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Tökfesztivál á la Dorozsma

Töklámpák és tökfejek
Töklámpások világították meg Dorozsma központját, vicces és lenyűgözően kifaragott vilá-

gító tökökkel vonultak a dorozsmaiak az utcára az idei, III. Tökfesztiválon. Hajdú Géza idén is 
nagy tökbe vágta a fejszéjét: megrendezte ezt a remek közösségépítő programot.

Nem lehetett azt mondani az idei tökfeszti-
válra készülő szervezőkre, a megjelent tökfara-
gókra, a tökös süteményeiket és egyéb ízletes-
ségeket kiállítókra, no meg az egyszerűen csak 
kíváncsiságból megjelent tömegre, hogy sokat 
tököltek volna: az október 19-i, pénteki délután 
már javában készültek a hétvégi fesztiválra, előkerül-
tek a kézzel faragott tökök, hogy aztán magában, 
vagy egy „csendélet” egyik alkotóelemeként a 
kiállítás részeivé váljanak.

Az alapanyagokat iskolások gyűjtötték, de 
érkeztek felajánlások is. Dísztökökkel telt meg 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvara. Ugyan-
itt lehetett megtekinteni a töklámpáskészítő 
verseny nevezett kompozícióit is. További sor-
versenyek, úgy mint tökgurító és tökmagköpő is 
várták a magukat megmérettetni kívánó résztve-
vőket. Délután a Csiga duó koncertje következett.

Hat óra után, a sötétség beálltával kicsik és 
nagyok vonultak fel a Negyvennyolcas utcán és 
a templomtorony körül a világító tökökkel.

Szombaton sem töketlenkedtek a halászlé-
főző verseny csapatai (összesen 56 csapat ne-
vezett!). Amíg rotyogtak a nagy kondérokban a 
levek, a kiosztott tökpalántákból felcseperedett 
dísztökök és óriástökök árasztották el az udvart. 

A hangulatról két helyi zenész, Ocskó István és 
Huszár Sándor gondoskodott.

Nemcsak a halászleveket, hanem a tö-
kös ételeket, italokat, és a legnagyobb tököket 
is díjazta a zsűri. A legjobb halászlevet, a zsűri 
választása alapján, idén Szűcs Tibor és csapata 
főzte. II. helyen Dudás Sándor főzőmester, III. he-
lyen Czékusné Demus Gabriella és csapata végzett.

A nap folyamán Pavlicsek Csaba olimpiai bronz-
érmes, világbajnoki ezüstérmes ételszobrásztól 
az érdeklődők elleshették a zöldségfaragás né-
hány csínját-bínját. Annak sem volt oka elkese-
redni a hétvégén, aki esetleg nem szereti a tököt 
és a halászlevet: számos finomság és vásárfia 
sem hiányzott a fesztivál palettájáról. Aki pedig 
nem tartotta túl izgalmasnak a tökmagköpést, 
rá várt az ugrálóvár!

Sőt! A szombati derűs nap fényét növelte a 
veterán motorosok érkezése is. A kiállított ösi, 
ám annál büszkébben csillogó csodamasinákat 
mindenki közelről is megtekinthette.

Az országban mindössze három települé-
sen tartanak tökfesztivált. Ha ez meghonosodik 
nálunk, Dorozsma ezentúl nem csupán szél-
malmáról, hanem tökeiről és tökös tökfaragói-
ról is nevezetes lehet!

A rendezvényt a Kiskundorozsmai Részön-
kormányzat, Kosik Dénes és Mihálffy Béla kép-
viselők és a Szeged Hús Kft. támogatta.

(További képeink a 2. oldalon)
SG

Fent: javában faragják a kisiskolások a tökfejeket.

Lent: sorakozó a művelődési ház előtti dísztéren, 

ahonnan elindul a töklámpás felvonulás.
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KözérdeKű számoK KözérdeKű számoK Nyitva tartásoK

 Bűncselekmény esetén a 112-es és 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:
 november 8., 16:30. Helye: Kirendeltség.
 mihálffy BélA fogAdóórájA:
 november 8., 16:30. Helye: Kirendeltség (48-as u. 12.).
 november 14., 16:30. Helye: Béketelep, iskola.

