vettek fel hitelt, akár nem. Annak a minimálbéren dolgozó 
takarítónak az adójából is fizetik tehát sok másik ember 
hibájának keservét, akinek a tavalyi SZJA-változás követ-
keztében csökkent a nettó jövedelme. Szegény embert az 
ág is húzza.

De térjünk vissza a plázákba, a bevásárlásokhoz. Ré-
gebben még elmondhattuk, bizonyos helyeken (diszkontok, 
hipermarketek) az egyes javakhoz jóval olcsóbban jutha-
tunk hozzá. Manapság ez már nincs így: még a legnagyobb 
bevásárlóközpontokban is mindössze 50–100 forintot, ha 

spórolhatunk a kisebb bevásárlások esetén. Sehol sem ol-
csó már semmi. Nem is nagyon lehet: a multik általában 
30%-os árréssel kalkulálnak, ráadásul fedezniük kell azt a 
rengeteg reklámot, hirdetést, szórólapot, amelyet a pofánk-
ba nyomnak minden héten. Magyarul: mi fizetünk azért is, 
hogy unos-untalan a hirdetéseikbe botoljunk. Miért kell a 
fogyasztóknak finanszírozniuk a multik versengését? (A 
dorozsmai boltok között üzemel két országos áruházlánc 
tagja is; egyikük még mindig olyan drága, mintha egyedüli, 
versenytárs nélküli szolgáltató lenne az egész külváros-
ban.)

Nézve a mai üzemanyagárakat, vajon megéri-e az az 
50–100 forint azt a mondjuk 30 kilométeres kocsikázást a 
szuper- és hipermarketig? Amúgy is át kell szoknunk (az 
autósoknak mindenképp) a tömegközlekedésre (na nem 
mintha a vonaljegy vagy a bérlet nem lenne drága), és be 
kell fejezni azt a pazarlást, hogy az egyébként 4–5 főt szál-
lítani képes autót egyedül használjuk. Ha pedig a lassabb 
autózás, a benzinkímélő vezetési technika sem megoldás, 
nem lenne célszerű inkább igénybe venni a „sarki” boltokat, 
amelyeket gyalogszerrel is felkereshetünk, nem pazarolva 
ezzel a drága benzint és a még drágább időt?

Persze, az „akciók”… – az akciók, a színes prospektusok, 
a nagy „árzuhanások”, amelyek bevonzzák az embereket az 
áruházakba a valójában csak néhány fillérrel, forinttal olcsób-
ban kapható javakért. Az akciót nem az orrunk alá dörgölt 
2%–5%-os árengedmény jelenti, az akció 25%–30%–50%-
nál kezdődik! A tavaly megnyílt új plázába költöző, önma-
gát a „hülye” szóval is hirdető elektronikai áruház portékái 
persze még akciós áron is túl drágák. Éppenséggel nem az 
a „hülye”, aki elkerülve az áruházat más helyütt – például 
interneten – vásárol, mert így akár féláron is hozzájuthat 
mindahhoz, amelyet az ott dolgozók felpakolnak a polcok-
ra a „nem hülye” vásárlók számára. Egy másik bolthálózat 
büszkén hirdeti, hogy nála még az újévben sem a 27%-os, 
hanem még a régi, 25%-os áfával kikalkulált árakon kap-
hatók a termékek – az persze senkit se zavarjon, hogy már 
eleve drágábban adta ugyanazt a holmit tavaly is…

Mindez persze szubjektív meglátás. Lehet, hogy nincs 
igazam. Boldog ország népe mi vagyunk.

„ ...a víz-, a gáz- a villamosáram-díjat nem 
fogják tudni behajtani azoktól, akiktől már 

mindent elvettek... ”

 havi goNdolat

„Hajlamosak vagyunk a sikereinket 
a fizetésünk nagyságából vagy 
a gépkocsink méretéből lemérni, 
ahelyett, hogy az emberiségnek 
tett szolgálataink minősége lenne 
a mérce.”

(martin luther KinG)
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Februári programok a 
művelődési házban

 programajáNló

BABAruhA-BÖrzE
2012. február 7-én, kedden délelőtt 9 és 12 óra között 
babaruhabörzét rendezünk a művelődési házban. Ingyen 
biztosítunk helyet azon vállalkozó kedvű anyukáknak, apu-
káknak, akik magukkal hozzák gyermekeik kinőtt, megunt 
ruháit cserére vagy eladásra.
Érdeklődni: 06-30-366-8237 Tahiné Tündénél vagy a 
művelődési házban: 463-112.

vAlEntin nApi rEtrO DiScO
Zene: Reiner Péter
Belépőjegy: 500 Ft.
18 éven felülieknek!
Időpontja: február 11-én, szombaton 21 órától

FArSAnGi Bál
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében.

A jó hangulatról Balázsfi Lajos gondoskodik!
Időpontja: február 13-án, hétfőn, 16 órától

„Az én időm”
Gönczné Duda Margit amatőr festőművész kiállítása
Megnyitja: Tandi Lajos, a Szeged folyóirat főszerkesztője
Időpontja: február 17-én, pénteken 17 órakor

DOrOzSmAi Színházi EStÉK
Spiró György: Prah
(komédia egy felvonásban)
Szereplők: Müller Júlia és Korognai Károly
Időpontja: február 18-án, szombaton18 órakor
Belépőjegy: 500 Ft.

váSár
Február 22-én és 29-én 9-15 óráig.

„Kicsi ablakokból is messzire lehet látni”
„Emlékeim szép pántlikája” címmel nyílt meg 

2011. december 16-án Várhídiné Szabó Erzsébet 
képkiállítása a Művelődési Házban. A megható 
Juhász Gyula-, Farkas Dezső-versekkel, dalokkal 
színezett megnyitón a közelgő karácsony han-
gulatában, bensőségesen, egy életpálya művészi 
állomásainak pántlikával egybekötött bemuta-
tása zajlott. A pompázó színekkel, aprólékosan 
megfestett virágok, kalandozások a tájképfesté-
szetben, megannyi irányát mutatják a művésznő 
érdeklődésének.  A kiállítás mottóját egy művé-
szettörténész egykori jellemzéséből idézték a 
szervezők, s csakugyan: Várhídiné Erzsike képei 
nem monumentális alkotások, nem remegtetik 

meg a nagy művészeti irányzatok óriásainak vi-
lághírű galériákban milliók által csodált remek-
műveit. De a már szerteágazó ismertséget szer-
zett, ám egyszerűségét, szerénységét megőrző 
festő képei kinyitják a szemét, a „kicsi ablakok” 
rávilágítanak az egyszerű, a szépre vágyó, áhíto-
zó kisembereknek a hétköznapok, a természet 
és környezetünk egyszerűségében rejlő apró 
csodáira. Megmutatják, hogy rohanó, semmivel 
sem törődő világunkban mennyi minden mel-
lett elmegyünk anélkül, hogy észrevennénk, ér-
tékelni tudnánk azokat.

tGy

Stációk és fák 
a ligetben

Lakossági adakozásból megújultak a Hősök 
ligetében a stációk. A képek elhelyezése önkor-
mányzati támogatásból még ebben az évben 
tervezett. Az újjáépítést és a liget funkciójának 
kiterjesztéseit „közpark” jellegre jelentős előze-
tes felmérések, és tervezési munka előzte meg. 
Így készült el a területre egy kertészeti terv is, 
amely tartalmazza a közlekedő utak, pihenői ré-
szek, közösségi területek helyeit, növényzet fel-
újítását és a fákat. A Liget területének nagyobbik 
része a Római Katolikus Egyház tulajdonában és 
kezelésében van.

Szeretnénk, hogy ez a terület is egy min-
denki által szívesen használt és védett területté 
váljon. Kerüljenek kialakításra sétálóutak, le-
gyenek padok, bográcsozó és közösségi helyek. 
A liget adottságait szépségét kihasználva a ká-
polnában legyenek házasságkötések és szabad-
téri istentiszteletek. Közben ne feledkezzünk 
el a terület eredeti funkciójáról sem. A terület 
azért a Hősök ligete, mert az I. világháborúban 
elhunyt dorozsmai katonák tiszteletére egy-egy 
fát ültettek, és nyolcvan éve került felszentelés-
re a stáció sor, amely újraépült.

A liget biztonságos használata érdekében 
térfigyelő kamerák felszerelése és a stáció kö-
zötti fák kivágása indokolt balesetvédelmi szem-
pontból a szakfelmérési jegyzőkönyv szerint. 
Természetesen újratelepítendők a kitermelt fák 
helyei. A veszélyes és korhadt fák kivághatósá-
gát a felmérési jegyzőkönyv szerint az Egyház-
tanács megszavazta, annak végrehajtását még a 
tél folyamán meg kell valósítani. Csak ezek után 
kerülhet sor a stáció befejezésére, utak stb. meg-
építésére. A fatelepítéseket úgy tervezzük, hogy 
az elesett hősök leszármazottait kérjük, hogy 
ebben vegyenek részt. Az ültetendő fáknál ki-
írásra kerülne az elesett hős és a faültető neve is. 
Lehetőséget biztosítanánk úgynevezett családi 
faültetésre és gondozásra is. Ezekkel kapcsolat-
ban részletes felvilágosítást a plébánián adunk.