 ÖnKormányzATi zÖld szám:  ...80 820–302
 ÖnKormányzATi KirendelTség
 KisKundorozsmA: ......................62 461–030

 A dorozsmAi nAgyBAni PiAc nyiTvA TArTásA:
 Nyitás: H: 4 óra, zárás: Szo.: 19 óra (vasárnap zárva)
 miserend A rómAi KAToliKus TemPlomBAn:
 H-Szo.: reggel 7 óra, V: 7, 9 és 18 óra

 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: november 19., 16 óra

Töklámpák
 és tökfejek

A Negyvennyolcas utcai óvodások „A mesék birodalma” című tökkompozíciója. Veteránok, de nem ócskavasak: öregmotorok kiállítása.

Kinek mekkora töke van: közszemlére téve. Van, akinek nem hatalmas, és van, aki díszként használja: dísztökök.
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56 évvel 56 után
Kiskundorozsmán az október 23-i megem-

lékezés délelőtt 10 órakor kezdődött a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház nagytermében. Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselő ünnepi beszédé-
ben országunkat az 56 évvel korábbi és a napja-
inkban tapasztalható külső támadó erőkről festett 
komor képet, és a haza önvédelmének fontossá-
gát hangsúlyozta.

Vass József versszavalása után a Jerney János 
Általános Iskola növendékei álltak a színpadra 
zenés összeállításukkal.

A megemlékezés, hagyományosan, a kopja-
fánál folytatódott, ahol civil, politikai és egyházi 
szervezetek, valamint a Kiskundorozsmai Rész-
önkormányzat képviselői helyezték el az emlé-
kezés koszorúit.

Az idősek világnapjáról
Október elsején, e neves nap tiszteletére ön-

kormányzati képviselőink és a művelődési ház 
emlékezetes, szórakoztató délutánt szerveztek 
a dorozsmai szépkorúaknak. A két nyugdíjas, 
valamint a Vöröskeresztes Klub tagjait meleg 
szavakkal köszöntötték az Ács Géza sportcsar-
nokban. Idén sokkal több meghívót küldtek ki, bízva 
abban, hogy az évekkel ezelőtti, viszonylag cse-
kély létszámot a vonzó programok megsokszo-
rozzák, s nem csalódtak. A jóval kétszáz fölötti 
nyugdíjas és érdeklődő szinte teljesen megtöl-
tötte a széksorokat. A várakozással teli közön-
séget először a futballcsapatnak öltözött Dorozsmai 
Versmondók Köre Heltai Jenő és Romhányi László 
tréfás verseiből való félórás összeállítással szó-
rakoztatta. Ezt követően a meglepetésvendég 

– Kapócs Zsóka színművésznő – adott tartalmas 
műsort Karády Katalin, Edith Piaf és más, egyko-
ri világhíresség válogatott dalaiból. A megjelent 
hölgyeket azonban további meglepetés várta: 
virággal és gyümölccsel kedveskedtek Kosik Dé-
nes és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők.
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 ProgramajáNló

Programok a művelődési házban
 Robin, a hód
Természetvédelmi mesejáték, Kemény Henrik bábjainak 
felhasználásával a Masters of Puppets Theatre előadá-
sában
Időpontja: november 7-én, szerdán 10 órakor
Belépőjegy: 500 Ft.

 babaRuha böRze
A művelődési házban ingyen biztosítunk helyet azon 
vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, akik magukkal 
hozzák gyermekeik kinőtt, megunt ruháit cserére vagy 
eladásra.
Várunk minden szíves érdeklődőt!
Jelentkezni Tahiné Tündénél a 30/3668237-es, 
vagy a 463-112-es telefonszámon!
Időpontja: november 8-án, csütörtökön délelőtt 10 
órától

 RetRo disco
Zene: Reiner Péter
Zártkörű rendezvény!
Időpontja: november 10-én, szombaton 21 órától
Belépőjegy: 500 Ft.

 „Erdők, rétEk, vizEk”
Mráz János festőművész kiállítás megnyitója
Megnyitja: Simon Ferenc festőművész
Időpontja: november 16-án, pénteken 17 órakor

 30 évEs a vöröskErEsztEs klub
Közreműködik: Lévai László előadóművész
Időpontja: november 19-én, hétfőn 17 órától

 szilvEsztEri mulatság
2012. december 31-én, 19 órától hajnalig

A vacsorát a Vadliba Vendéglő szolgáltatja
Aperitif (szilvapálinka, Baileys), szezámmagos csirkemell 
filé, natúrszelet bakonyi módra, marhapörkölt, főnökasz-
szony kedvence, petrezselymes burgonya, rizi-bizi, galuska, 
görög saláta, házi vegyes savanyúság, Vegetáriánusoknak: 
Vega tál
Éjfélkor: Pezsgő, töltött káposzta, mini fasírt, virsli, 
franciasaláta, gyümölcs
A többi italról mindenki maga gondoskodik!
Tombola: Fődíj egy 2 személyes külföldi utazás
Asztalfoglalás: a művelődési házban a 463–112-es 
telefonszámon vagy Némethné Katinál (30/254–1039)!
Belépőjegy: 3 500 Ft + Vacsora 3000 Ft
A jó hangulatról a HUSZÁR ZENEKAR gondoskodik!
Töltse színvonalas helyen az év utolsó napját!

vásár
November 9-én 9-11.30-ig, 16-án 9-14 óráig,
23-án 9-16 óráig, 28-án 9-11 óráig

MűvelődéSi Ház

„Minden zuhanás végén oltár előtt ébred az ember.”
SzepeS Mária

 Havi goNdolat

„Az ősök sírjai avatják az országot hazává”
Szemelvények dr. Holló József altábornagy szeptember 16-i, stációavató beszédéből

Az emlékezetünkben élők az irodalom, a szob-
rok, az emlékművek, a sírkertek és a parkok által 
válnak halhatatlanná.

„Kelet kapujában a magyar mindig őrszem volt 
és merészen tántoríthatatlan hittel és bátorság-
gal, veszélytől nem rettegve védelmezte a nyuga-
tot. Nyugat népe soha sem becsülte meg ezt a nagy 
áldozatot. Magyar sors lett vérezni és életünket 
kockára tenni (…) Ilyenek voltak a Ti hős elődei-
tek s kell, hogy ilyenek legyetek Ti is. Amikor vár-
megyém közönsége nevében átadom ezt a zászlót, 
kérem tőletek, ha majd hív a Haza, sorakozzatok 
mögéje, vigyétek előre diadalról-diadalra, őriz-
zétek meg mocsoktalanul, mert lehet egy zászló 
viharvert, lehet tépett és rongyos, de maradjon 
mindig szeplőtlen és hófehér.” (Okolicsányi Imre, 
Heves vármegye alispánja 1940. június 18-án az 
egri „Dobó” István 14. honvéd gyalogezred zász-
lószentelésén)

Racionalizált korunk egyik sajnálatos voná-
sa, hogy létünk jelképpé és történelemmé zsu-
gorodott, miközben tényleges élettel alig talál-
kozunk. Műveltségünk gyarapodásával ezután 
rádöbbenünk arra, hogy földi pályánk során két-
féle életet élünk: egy reálisat és egy eszményit. 
Ebben a kettősségben rejlik a nemes érzület, 
az erkölcsi jóság és minden etikai rend alapja. 
Reális életünk olyan zaklatott, annyira tele van 
feszültséggel, rohanással és félelemmel, hogy az 
eszményi élet valóságával és példájával csak az 
emlékezés és az önvizsgálat kivételes pillanatai-
ban szembesülhetünk.