Az Önkormányzati képviselőink segítségé-
vel száz raklap keramit tégla térburkoló követ 
kapott Kiskundorozsma a közterületi részek 
burkolatainak kialakítására, amelynek helyszín-
re szállítását a következő hónapokra tervezzük.

Reményeink szerint a liget felújítva és kö-
zösen használva jobban fogja szolgálni a helyiek 
érdekeit és méltán fog emlékezni a világháborús 
hősökre a szabadtéri stációk és a kápolna díszé-
vel.

bényi mihály
egyháztanács elnöke
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A megvetnivaló világ
„De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj 

fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután 
meggondolván magát, elméne. A másikhoz is odamenvén, hasonlóképpen szóla. Az pedig felelvén, 
monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? 
Mondának néki: Az első. Monda nékik Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna 
nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazság útján, és nem 
hittetek néki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek néki; ti pedig, akik ezt láttátok, azután 
sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki.”

(Máté 21,28–32)

Néha érdemes az Újszövetség eredeti nyel-
vét, a görögöt is megnézni, hogy ott mi áll, mert 
sok esetben közelebb jutunk egy szöveg jobb 
megértéséhez.

Az egyik fiút felszólítja apja: „Fiam, menjél 
ki a szőlőbe.” És a fiú azt válaszolja neki, hogy 
szívesen. Az eredeti szövegben ez áll: „Én, uram 
(egó kyrie)”.

Elég összefüggéstelen ez a válasz első hal-
lásra.

Földrajzórán, amikor a tanár megkérdezi, 
hogy mi Amerikának a fővárosa, Pistike azonnal 
jelentkezik és azt mondja: ÉN. A választ se tudja, 
de van benne egy lelkesedés, ami azonnal moz-
gásba indítja, hogy ő legyen az első. Otthon ezt 
tanították neki a szülei. Azt mondták, hogy: „Kis-
fiam, mindig jelentkezz! Te légy az első! Minden-
ki előtt nyújtsd föl a kezed. Aztán majd kiderül, 
amíg felszólít téged a tanár, meg amíg felállsz a 
padból, lesz időd gondolkodni a válaszon. De ha 
nem tudod is a választ, nyugtasson az, hogy te 
voltál az első.”

Hát mi értelme van ennek? Jézus nem vé-
letlenül szól a főpapokhoz, vénekhez, az elöl-
járókhoz; ők azok, akik a választ se tudják, de 
rögtön jelentkeznek, mert elsők akarnak lenni. 
És amikor arra kerül a sor, hogy mondják meg 
a választ, nem tudnak mondani semmit. Amikor 
arra kerül a sor, hogy most menjünk ki a szőlőbe 
és dolgozzunk, akkor senki nem mozdul sehova. 
Szavakban nagyokat mondani, tettekben sem-
mit nem csinálni.

Ma az egész reklám világa erről szól. Egy 
nagy lufi, ami jól néz ki, csak hogyha beleszú-
runk egy tűt, szétrobban, mert belül üres. Ha-
talmas nagy plakátokon hirdetik a Kánaánt. A 

bőséget, a jólétet, minden ingyen kapható 0% 
kamattal. Postaládáink tele vannak szóróla-
pokkal. Menjünk ide-oda vásárolni, szeretettel 
fogadnak bennünket. Még fizetni se kell. Nagy 
a reklám, és amikor valakit felhívunk telefonon, 
mert érdekel, amit meghirdettek, kapcsolja a 
másik embert, a harmadik embert, a tízediket, 
senki nem tud semmit. Amikor elmegyünk a 
nagy hirdetés után az áruházba, az eladók azt 
mondják, már elfogyott, vagy éppen nem is 
tudják, hogy miről beszélünk, vagy éppen kint 
vannak, cigarettáznak vagy kávéznak, nem is 
foglalkoznak a vásárlókkal. Nagy a reklám, és 
mikor megérkezünk a valóságba, az áruházba, 
kiábrándult emberekkel találkozunk. A valóság 
lehangoló. Lehangoló és botrányos. De a rek-
lámjuk az nagyon jó volt. A külsőség, a szavak, 
tökéletesek. Csak a valóság, az valami szörnyű.

Egy szerzetes a cellájában imádkozott ma-
gányában, és odament hozzá egy kisegér. Rágni 
kezdte cipőjének a talpát, és azt mondja neki a 
szerzetes: „Ne zavarj engem, kisegér! Nem látod, 
hogy a Jóistennel beszélgetek és imádkozok?”

A kisegér azt válaszolta a szerzetesnek: „Ne 
nevettesd már ki magad! Te csak azt képzeled, 
hogy imádkozol! Aki másokkal normálisan nem 
tud beszélni, az az Istennel hogy tud? Szépek a 
szavak, nagyon jók a reklámok, kiváló a külső-
ség, csak legyenek mögötte azért néha tettek is, 
munka is, izzadság is, fáradság is.”

Adja az Isten, hogy tettekben mindig élen 
járjunk, szavakban pedig hátul kullogjunk. Ezek 
a tettek kövezzék ki nekünk az utat az örök üd-
vösségre.

GordoS Ferdinánd
plébános

Boldog-e a közjóra törekvő ember?
Ludovicó Antónió Muratori XVIII. századi 

olasz pap történész Boldog Kereszténység (Cris-
tianesimó felice) című könyve szerint a gazdaság 
törekvése a „közjóllét” (szó szerinti fordításban: 
közösségi boldogság, közboldogság), amelyet az 
egyes emberek boldogsága alkot. Ezek összete-
vői: jól szabályozott szabadság, elegendő élelem, 
ruha, szállás, nyilvános béke a lélek nyugalma. 
Nincs boldogság a társadalmon kívül és nincs 
társadalom a közjó szándékos szeretete nélkül. 
Boldogság és közjó: ez a végső cél, vagyis min-
denki boldogsága.

Az egyház társadalmi tanításán alapuló 
közgazdaságtan önérdekfelfogása szerint ezt a 
közjóllétet az emberek önérdekkövetésük ré-
vén érik el, ugyanis e tanítás szerint az emberek 
alapvető, valódi szükségleteiben a másik ember 
jólétének akarása is benne van, ez valódi önér-
deke. Aquinói Szent Tamás így ír erről summá-
jában: „Bármely tag természeténél fogva szereti 
jobban az egész közös javát, mint a maga részle-
ges és privát javát. Ez világosan kitűnik a dolgok 
természetéből, hiszen bármely tag természetes 
hajlama az egész érdekében való cselekvés.” 
Tamás idézi Valerius Maximust is, aki szerint „a 
rómaiak inkább lennének szegények egy gaz-
dag birodalomban, mint gazdagok egy szegény 
birodalomban.” S még egy idézet: „Elítélhető 
viselkedésű és szkeptikus emberek is hajlandók 
meghalni a hazájukért, sőt annak pótlékáért is, 
mint egy bűnbanda.” (Y. R. Simon)

Mi tehát a közjó? Vallásos és világi cikkek 
tízezrei mutatják: a fogalom nagy jelentőségű 
a politika, a gazdaság, környezet, ill. a fenntart-
hatóság területén munkálkodók körében is. A 
Gaudium et spes kezdetű zsinati dokumentum 
így foglalja össze: „A közjó… nem más, mint azok-
nak a társadalmi életfeltételeknek az összessé-
ge, melyek mind a csoportoknak, mind az egyes 
tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és 
könnyebben elérjék tökéletességüket.” Vagy-
is ahogy Helen J. Alford, Michael J. Naughton 
rávilágít Menedzsment, ha számít a hit című 
könyvében: a közjó az emberi kiteljesedést je-
lenti, együttesen és külön-külön is. Az emberi 
kiteljesedés végző célja ugyanakkor a boldogság, 
Isten boldog színelátása, tehát a közjóra törekvő 
ember egyben saját üdvösségén, vagyis boldog-
ságán is dolgozik.

Az Igazságosság és a Béke Pápai Tanácsa 
által 2007-ben kiadott Kompendium az egyház 
társadalmi tanításáról kiemeli a közjónak az er-
kölccsel való kapcsolatát: „A közjó az erkölcsi jó 
társadalmi, közösségi dimenziójaként fogható 
fel.” Illetve „A közjó az ember legmagasabb ren-
dű hajlamainak felel meg.” Az ember lényege a 
másokkal és másokért létezés, csak így találja 
meg teljességét. A közjóért való igyekezet fel-
adatokat is állít az ember elé, ezek a „közjó kö-
vetelményei” melyek között a Kompedium felso-
rolja a béke iránti elkötelezettséget, az emberi 
jogok védelmét, a jövő nemzedékek közjavát, 
az ezért való együttműködést. II. János Pál pápa 
pedig kijelentette: a klíma az egyetemes közjó 
része.