Minden embernek önmaga életéből kell mű-
vet alkotnia, és e műnek nyitva kell állnia arra, 
hogy aki be akar lépni, azt befogadja. A mű le-
het templom, kálvária, vagy fogadalmi kápolna, 
épület, irodalmi alkotás vagy katonai politikai 
tett, de legelőször is az anyagi produktumoktól 
mentes heroikus élet. Akinek sikerül, hogy leg-
alább életének döntő pillanataiban sorsánál 
erősebb legyen, az nagyságot valósít meg. Élete 
példává válik mások számára, így a hős katona 
tettei is, aki parancsot teljesítve életével szolgál-
ja, szolgálta hazáját, nemzetét, népét. Ezért fon-
tos, hogy a példa szüntelenül előttünk lebegjen. 
Ezért elengedhetetlen a hagyomány, a kegyelet 
gondozása és felelevenítése a jövő nemzedéke 
előtt. Fontos annak hangsúlyozása, hogy a hét-
köznapi élet rohanásában az embereknek szük-
ségük van az erkölcsileg tiszta tettek példájára.

Ahhoz, hogy ember és nemzete maradékta-
lanul teljesíthesse a jelen idő sürgető feladatait, 
alapvetően szükséges a felismerés, tartozunk a 
múltunknak. Tartozunk a jóvátétellel, ahol, és 
amiben még lehet – tartozunk a méltó és hiteles 
emlékezéssel, ahol a „megtörténült történelem” 
már változtathatatlan. A jövőből akkor követel-
hetünk, ha adósságainkat már leróttuk.

A temetők, s benne a fejfák és juharok a sok 
évtizedes, olykor a több évszázados múltból 
üzennek a mának. Mementói letűnt koroknak, 
megemlékezni méltó életpályáknak, szeretteink 
és eleink létezésének. A síroknál, a temetőkben 
az emléktáblánál meg-megállunk, kiszakítunk a 

végtelen időből egy percet – emlékezünk. Talán 
nincs olyan család Magyarországon, amely ne 
vesztett volna legalább egy apát, fiút, fivért, ro-
kont, barátot történelmük nemzetet próbáló há-
borúiban. A lélekharang Értük is szól, a gyertya 
lángja ma Nekik világít.

A magyar lélek kapui kitárulnak, amikor egy 
alkotással gazdagszik nemzetének közössége. 
Az ilyen alkalom nagy ünnep egy nép, de főként 
egy kisebb közösség életében. Nagyszerű pilla-
nat, a magvetés és az aratás magasztos találkozó-
ja. Az alkotás folyamatát az avatás koronázza meg.

Elismerésemet fejezem ki Kiskundorozsma 
lakosságának, hogy szíve melegével tiszteleg 
ősei emléke előtt. Köszönöm az Önök elődeinek, 
hogy az egykori temető helyén a Hősök ligetét 
kialakították, s utódaiknak, hogy újraállították, 
végezetül köszönöm, hogy ma egy ünnepség 
keretében a magvetés és az aratás magasztos 
találkozóját átélhetjük. A múltját nem becsülő 
nemzet kiírtja gyökereit, amelyek a szülőföld-
höz kötik. A hősi halált halt elődök szelleme ma-
gasra emeli az utókor szívét.

Ahogyan a megújult ligetre pillantok, szíve-
met öröm tölti el. Öröm azért, mert a község 
lakóinak tiszteletét fejezi ki, egy kicsit viszont 
szomorú vagyok, mert tanújelét látom, hogy az 
országunkat sújtó háborúk egy ilyen békés tele-
pülést sem kerültek el. Emlékeznünk kell azok-
ra, akikre a fák emlékeztetnek, hogy nyugodtan 
hajthassuk álomra fejünket. Ám azt sem szabad 
elfelednünk, hogy nem mindenki sírja fölé állít-
hatunk emléket. Örök álmukat sokan idegen 
földben alusszák. Azoknak végső nyughelyét pedig 
csak a Teremtő látja, akiknek neve mellé a baljós 

„eltűnt” került a statisztikákban. Szellemük itt 
él a közösségben, elmúlásba sápadt arcuk még 
megjelenik a rokonok, az ismerősök lelkében, még 
emlékeznek utolsó szavaikra, amelyeket távoztuk-
ban mondtak, még az arcukon ég búcsúcsókjuk.