Hogyan része tehát a környezet a közjónak? 
A Teremtés könyve 2. fejezetének 15. versében 
Isten az emberre bízza a kert képében a világot, 

„hogy művelje és őrizze” és hozzá hasonlóan le-
gyen jó sáfára. Ugyanakkor a teremtés emberen 
kívüli része nem az embertől, hanem az Istentől 
függő valóság (ezt fejezi ki a teológusok által 
használt „természet önértéke” szókapcsolat), 
tehát az ember nem tulajdonosa, hanem őrzője 
a természetnek, amely Istentől van és benne va-
ló kiteljesedésre vár („Mert a teremtett világ fel-
szabadul majd a romlottság szolgaságából Isten 
fiai dicsőségének szabadságára” – Róm. 8,21). 
Vagy amint Szent Tamás fogalmaz: „Ugyanak-
kor minden teremtmény saját tökéletességének, 
vagyis az isteni tökéletességhez és jósághoz való 
hasonlóságnak elérésére törekszik. Így tehát az 

isteni jóság a célja minden dolognak.” A termé-
szeti környezet kiteljesedése az ember sáfárko-
dásával megy végbe, így ha a környezetvédelmet 
gyakoroljuk, környezettudatosan élünk, egyben 
a közjót építjük. A környezet ily módon lesz ré-
sze a közjónak.

Végül válaszolhatunk a címben feltett kér-
désre: a közjóra – amelynek a természeti kör-
nyezet java, tehát a teremtésvédelem is része 

– törekvő ember egyben boldog is.

Forrás: Új Ember (LXVIII. évf. 2., 2012)

Baritz Sarolta Laura OP cikke nyomán
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Liturgia és a gregorián ének
Az egyház liturgiájának szövegei hosszú évszázadok alatt nyerték el mai formájukat, és to-

vábbi évszázadok során fokozatosan változni fognak – mégis örökérvényűek maradnak. A liturgia 
szövegei alapvetően biblikus vétetésűek, de a korai, illetve a középkori kereszténység szellemi-
ségét is tükrözik. A szövegek mély, misztériumokat is felvillantó értelme a liturgikus latin nyelv 
révén jelenül meg leginkább. Ezek a tartalmak a modern (nemzeti) nyelveken olykor nehezen és 
többnyire csak töredékesen adhatók vissza.

A liturgiai szövegek kifejezésének legálta-
lánosabb módja a recitált, illetve énekelt szö-
vegmondás. Az énekhang elsődleges hivatása a 
liturgiában: a szöveg kimondhatóvá, jól hallha-
tóvá, tagolttá és ünnepélyessé tétele. A nyelvi-
szellemi-lelki tartalmat a zenei eszköz szolgálja. 
A liturgikus ének ennek értelmében nem járu-
lékos „dísz”, fakultatív esztétikai ráadás, hanem 
nyelvi szükségszerűség. Másképpen: nem a li-
turgiában énekelünk, hanem a liturgiát énekel-
jük.

vallásos zene – egyházi zene – 
liturgikus zene

A három kategória közötti különbség nem 
fokozati.

a) a vallásos zene szükségszerűen vallási 
tartalmakat közvetít – bármilyen zenei eszköz 
révén.

b) az egyházi zene a keresztény felekezetek-
hez kötődő tartalmakat közvetít, egyházi ese-
mények, közösségi összejövetelek zenéje; nem 
ritkán számottevő zenei teljesítmények tartoz-
nak ide. A szöveges egyházi zene nem feltétlenül 
liturgikus szövegű.

c) a liturgikus zene mindig az egyház „hiva-
talos” liturgiájának szövegére alapul (a miseköny-

vekben, graduálokban, offícium-könyvekben stb.) 
– zenei nyelvezete az egyház sajátja, „belső fej-
lesztésű”, autochton, amelyet elsősorban a litur-
gikus nyelv prozódiája határoz meg (ld. cantus 
planus).

liturgikus zenei nyelvek – 
cantus planus

Mára a nyugati kereszténységben jósze-
rével csak a gregorián ének – illetve Milánó 
környékén az ambrózián liturgikus énekhagyo-
mány – maradt fenn. (A gregorián Nagy Szent 
Gergely pápa nevét, az ambrózián Szent Ambrus 
mediolanumi püspök nevét őrzi.) Sok évszázad-
dal ezelőtt azonban jóval több liturgikus zenei 
nyelv létezett, így a gall (a Frank Birodalom nyu-
gati része), az aquitán (Velencétől észak-kelet-
re), a beneventán (Dél-Itália), a mozarab (His-
pánia), az órómai (Róma, majd Közép-Itália) stb.

A modern zenetörténet ezeket a liturgikus 
zenei nyelveket összefoglaló néven cantus pla-
nusnak (sima éneknek) mondja (angol és fran-
cia plainchant, spanyol canto plano). Közös 
jellemzőjük, hogy nem rendelődnek alá a klasz-
szikus metrikának, vagyis ritmikailag kötetle-
nek, a latin nyelv prozódiáját követik, hangszer-
kíséret nélküliek, egyszólamúak.

mi a gregorián?

„A kérdésre a történelem látszott a legjobb 
feleletnek. Okkal, hiszen a gregorián Európa 
egyetlen kétezer év óta áradó műzenéje, mely-
nek széles medrébe beletorkollott az ókori Kö-
zel-Kelet zsoltározása, ősi hirdető, köszöntő, ol-
vasó, litániázó tónusok hangja, a mediterrán és 
alpesi melizmatika hullámai, az antik himnódia 
kicsengése. Azt duzzasztotta oly sok nép dalla-
mosságának lecsapódása az antifonák ezerfelé 
ágazó típusaival és a responzóriumok refrénes 
játékával; azt frissítette a magas középkorban 
felfakadó és már az újkori dallamosság ízeit kí-
nálgató dallamforrás: a szekvenciák, trópusok, 
az ordinárium és az új stílusú kompozíciók.

A reneszánsz után, a többszólamúság új vi-
lágában lomha öreg folyamnak tetszett a maga 
ezer vadvizével, szabályozásra várva. 19. száza-
di új medrében már friss energiákat szállított 
egy történeti hagyományokra alapozó új zenevi-
lágnak – mint az Európa hangját képviselő poli-
fónia egyszólamú hordozója.

Sorsa nem kerülhette el a minden földi al-
kotást jellemző tragikumot sem: ma éppen az 
a liturgia mond le róla, amelyben született, és 
éppen akkor, amikor a restaurációs munkálatok 
közeli sikerrel biztatnak. Majd elválik, hogy a 
lelkes világi természetvédelem megmenti-e az 
utókornak.”

(Rajeczky Benjamin O. Cist.)
Felh. irodalom: Schola Gregoriana Monosto-

rinensis

PócSai GyörGy

A Baba–Mama Klub decemberi hírei
Ünnepelt a Baba Klub: a Művelődési házba ellátogatott a 
Mikulás, a kicsik legnagyobb örömére. Jó szándékú embe-
rek segítségével közel száz kisgyerek örülhetett ennek. A 
Csiga-duó gondoskodott a jókedvről, hangos énekszóval 
hívták a Mikulást, aki egy kis ajándékkal kedveskedett 
nekik. A jó hangulatot finom süteménnyel és teázással 
fokoztuk. 

Hasonló jókedvvel kezdtük meg az idei első Baba Klub 
rendezvényét. Az újévet és az első születésnapját ünneplő 
babát tagjainkon kívül meglepetés-vendégünk – Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselő – is köszöntötte. Jó 
hangulatú beszélgetés során ismerkedett meg klubunk 
életével, ahol megköszöntük neki elmúlt évi támogatását, 
egyben felhasználjuk az alkalmat, hogy mindazoknak 

is köszönetet mondjunk, akik ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben segítették tevékenységünket: a Művelődési 
Ház dolgozóinak, Hajdú Géza igazgató úrnak, a Coop, a 
Mardel Market, a Stop cukrászda és a Tóth Vendéglő 
tulajdonosának.

tahiné tünde
klubvezető



7xxiii. évfolyam 1. szám
2012. január 30.

Alapítványi műsoros est volt a Jerney iskolában
2011. november 26-án több mint három-

száz néző előtt rendeztük meg iskolánk hagyo-
mányos jótékony célú alapítványi műsoros estjét. 
A két felvonásos műsorban az iskola valamennyi 
osztálya szerepelt, továbbá fellépett a színját-
szó társulatunk, a hittanos csoport, rajtuk kívül 
Julinek István, Pécsi Dávid és Zádori Zsófia ad-
tak elő hangszeres szólószámokat. A rendez-
vényt tombolasorsolás zárta. Az est 517 ezer 
forint bevétellel zárult, mely összeget a Jerney 
János Általános Iskola nevelési-oktatási felada-
tait támogató technikai eszközök beszerzésére 
fordítunk. Támogatóink önzetlen segítségét ez-
úton is köszönjük!

Támogatóink voltak:
Alex „S” Alen Divat, Arany Fácán Söröző, 

Atlasz György és családja, Bányai Cukrászda és 
Pizzéria, DVP DECO, Eldorádó, Ézsiás Máté és 
családja, Fischer Ferenc és családja, Frányó Pé-
ter, Gyuris Fagyizó, Gyurisné Erzsike Virágüzlet, 
Hajdú Géza, Hevesi Károly és családja, Huszta 
Imréné férfifodrász, Interwest 2002 Kft., Írókéz 

Papírbolt, Karsai Tímea (Avon), Király Zsolt és 
családja, Kispéter Judit masszőr, Kosik Dénes 
önkormányzati képviselő, Kosik Erika, Kupecz 
Zsolt és családja, Márta Lajos és családja, Mátyás 
Attila és családja, Méry Vegyidiszkont, Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselő, Monostory Mi-
hályné, Nagy Csaba és családja, Nagypál Brigitta, 
Narancsliget Zöldség-Gyümölcs, Nógrádi Gábor, 
Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Nefe-
lejcs Tanoda, Némethné Varga Éva, Papp István, 
Petrovné Sándor Mónika, Portörő család, Rája 
Horgász és Sportfelszerelések Boltja, Rákász 
Gergely orgonaművész, Rózsa család, SAECO 
Kávéfőző szerviz, Sarok ABC, Stop Cukrász-
da, Szélmalom Vendéglő, Szélmalom Virágbolt, 
SZINT Kft., Szűcs Tibor és családja, Tajti Csaba 
és családja, Thurzó Patika, Topor család, Ujvári 
Ernőné és Brigitta, Ungi Bt., Vadliba Vendéglő, 
Zsuzsi Divat.

lázár zoltán
iskolaigazgató

A közeledő felvételizés
Gyorsan eltelt a téli szünet. Mint megannyi 

gyerek, mi nyolcadikosok is vártuk a szünetet, 
de ugyanakkor tele vagyunk aggodalommal is, 
hiszen mindnyájan félünk egy kicsit a közeledő 
felvételi vizsgák miatt.

Az írásbeli felvételi időpontja 2012. január 
21-e. A felvételit mindenkinek az országban 
akkor kell megírnia. Ha éppen beteg az illető, 
vagy egyéb okok miatt nem tudja megírni a 
felvételit, akkor még ott a pótfelvételi. A pótfel-
vételi feladatai viszont különböznek az eredeti 
kérdéseitől. A kérdéseket 20-án este állítják ösz-
sze. Az Önkormányzat szigorúan megtiltja, hogy 
azok a tanárok, akik az írásbeli kérdéseit és 
feladatait előállították, abból bármit is kiszivá-
rogtassanak a felvételi megírása előtt. Így esély 
sincs a csalásra, a diákoknak a saját tudásukra 
kell hagyatkozniuk. Éppen ezért érdemes minél 
több hasonló feladatot megoldani, segítséget 
kérni az iskola tanáraitól, esetleg eljárni magán-
tanárhoz is. Én és minden osztálytársam ezen az 
elven haladunk, és igyekszünk minél jobb telje-
sítményt elérni. 

Nagyon sokat köszönhetünk tanárainknak, 
hiszen hetente egyszer-kétszer előkészítőt tar-
tanak nekünk. Sokat segítenek, ezzel is növelve 
esélyünket a magasabb pontszámok elérésére, 
hogy bekerüljünk a számunkra legszimpati-
kusabb iskolába. Ha jó tanácsokat szeretne az 
ember, érdemes megkérdezni a tavalyi ballagó 
osztályt, hogy ők hogyan teljesítettek és mire 
kellett ügyelniük.

Az írásbelin a számológép és más segéd-
eszköz használata tilos. Fontos az időbeosztás, 
hiszen a tanulóknak csak 45 perc áll a rendelke-
zésükre, és ennyi idő alatt végezniük kell mind 
a 10 feladattal. Érdemes folyadékot és egy kis 
rágcsálnivalót vinni. 

A kilencedikesek azt mondják, nem kell ag-
gódni annyit, hiszen ha jól felkészültünk, nem 
lehet semmi baj.

maGyar niKolett

Szerkesztette: Kovács Natália
Orczy István Általános Iskola 8.a osztályos 

tanulói

Könyvajánló
Az idők múlásával nemcsak a technika, ha-

nem az irodalom is változik. Manapság a fiatalo-
kat leginkább a sci-fi és a fantasy témájú köny-
vek érdeklik. A Könyvmolyképző Kiadó Arany és 
Vörös pöttyös könyveit szívesen olvassák. A fent 
említettek mellett kiadnak valós történeteket 
is, ilyen regény például Stacey O’ Brien: Wesley, 
kedvesem című könyve.

A könyv írója biológus, aki 1985-ben ismer-
kedik meg egy négynapos szárnyideg-károso-
dott bagolyfiókával. Ez a találkozás egy 19 éven 
át tartó kapcsolat lett. Stacey jelentős felfede-
zéseket tesz a gyöngybaglyok viselkedésével és 
intelligenciájával kapcsolatban. A könyvből ki-
derül, hogy a baglyok sem szeretik a hazugságot, 
tudnak szeretni, játszani és még sértődékenyek 
is. Az évek során sok mulatságos, tanulságos és 

megrázó dolog történik meg velük.  A regény kö-
zel hozza az olvasó számára a bagoly életmódját. 
Ez egy valós történet, ami nem egy játékos, fut-
kározó kiskutya vagy egy édes kiscica története, 
hanem egy sérült gyöngybagoly és gondozója 
életéről szól, ez teszi varázslatossá a regényt. A 
könyvet minden állatbarátnak ajánlom.

Mark Obmasick, a The Big Year szerzője így 
vélekedik erről a regényről: „A könyv a Marley 
meg én-re emlékeztetett, csak éppen szárnyasok 
szerepelnek benne. A Wesley, kedvesem szívme-
lengető, szellemes és szép történet, amely bebi-
zonyítja, hogy egy tollas jószág is lehet az ember 
legjobb barátja.”

SóS KriSztina
Orczy István Általános Iskola 8.a osztályos 

tanulója

Bűnmegelőzési 
tájékoztató

2012 AZ IDŐSEK ÉVE – hirdette meg az Or-
szágos Polgárőr Szövetség ez évi programjában. 
Ennek megfelelően a helyi önvédelmi polgárőr 
szervezetek, így Kiskundorozsmán is fokozott 
figyelmet fordítunk idős lakótársainkra. Milyen 
veszélyeknek is vannak az idősek kitéve?

Elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények 
sértettjei az idős emberek, mert ők védtelenek, 
hiszékenyek és megtéveszthetők. Ők váltak 
célpontjává a társadalom kettészakadása kö-
vetkeztében a leszakadó, elszegényedő rétegek 
támadásainak, visszaéléseinek; a társadalmi 
szinten ki nem mondott, a jog által nem kezelt, 
el nem ismert, de jelen lévő etnikai, megélhetési 
bűnözésnek. Ez megnyilvánul a házaló árusítás, 
a trükkös lopások, csaló faárusok, közüzemi 
szolgáltatóként való megtévesztésekkel járó lo-
pások eseteiben.

Újabban, ill. visszatérően az a megvezetés 
tárgya, hogy tévécsatornák és játékok képviselő-
inek kiadva magukat, ajándékot kívánnak átadni 
a kiszemelteknek. Aki beengedi őket az udvarba, 
házba, lakásba, annál nagy mennyiségű bóvli-
kat helyeznek el ajándékként megnevezve. A vé-
gén derül csak ki, hogy csak akkor hagyják ott 
az ajándékot, ha egy késkészletet, vagy valami 
mást 19–39 ezer forintért megvásárolják tőlük. Az 
egész ajándékcsomag nem ér annyit, mint ameny-
nyiért egy látványos, fényes, valójában ócska tár-
gyat megvesznek tőlük, ez a becsapás lényege.

A házalók nappal jönnek. Ne álljunk velük 
szóba, főleg ne engedjük be őket lakásunkba. 
Az éjszakai kerítésen beugráló tolvajokkal foga-
dására legyen neszes kutya, mozgásérzékelős 
felvillanó lámpa, ajtó- és ablaknyitás érzékelő, 
amely behatolás esetén sípol. Lehetőleg utcán 
ne hagyjunk éjszakára autót. A garázsban lévő 
autó is legyen zárva, riasztója pedig bekapcsol-
va. Értékeket nappal és éjszakára se hagyjunk 
látható helyen és őrizetlen autóban.