A lélekharang magasztos dallama regéli el, 
hogy a nemzet igazi gazdagsága a hősök em-
lékének ápolásában rejlik. Erkölccsé emeli, hogy 
a próbatétel órájában a nemzet bátor volt sok 
látható életet feláldozni egy láthatatlan jövendő-
ért. Minden hősi halál sziklába vetett magvetés, 
tengerbe szántott barázda. Így bontakozik ki a 
sok százezer névből a nemzet életének vonulata, 
ami a múltból a jövőbe ível. Mint ahogyan Ana-
tole France megfogalmazta: „Az ősök sírjai avat-
ják az országot hazává.”

A most megkondult lélekharang mindannyi-
unkat szólítja, a mécsesek lángja mindannyiunk 
lelkének elviszi az emlékezés világát. Legyen 
ez az alkotás nemzeti kincs és váljon NEMZETI 
EMLÉKHELLYÉ!

Köszönöm, hogy meghallgattak!
„Senki sem különálló sziget,
minden ember a kontinens egy része,
a szárazföld egy darabja,
Ha egy gyöngyöt mos el a tenger,
Európa lesz kevesebb, éppúgy mintha 
egy hegyfalat mosna el, vagy barátaid
házát, vagy a te birtokod,
Minden halállal én leszek kevesebb, mert
egy vagyok az emberiséggel, ezért hát
sose kérdezd, kiért szól a harang:
érted szól.” (John Donne)
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Menetrendváltozás 2012. november 1-től
Mint bizonyára sokan hallhattak már róla, a Kiskundorozsmát érintő helyi 

buszjáratok útvonala és menetrendje is – a tervek szerint 2012. november 
1-től – megváltozik. A változás lényege, hogy hétköznapokon is mind a 36-
os, mind a 75-ös busz a város felől a Malomig a szokott útvonalon jár, a te-
lepülésrészen belül pedig az ún. hétvégi járatok útvonalán (Dorozsmai út 

– Jerney utca – Dobos utca – Széchenyi utca – Szent János tér – Negyvennyol-
cas utca – Czékus utca – Végállomás és vissza) fog közlekedni. Mindenkit 
szeretnénk megnyugtatni, hogy – a hétvégi járatokhoz hasonlóan – egyet-
len eddig ismert és használt megállóhelyet sem fog a szolgáltató kihagyni, 
megszüntetni. A 36 és 75 jelzésű járatok esetében a bevezetés dátumától 
megszűnnek az eddigi kiegészítő (Y és H) jelzések. A 7F jelű járat útvonala 
nem változik, menetrendjében pedig az esti járatok terhére hét közben 
sűrítik a délelőtti járatokat. Az új menetrendeket – a lakosság széles körű 
tájékoztatása érdekében – az alábbi táblázatokban közreadjuk. Reméljük, 
hogy minden, a lakosok által eddig jelzett észrevételt, panaszt és igényt a 

fenti változtatásokkal a szolgáltató Tisza Volán Zrt. orvosolni tud. A ko-
rábban felmerült igények kedvező elbírálásáról és teljesítéséről (hétvégi 
alacsonypadlós buszok, illetve a szintén hétvégi korahajnali 75-ös járat 
beindítása) az újság előző számában adtunk részletes tájékoztatást.

Tisztelettel arra kérjük a tömegközlekedést igénybe vevőket, hogy fo-
kozottan figyeljék majd a megállóhelyeken kihelyezett tájékoztató táblá-
kat, tanulmányozzák az itt közölt menetrendeket, információkat, és – leg-
alábbis az első napokban, míg az új indulási időpontokat meg nem ismerik, 
meg nem szokják – ha kell, a pontos munkahelyre, illetve iskolába érkezés 
érdekében a reggeli órákban induljanak el a megszokottnál egy picit ko-
rábban. Megértésüket köszönjük.