Ne higgyünk a jó célokra gyűjtő házalóknak, 
bármilyen ajánlót, referenciapapírt is mutatnak. 
Egy részük megélhetési civil szervezet bérmun-
kása, vagy egyszerű szélhámosok, csalók. Van 
Dorozsmán 20 civil szervezet, akiket ismerhe-
tünk, támogassuk azokat! Közismerten hiteles 
szervezeteknek küldjünk csekken pénzt, ilyenek 
pl. a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat, az 
Ökomenikus Segélyszervezet, az Egyházi Kari-
tász, a Dévai Szent Ferenc Gyermekotthonok, a 
kárpátaljai iskolák stb.

Szervezzünk lakókörnyezetünkben Szom-
szédok Egymásért Mozgalmat. Ennek szervezé-
séhez a polgárőrségtől kérjünk segítséget.

Ne tartsunk otthon nagyobb összegű pénzt, 
helyezzük el pénzintézetben.

A polgárőrségnek vagy a családsegítő szol-
gálatnak jelezzük azokat a fogyatékkal élő és 
idős, magatehetetlen embereket, akik nem ve-
szik észre magukon, hogy már nem tudják meg-
felelően ellátni magukat. Jelezzük a családon 
belüli erőszakot a rendőrségnek.

Ne hagyjuk, hogy a bűn elsikkadjon. Minden 
bűnesetet jelentsünk be! Ismereteink szerint a ki-
sebb lopási ügyek kb. 20–30%-ában a károsultak 
nem tesznek feljelentést, így a bűnügyi statiszti-
kák hamis képet mutatnak a politikusok számára.

PolGárőrSéG
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Jerney-s diákok az országos döntőben
A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti 

fordulójából jutott az országos döntőbe a Jerney 
János Általános Iskola 5.a osztályos csapata. A 
versenyt 3-8. osztályos tanulóknak hirdetik meg 
évente a szervezők. A gyerekek évfolyamonként 
négyfős csapatokkal nevezhetnek. Idén az or-
szágos döntőnek a tatai Vaszary János Általános 
Iskola adott helyet, ahová minden korosztály 
legjobb húsz csapatát hívták meg. A gyerekek 
egy átfogó ismereteket, logikus gondolkodást 
igénylő feladatlap megoldása után szembesül-
tek azzal, hogy kategóriánként melyik az a hat 
csapat, aki szóbeli döntőn mérheti össze tudá-

sát, rátermettségét. A Sólyom 2000 az országos 
6. helyezést érte el és ezzel az egyedüli díja-
zott csapatként képviselte Csongrád megyét.

A csapat tagjai: Simon Zsófia, Bindics Boldi-
zsár, Bozsák Bese, Oroszi Levente. Felkészítő ta-
nár: Keresztesné Molnár Monika.

A szóbelire tovább nem jutó csapatok kö-
zül a szabadon választott produkciók alapján 
különdíjban részesült a Makói Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logo-
pédiai Intézet 5. osztályos Aranycsapata: Molnár 
Nóra, Pipis Panna, Marsi Tamás, Kajári Ádám. 
Felkészítő tanár: Kovácsné Bodzsár Zsuzsanna.

Képviselő Kupa 2012
A hagyományokhoz híven az idén is megren-

dezésre került a népszerű kispályás labdarugó 
torna. Az immár két napos rendezvényen a nyílt 
kategóriában 12 együttes vette fel a harcot. A 

„45 év felettiek”-nél négy csapat vívott nagy küz-
delmet. Az első napon, szombaton a selejtezők-
kel kezdődtek az összecsapások a háromszor 
négyes csoportra osztott csapatok között. Az ér-
tékes kupákért és a különdíjakért nagy elánnal 
szálltak harcba.

Az első csoportban a Szent János Bogár, a 
Matador, az M M Szeged, és a Lavina vette fel a 
küzdelmet. Már itt is potyogtak a gólok, és végül 
a továbbjutást jelentő helyet a Matador csapata 
érte el.

A második csoport mérkőzéseit a Mardel, 
a Juong-Sztar, a Névtelenek, és a Dorozsma I. 
együttesei játszották. A parádés meccseken vérig 
menő csatákban a Dorozsmai I. vívta ki a to-
vábbjutás jogát.

A harmadik csoportban a Hafer FC, végig 
gázolt a csoporttársakon a Csőd-őrökön, a Do-
rozsma II.-n, valamint az Alu-Konstrul-on. Miu-
tán megszerezte a csoportelsőséget a Hafer FC, 
vége is volt az első napnak.

Vasárnap folytatódott a viadal, ahol már be-
szálltak a ringbe a „45 év felettiek” is. Itt a Fúró 
Brancs, a Bányai Cukrászda, az Együtt Szegedért, 
valamint a Rex-Team csapatok játszottak. A küz-

delmes meccsek után a döntőt a Fúró-Brancs 
nyerte. A győzteseknek járó kupát a torna meg-
álmodója és szülőatyja, Tóth József úr adta át. A 
külön díjat Kalapács László kapta, aki a csapatá-
nak vezéregyénisége volt.

A „nyílt” kategóriának elődöntőivel folytató-
dott a nap. A Matador–Dorozsma I. mérkőzésen 
magabiztosan vette az akadályt a Dorozsmai I. 
A Hafer FC-Lavina összecsapáson sima Lavina 
győzelem született. A két vesztes csapat csatá-
ját a Hafer FC nyerte. A döntőben a Dorozsma I. 
gyorsvonat sebességével gázolt át az ellenfélen 
és így Ő zsebelhette be a tornagyőzelmet. 

A díjakat a szervezők: Mihálffy Béla és Kosik 
Dénes önkormányzati képviselők és a támoga-
tók, Nógrádi Tibor és Lukovics János adták át. 
Különdíjat kapott Labadi Lajos legjobb kapusként, 
ifj. Takács András a legjobb mezőnyjátékos cím-
mel, Fődi Bence pedig gólkirályként távozhatott.

Azt hiszem a szép számmal kilátogatott kö-
zönség élmény gazdagon mehetett haza, és fo-
gyaszthatta el a vasárnapi ebédet.

luKovicS JánoS
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Emlékezés a doni áttörés dorozsmai áldozataira
„Fel kell idéznünk hősies küzdelmét azok-

nak, akik életüket adták értünk, a hazáért, em-
lékeznünk kell rájuk” – vezette be Hajdú Géza, a 
Művelődési ház igazgatója a 69 éve történt voro-
nyezsi áttörés évfordulójára rendezett megem-
lékezést.

A Művelődési ház nagytermében január 20-
án megtartott műsor keretein belül a Hozsanna 
kórus adott méltó kegyeleti hangulatot, melyet 
a két dorozsmai általános iskola egy-egy diákja 
és a Dorozsmai Versmondók Körének előadója 
keretezett be szavalataival. Méltó beszédet tar-
tott Kosik Dénes képviselő úr, aki megrázó sza-
vakkal ecsetelte és idézte vissza azt a kegyetlen 
időszakot, melyet a 2. Magyar Hadsereg katonái 
éltek át a borzalmas orosz télben a visszavonulás 

alatt. E hősies küzdelem és megpró-
báltatás ellenére a hadsereg akkori 
főparancsnoka, Jány Gusztáv hírhedt-
té vált elmarasztaló, megbotránkoz-
tató hadparancsot adott ki, melyet 
Szentes Bíró Ferenc idézett a rész-
vevőknek.

Az elhunyt hősök és köztük a 
kiskundorozsmai áldozatok lelki 
üdvéért a résztvevők imát mondtak, 
majd a hagyomány szerint a do-
rozsmai önkormányzati képviselők 
vezetésével gyertyát gyújtottak és 
koszorút helyeztek el a II. Világhá-
borús hősök Szent János téri emlék-
művénél.

Változások a kiskundorozsmai ESK csapatánál

Lapunk munkatársa tavaly augusztusban 
riportot készített Tanács Attilával, a csapat el-
nökével. Ekkor még a Szeged 2011 csapata Kis-
kundorozsmával történt fúziójáról hangzott el 
tájékoztató, valamint az akkori elképzelések 
lettek ismertetve. Azóta ez a fúzió megszűnt, és 
változások keletkeztek a dorozsmai focicsapat 
vezetésében is. Az akkor megfogalmazott elkép-
zeléseknek csak egy része valósult meg, azóta a 
körülmények is változtak, illetve más irányult-
ságot vettek. Ezekről kaptunk újfent tájékozta-
tást Tanács Attila elnök úrtól.

– Az elmúlt ősz újabb mérföldkő lett a csapat 
életében. Októberben az előző elnökség három 
tagja lemondott, ezért tisztújító közgyűlést kel-
lett tartanunk november 18-án. Ez alkalommal 
az Egyesület teljes elnöksége kicserélődött. Az 
új elnökségi tagok zömében széles társadalmi 
spektrumból, dorozsmai lokálpatriótákból ke-
rültek ki: Bányai Attila, Farkas Péter, Paksi Péter, 
Puskás József, Rózsa Tamás, Lázár Zoltán, Tóth 
József, Dr. Kónya Sándor, dr. Bozóky Imre és én, 
Tanács Attila lettünk. A tagok igen feladat spe-
cifikusan, arra orientáltan lettek kiválasztva. Az 
Alapszabály értelmében az elnökség mandátu-
mi ideje négy év. Az új elnökség a január 12-én 
megtartott első ülésén kidolgozta a rövid-, kö-
zép- és hosszú távú terveinek koncepcióját, a 
korábbi ad hoc döntésekhez képest konkrét 
elképzeléseket határoztunk meg, irányoztunk 
elő. Tulajdonképpen egy megfiatalodó, sikerori-
entált játékos gárdával kívánunk felállni, „nagy 
nevek” elkerülésével. Ezúton is közlöm: kihir-
dettük, visszavárjuk azon korábbi, valamilyen 
nézeteltérés, vagy más indok miatt máshová 
igazolt korábbi játékosainkat, akik továbbra is 
szívükön viselik a dorozsmai futball sorsát. Vol-
tak meggyökeresedett focistáink, akik – hogy 
úgy fejezzem ki magam a „jóllakottság terhét 
cipelték magukkal”, nem igazán váltották be 
hozzájuk fűzött reményeinket. Megkönnyítjük 
számukra a váltás lehetőségét, levesszük válluk-
ról ennek terhét. Természetesen továbbra is ba-
rátaink maradtak és el is kell ismernünk eddigi 
erőfeszítéseiket, melyet az egyesület érdekében 
tettek. Most 32 éves a legidősebb játékosunk. A 
csapat edzői feladatait dr. Bóka Ferenc, a Sze-
gedi Egyetem sportéletének irányítását végző 

tanár végzi a jövőben. Egyelőre türelmét kérjük 
a dorozsmaiaknak a csapat összetételének is-
mertetését illetően. Meg kell várnunk a tavaszi 
átigazolási szezont, amely talán február 10-ig 
végleges formát ölt majd, ekkorra realizálódik a 
végleges forma. Ekkor újra jelentkezünk majd és 
természetesen részletes tájékoztatással fogunk 
szolgálni erről. 

Az utánpótlás kérdését illetően csak annyit 
árulok most el, hogy Szeged legnépszerűbb fo-
cistája fog majd a gyerekekkel foglalkozni. Az 
utánpótlást tömegbázisra fogjuk helyezni, mert 
ez igen fontos és régóta váró feladat. Ennek for-
rása a KÉSZ Akadémia lesz, de számítunk termé-
szetesen a két dorozsmai általános iskola sport-
irányítást végző tanárainak és az igazgatóknak a 
segítségére is, akik eddig is nagy hangsúlyt fek-
tettek azoknak a gyerekeknek a kiválasztására, 
akik e sporthoz kedvet éreznek és tehetségük is 
megmutatkozik. A közép-, és hosszú távú kon-
cepciót dr. Bozóky Imre fogja kidolgozni, ennek 
legfőbb célja, hogy a Kiskundorozsmai ESK 2-3 
éven belül osztályt tudjon váltani. Úgy érzem, 
ezt akár kiskundorozsmai utánpótlási bázisból 
meg fogja tudni valósítani.  Legfontosabb szpon-
zoraink továbbra is a Dorozsmai Nagybani Piac 
Kft. és a Szegedi Önkormányzat. A további finan-
szírozottságot pályázatokkal kívánjuk erősíteni. 
Sajnos, a Szeged 2011 fúzió időszakában terve-
zett pályakorszerűsítések nem valósultak meg.

Célkitűzéseink között az elsők között szere-
pel a szurkolói, baráti kör kialakítása, a dorozsmai 
foci népszerűsítése, régi (elmaradt) szurkolóink 
bizalmának visszaszerzése, szurkolói tömegbázis 
kialakítása. Ennek érdekében fokozzuk a tájékoz-
tatást napi ügyeinkről, internetes honlapunkat – 
www.dorozsmaiesk.hu – felújítjuk, elképzeléseink 
között szerepel továbbra is fenntartani az öreg-
fiúk-meccsek szervezését, a Képviselő Kupa ren-
dezvényt, szurkolói találkozókat. Tervezzük egy 
országgyűlési frakció – Kiskundorozsma meccs 
létrehozását, tehát a nézőszám emelését minden 
rendelkezésre álló eszközzel. Az elnökség össze-
tételén látható, Dorozsma minden rétegződéséből 
álló, pártállástól, hovatartozástól független veze-
tők kerültek itt össze, akiket a közös feladat – Do-
rozsma sportéletének előbbre vitele inspirál, ahol 
csak a foci szeretetének van helye.     tóth GyörGy

Újévi köszöntő
Fogadom…, ígérem…, ebben az évben talán 

sikerül majd… – sokszor kezdjük így mondata-
inkat az év első napjaiban.

Vajon lesz-e lehetőségünk, s akaraterőnk az 
új esztendő első pillanatainak hevében megfo-
galmazottakat sikerre vinni? Ezt most még nem 
tudjuk. A választ az idő adja meg, amely talán so-
ha nem kéri rajtunk számon mindezt, majd csak 
a lelkiismeret.

Az elmúlt esztendő – a remények, bizakodá-
sok ellenére – sok család életében hozott nega-
tív változásokat. A világgazdasági folyamatok, a 
természeti csapások egyének, családok, közös-
ségek számára tette kilátástalanná a jövőt.

Egyben lehetőséget is adott arra, hogy az 
ország lakossága tanúbizonyságot tegyen az 
összefogás képességéről, a feltétel nélküli segít-
ségről igyekezve enyhíteni a sok-sok fájdalmat, 
személyes tragédiát. Úgy tűnik, hogy az embe-
ri és erkölcsi értékek újra visszanyerik méltó 
rangjukat. Szükség is van rá, hiszen a 2012-es 
év is embert próbáló lesz. Vigyáznunk kell ezért 
önmagunkra, s egymásra is, hogy soha ne kell-
jen átélnünk a magány, a kiszolgáltatottság, a 
reményvesztettség érzését. Soha ne kelljen két-
ségbe vonnunk életünk értelmét és szépségét, 
mindig igazolni lássuk erőfeszítéseinket és mun-
kánk eredményeit. Így minden esetben éljünk a 
sors adta lehetőségekkel bízva önmagunkban és 
erőnkben. S természetesen vigyázzunk egészsé-
günkre is, mely mindannyiunk legfőbb kincse.

Kérem fogadjuk meg, hogy ebben az eszten-
dőben sem engedjük el egymás kezét. Reményt 
adunk a kétkedőknek, új esélyt a helyes útról 
letérőknek, támogatás a rászorulóknak, vigaszt 
a szenvedőknek, szeretetet és figyelmet az elha-
gyottaknak.

Bízom abban, hogy mostani halk fogadal-
munk teljesítését az idő igazolja és a 2012-es 
esztendőt mindenki elégedetten, boldogan érté-
keli és zárja majd.

nóGrádi zoltán

polgármester
országgyűlési képviselő
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Betűvésés
sírkövek
tisztítása

Ekkora hirdetési területen jelentettük volna meg továbbra is azon vállalkozók, cégek hirdetését, 
akik és amelyek mind a mai napig nem fizették ki a hirdetési díjat. Továbbra is állunk mindenki 
rendelkezésére hirdetés megjelentetésével kapcsolatban, és amennyiben a tartozással rendelke-

zők úgy döntenek, kiegyenlítik számlájukat, megtalálnak minket elérhetőségeinken.

A ketyegő bombák visszatértek
Tavaly adtunk hírt arról, hogy Kiskundorozs-

mán a Széksósi úton lakó, a környék lakosait 
ilyen-olyan módon terrorizáló testvérpárt kom-
mandósok segítségével szállították kivizsgálás-
ra és elzárásra.

Ismereteink szerint a büntetőügyi eljárás idő-

közben lezajlott, a bíróság felmentette a többek 
által mentálisan sérültnek tartott egyéneket, 
akik így visszaköltözhettek otthonukba. Félő, hogy 
a Széksósi út hamarosan ismét „illatos” úttá vá-
lik. Bár ne lenne igazunk. A biológiai bombák is-
mét ketyegnek.

Újévi fogadalmak
Mennyi mindent megfogad sok ember az 

óesztendő utolján. Ki-ki káros szenvedélyeit 
készül eldobni; jövőre majd fogyókúrába kezd, 
nem dohányzik, nem iszik, s folyathatnám a fo-
gadalmak végtelen skáláját.

Azután eltelik az év, s kevesen emlékezünk 
már ezekre a talán eltúlzott, felhevült önígére-
teinkre. A kövér ember habzsolja a hamburgert, 
issza a kólát, energiaitalokat...

Az Új év első napján már a mentő, és a rend-
őrautó szirénája tép bele a még itt-ott petárdák-
tól füstös levegőbe.

Az ünnepek egyre inkább csak arról szólnak, 
hogy „mit vegyünk, mit együnk, mit igyunk”, s 
hogy mennyit, azt majd „menet közben”...

Milyen nemes lenne feldúlt hazánkban, eb-
ben a nehéz gazdasági helyzetben, pénzhiány-
ban olyanokra fogadalmat tenni – és be is tar-
tani –, hogy önmagamat próbálom jobbá tenni, 

szeretettel fordulok majd embertársaimhoz, 
elnézőbb leszek...

A szilveszteri tűzijáték szemfényvesztő csil-
logását szemlélve ezen gondolatok is ott pattog-
tak bennem. Ajándék volt számomra, hogy nem-
régen műtött szememmel hunyorítva bár, de 
láthattam a karácsonyi fényeket is. Hálás csodá-
lattal, őszinte tiszta szívvel köszöntem meg ott 
magamban is a szemorvosom munkáját, miköz-
ben a nagy író sorai jutottak eszembe: „A Tisz-
ta Tudomány mindig szerényen fizette papjait, 
ahogy minden, ami Tiszta, egy kissé szegénységi 
fogadalmat követel meg hívőitől”.

Kivételnek számít, aki jó módjában ilyen fo-
gadalmakra is képes. Le tud mondani a harácso-
lásról, kapzsiságról, és van türelme kivárni, amíg 
munkája gyümölcsét idő éretten learathatja.

GrandPierre cecília

Hétköznapi tévhitek
 KöNyveK Közt

scott o. lilienfeld, steven Jay lynn, 
John Ruscio, BaRRy l. BeyeRstein:

50 pszichológiai tévhit
Partvonal Kiadó, 2011

50 pszichológiai tévhit címmel jelent meg 
a Partvonal Kiadónál egy feledtébb érdekes és 
hasznos könyv a pszichológia iránt érdeklődők 
számára.

E könyv megírására legfőképpen azért volt 
szükség, mert amit az ún. „mindennapi pszicho-
lógia” állításairól tudunk, elenyésző ahhoz, hogy 
fel tudjuk ismerni közöttük a hamis és téves 
megállapításokat. Gondolkodásunkkal kapcso-
latban rengeteg tévinformáció kering, sokan 
osztanak rossz pszichológiai tanácsokat. Azért 
könnyű elfogadnunk ezeket bölcsességként és 
igazságként, mert első látásra vagy nagyon ké-
zenfekvőnek találunk, vagy mert akaratunk / 
szívünk is ugyanazt az olykor helytelen cseleke-
detet diktálja.

A könyv összeállítói 50 pszichológiai mí-
toszt vettek górcső alá és bizonyították be téves 
voltukat. A teljesség igénye nélkül az alábbi állí-
tások mind revízióra szorulnak:

• Agyunk mindössze 10%-át használjuk.
• Az érzékelési küszöb alatti üzenetek képe-

sek az embereket például vásárlásra ösztö-
nözni.

• A kamaszkor elkerülhetetlen velejárója a 
pszichológiai zavar.

• A hipnózis segítségével előhívhatók az el-
felejtett események emlékképei.

• Teszt kitöltése során mindig jobb az első 
megérzésre hallgatni.

• A kutatók bebizonyították, hogy az álmok 
szimbolikus jelentéssel bírnak.

• Az ember alvás közben képes nyelvet ta-
nulni.

• Az ellentétek vonzzák egymást.
• Jobb, ha az ember kiadja a mérgét mintha 

magába folytja.
• Kézírásunk elárulja jellemvonásunkat.
• A legtöbb elmebeteg erőszakos.
• Az elektrosokk veszélyes és brutális keze-

lési módszer.
• A skizofréniában szenvedő emberek több 

személyiséggel rendelkeznek.Osztálytalálkozó

Kiskundorozsmán 1966. évben 

végzett 8/a-s általános iskolai 

volt osztálytársainkat keressük. 

Jelentkezéseteket várjuk talál-

kozó szervezése céljából.

Keresd: Ézsiás Rozáliát a 06 30 

280-8340, Perecz Icát a 06 30 

227-7086 telefonszámon.
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Kiskundorozsma, Széchenyi u. 59.
Tel.: 460-337

Minden vasárnap svédasztalos ebéddel várjuk régi és új 
vendégeinket 12:00-14:00-ig  1590 Ft/fő!

TORKOS KEDD – minden kedden 20% kedvezmény 
á la carte ételeinkből

2012. március 3.
Farsangi mulatság - 7500 Ft/fő

KORLÁTLAN ÉTEL/ITALFOGYASZTÁS

12.
25.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 
KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPÍTVÁNY báljára

A bál időpontja: 2012. február 18-án 
18.00 órai kezdettel.

Helye: Kiskundorozsmai Sportcsarnok

Svédasztalos vacsora
A belépőjegy ára: 6 000 Ft.

A zenét a Party Time Band zenekar 
szolgáltatja.

Kérjük, hogy megjelenésével tisztelje meg 
rendezvényünket.

Jegyek igényelhetők: Jó szórakozást kíván:
Mózes Zsuzsa – 70–2911806 Az alapítvány vezetősége
Némethné Kati – 30–2541039

A Mindenki karácsonyáról
A Mindenki karácsonya szervezőinek, szereplőinek és mindenkinek, aki bármilyen módon 
részt vett az ünnepi műsor lebonyolításában, szeretném megköszönni a nívós műsort.
A gyerekek színvonalas, aranyos kis műsorukat, táncukat örömmel néztük, alkalmanként 
az udvaron felállított kivetítőn, vagy a Művelődési ház színpadán. A meghívott, profi 
előadók is remek és emlékezetes műsort adtak elő. Az est végén láthattuk a tűzzsonglőrök 
bámulatba ejtő bemutatóját is.
A sütős kályhák melege, a sült gesztenye illata igazi karácsonyi, ünnepi hangulatot vará-
zsolt körénk, szívünkben talán a szeretet egymás iránt is erősebb volt mint máskor.

 olvasói leveleK
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Bababazár
Overálok, bélelt 

nadrágok, télikabátok, 
sapkák, kesztyűk, 
valamint csizmák, 

bakancsok és farsangi 
jelmezek kaphatók!

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

Szo.: 8-12.
Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

Megbízott partner

BÁRÁNYOS JÁNOS
Aegon Magyarország Általános 

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

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

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

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

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

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

Kutya, macska kedvezményes ivartalanítás, 
mikrochip beültetés és kötelező védőoltás 

AKCIÓ!

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

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

PaPosné dr. ÁbrahÁm szilvia
állatorvos

70/538-6763
Rendelési idő a Kubikos u. 31. alatt 

megváltozott!
H, Sze, P: 8–9, 17–18;

K, Cs: 18–19, Szo: 10–11.
Egyéb időben és az állat tartási helyén 

megbeszélés szerint.

A Vásártéri Húsbolt 2012-ben 
is elérhető!

Rózsa Meat Bt.
Tel.: 06 30 488-0254

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
Egyed Adrián

06 70/63-03-806
www.dugulaselharitasszeged.hu

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

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

Glett anyag 25 kg-os:  2200 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4950 Ft
Cement:  3000 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  95 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1650 Ft/m2

Pala 1600x1000:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
Akác:  2800 Ft
Szén:  6600-6800 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  278252 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  35400 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  21945 Ft

JÓGA korhatár nélkül!
Kedd: 18.00–19.30

Csütörtök: 8.30–10.00, 16.30–19.30
MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

VIRÁGOS LILLA
06 20/509–1792
viragoslilla.5mp.eu

NYUGDÍJTANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

•	 Öregségi nyugdíj
•	 Rokkantsági ellátás
•	 Korkedvezményes nyugdíj
•	 Rokkantsági járadék
•	 Rehabilitációs ellátás
•	 Özvegyi nyugdíj, árvaellátás
•	 Szolgálati idő összeszámítással 

kapcsolatos tanácsadás, 
igény-felmérés, teljes körű 
ügyintézés felhatalmazással.

Előzetes időpont-egyeztetés:
30/477–8242, 62/474–381

László Györgyné Ági

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó

az „elefántos” ügyfeles

Angol Piac Outlet

Háztartási elektronikai cikkek
LCD TV-k, állólámpák, számítógépes 
kiegészítők, vízforralók, hi-fi tornyok, 
porszívók, gyermekcipők, -szandálok, 
-zoknik, -harisnyák, környezetbarát 
tisztítószerek, higéniás termékek

(a CBA Malom ABC mellett)

Dorozsmai út 152.
Nyitva: hétfőn:12-18-ig

Keddtől péntekig: 9-18-ig
Szombaton: 8-13-ig

Termékeinkkel kapcsolatos további 
információkért keressen minket a Facebook-on

OIL SERVICE TEAM         Hideg-meleg burkoló
Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 

szerelése, javítása
- Kőművesmunkák - Statikai mérések
- Duguláselhárítás - Ajtó, ablak beszerelés, csere
- Víz elleni falszigetelés - Villanyszerelés
- Homokszórás - Parkettázás
- Gipszkartonozás - Gázkészülék javítás
- Szobafestés, mázolás

- Víz-gáz-központifűtés szerelés, javítás, 
anyag-beszerzés, tervezés, hagyományosan 

és megújuló energiákkal, árajánlattal
Mobil: 06 30/9988273, 06 20/2386167

villanyszerelés
bojlerek, szivattyúk javítása

Apróbb hibák, kisebb felújítást, 
teljes felújítást vállalok.

Tel.: 06 70/405–6777
HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 20/470–6587
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Lakásjavító ezermester!
Ajtógyalulástól esőcsatornáig
Zárcserétől karnisfelrakásig

WC-öblítő cserétől hegesztésig!
Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! Bútorszerelés!

Hívja Batát!
06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

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

KOVÁCS GUMICENTRUM
Gumiabroncs eladás
Szerelés – Centírozás – 
Javítás – Futómű- 
állítás, -javítás – Fék– és 
lengéscsillapító-mérés, 
-javítás, -csere
Vezérműszíj-csere, Szélvédő javítás

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés

Téli gumi
Olajcsere

Nyitva: H-P: 8.00–17.00,
Sz.: 8.00–12.00

Cím: Dorozsmai út 74.
Tel.: 543-035, 543-036

Weboldalunk: kovacsgumi.hu

} AKCIÓ!

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

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART ÉS 
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT!

HAZAI TERMÉK!
HAZAI MUNKAHELY!

dorozSmai cSalád KereS 
inGyen elvihető Szobabútort. 

tel.: 06 70/644–5964

Vállalom:
– telefonközpontok 
javítását, szerelését

– riasztó szerelését (lakás, családi házak)
– Internet-megosztás stb.

E-mail: nabesa@invitel.hu

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.

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

(az orvosi rendelő mellett)

Telefon: 06 30 254-1440

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 4 TV-re is (HD-minőségben)

1190 Forinttól 
(+ 500 Ft társkészülék)

Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)
MinDigTV, kábeltévé szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

MASSZÁZS
* Gyógymasszázs * Rehabilitáció
* Frissítő talpmasszázs * Köpölyözés

* „LéLekMASSZÁZS”
Holistic Pulsing terápiás stresszoldás

kispéter Judit Szeged,
gyógymasszőr Kiskundorozsma
HP terapeuta

06 30/817 36 33 
kpjudit71@citromail.hu

Dorozsmai családanya és lánya 
vállalná idős vagy beteg nő(k) házi 
ápolását, gondozását, háztartás ve-

zetését, családias együttműködéssel.

Érd.: 06 30/621–6254-es számon

Téli vásár a Zsuzsi Divatban!

Fonalak
Kosztümök

Kabátok
Férfi kötött pulcsik

Női felsők
Megérkeztek!

2012. évi legújabb pizsama modellek!
Szeged, Vadliba u. 1.

Nyitva: H–P: 8–18, Szo.: 8–12
Tel.: 06 62/461–306

AKCIÓ!
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Mardel Market
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS

OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK
Udvarias és kedves kiszolgálással

továbbra is várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Adél köz 1.
Nyitva tartás: H: szünnap,

K-P: 7-18, Szo-V: 7-12
Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó-
alkatrészek

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató
5% kedvezményben részesül.

Czeglédi Rita
műköröm építő (Panoráma Üzletház)

06 70/630 21 05 
Új zselés köröm: 3500 Ft

Zselés töltés: 2500 Ft
Minta megkötés nélkül!

SzEmÉlY– ÉS tEhEr-
GÉpKOcSiK JAvítáSA,
mŰSzAKi VizSGÁRA

FElKÉSzítÉS.

KÖKAr 
Könyvelő és Karbantartó Kft.
Könyvelést vállalunk kft-k

és bt-k részére.
Kiskundorozsma, Tóth János dűlő 1.,

a Nagybani Piac közelében.

tel.: 30/488-0251

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Mindenféle hagyatékot, bélyeg-
gyűjteményt, régi pénzt,

kitüntetési jelvényt, egyéb
régiséget vásárolok Dorozsmán.

Tel.: 30/682–0928

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

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ!
(kemény- és félkeményfa)

TAVALYI ÁRON

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

E-mail: kapaskert@gmail.com
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 
belül 5 mázsa felett, méretre vágva.

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

DOROZSMAI SZÉPSÉGSZALON
AZ ABC-VEL SZEMBEN

Masszázs:
– Teljes test és részmasszázs 500-2400Ft-ig
Hívásra házhoz megyek!

Zsuzsa: 06 70 709 2272
Női-férfi  pedikűr, műköröm építés: 
– Műköröm acryl díszítéssel 3000 Ft-tól
– Pedikűr: 1600 Ft

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 február 1-től: Márta: 06 70 5043494
Nyitva tartás: 6-19-ig. Tel.: 62/461-290

vasáru és szerelvényüzlet
a Negyvennyolcas u. 11. alatt

Szolid árakkal és folytonosan 
bővülő áruválasztékkal várom 

Vásárlóimat!
Nyitva tartás: K–P: 8–16, 

Szo.: 8–12.
márta józsef
tel.: 460–306

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés
Villanyszerelési anyag.

Papírporzsák stb. árusítása.
Villanyszerelést vállalunk.
Szerszámgépek javítása.

Nyitva tartás: H–P: 8–16.30, Szo.: 8–12
Cím: Dorozsmai út 139. 

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

Nyomtatókellék szaküzlet
Takarítsa meg tintasugaras

nyomtatási költségeinek akár 75%-át!
HP, Canon, Lexmark Epson utántöltő

készletek és kompatibilis tintapatronok.
Lézertoner utántöltés, lézertoner

utántöltő porok. 

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

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

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06 20/470–6587
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DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ
ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA

Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!
Vevőnek ingyenes közvetítés!

Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!

VÉCSINÉ TÓTH ANNA INGATLANKÖZVETÍTŐ, ÉRTÉKBECSLŐ

Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3. 
Félfogadás: hétfő, szerda: 9-12, kedd, csütörtök: 14-17,

vagy telefonon egyeztetett időpontban.
Internet: http://dorozsmaingatlan.uw.hu E-mail: vecsine@t-online.hu Tel.: 06 30 / 2486-944

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a

Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, Tápéi-, és 
Kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és újra 

meg nem váltott  különböző típusú  temetkezési 
helyeket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010. december 31-től. 
A fent felsorolt temetőkben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfi zetésről
tájékoztatás kérhető a Szeged-Belvárosi temető  

irodájában személyesen, vagy telefonon a 
62/543-745 és 62/543-746 telefonszámokon 8.00 

és 15.00 óra között; a kiskundorozsmai
temetőben található temetkezési helyek

megváltásáról, részletfi zetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában

személyesen, vagy a 62/463-035 telefonszámon 
800 és 1500 óra között kérhető tájékoztatás. 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy

szeGed, tÖRŐ u. 23. szám alatti
ügyvédi irodám nyitva tartása

a következő:

H, K, Sz, P: 16–20 óráig.
telefon: 62/461–602

06 20/9268–943
e-mail: marotiedit@freemail.hu

dR. maRÓti edit

ÜGyvéd

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

Húsvéti sonkának való hús és kolbászhús vásár!
Baromfi  húsok óriási választékban kaphatók!

Csirke, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, liba

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!

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

461-067

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.

FIGYELEM!
GÉPJÁRMŰ-VIZSGÁZTATÁS ZSOMBÓN FARKAS FERENC AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBEN

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

PURINA TAKARMÁNYBOLT 
(Adél köz 1.)

Kínálatunkból:
madaraknak faggyúgolyó 70 Ft/db

Fekete rica 150 Ft/kg
Magkeverék galambnak 109 Ft/kg

Rica törtszem 70 Ft/kg

HEMA vitamin termékcsalád
Tel.: 30/445-71-25

Nyitva tartás: H–P 7–17,
Szo.: 7–12

Computeres szemvizsgálat
szemész szakorvossal!

Ahány éves, annyi százalék
kedvezmény szemüvegkeretének árából!

Kontaktlencse-ápoló folyadék
kapható!

További lencsekedvezményekről
érdeklődjön üzletünkben!

SZTK vények felírása,
beváltása.

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

F+ Autóklinika Új néven!

AUTÓGÁZ BESZERELÉS
GARANCIÁVAL!

Ajándék motorállapot felméréssel!

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

Mobil: 06 70/234-2113

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350