Tisztelettel:
KoSiK déneS, MiHálffy Béla

önkormányzati képviselők
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K A T O L I K U S  H Í R H O Z Ó
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa.

A kiadásért és szerkesztésért felel Gordos Ferdinánd plébános.
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Szentségimádás
Tisztelt kiskundorozsmai hívek!
A szentségimádás szervezői minden hónapban 

közös Szentségimádásra hívják a kedves híveket 
a kiskundorozsmai templomba. Imádkozzunk 
együtt hazánkért, népünkért, családjainkért, a 
betegekért és a bűnösök megtéréséért.

Időpontja: 2012. október 30., november 27. 
és december 25.

A szentségimádásra érkezőknek a templom 
egész nap folyamán nyitva áll.

Kérjük a kedves híveket, hogy látogassák meg 
az Úr Jézust a legméltóságosabb Oltáriszentség-
ben. Vigyük elé kéréseinket, bánatunkat, örömün-
ket, és adjunk hálát a Szentséges Szűz Máriával, a 
Szent Angyalokkal és minden szenttel együtt az Ő 
végtelen irgalmáért.

Továbbá szeretnénk hirdetni, hogy minden 
hónap 13-án, délután 16 órai kezdettel rózsafü-
zér keretében imaórát tartunk templomunkban 
a Fatimai Szűz tiszteletére.

Szeretettel várunk mindenkit!
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Mindenszentek ünnepe gyerekkoromban
Minden ünnepnek megvan a saját hangulata, 

aktualitása, ünneplés módja, szépsége, össze-
tartó ereje, emberi lelket formáló, alakító hatása, 
különféle vélemény kiváltó megnyilvánulása. 

Mindenszentek ünnepe az évszázados ha-
gyományok szerint november elseje és az ehhez 
szorosan kapcsolódó, november 2-i halottak 
napja, szinte egybe forrt, ünneplési kör, amikor 
is az egykor köztünk élt és már elhunyt szüleink-
re, testvéreinkre, barátainkra, szomszédainkra, 
ismerőseinkre, hősi halált halt katonákra és a 
történelemből ismert szentjeinkre emlékezünk 
ki-ki a maga sajátos módján.

Gyerekkoromban ilyenkor anyai nagymamám-
mal már az ünnepet megelőző egy két héttel elkezd-
tük járni a temetőt (szüleim ugyanis dolgoztak 
és csak este találkoztam velük), és mivel nagy 
család lévén sajnos sok sírhelyet kellett felke-
resnünk, rengeteg munkával minden elhunyt 
hozzátartozónk sírját virágokkal ültettük tele, 
melyet imádkozással és visszaemlékezéssel fe-
jeztünk be.

Természetesen ilyenkor megtelt a temető, és 
mindenki ugyanezt tette. Az ünnepi készület a 
temetőben is összehozta az embereket. Akkori-
ban más lelkület működött az emberek között, 
sokkal inkább vallásosabbak voltak mint ma. 
Alig tudtunk haladni a temetőben, mert minden-
kit összekötött egy láthatatlan kapocs, ami azt 
eredményezte, hogy lépten-nyomon megálltunk, 
szinte mindenkinek volt egy két szava egymás-
hoz. Nem a külsőségek domináltak. Nem az szá-
mított ki mekkora virágcsokrot helyez el vagy 
milyen különlegességet talált ki. Az emberek 
egymás iránti megbecsülése az összetartozás és 
a szeretet volt érezhető. A sírok mellett és a te-
metéseken az emberek együtt imádkoztak.

Aztán eljött az ünnep, Mindenszentek napja. 
Kora délutántól kezdve megtelt a temető, ün-
neplő ruhába öltözött emberekkel. Alkonyat felé 
gyertyát gyújtottak a sírokon, majd az ünnepre 
hívó harangszó után megindultak a templomba. 
Mindenszentek estéjén megtelt a templom a 
karzatoktól a szegények színéig. Mindenki ün-

nepelt, a fiatalok is. Együtt énekeltek, imádkoz-
tak és emelkedett lélekkel megkönnyebbülve 
mentek haza. Másnap halottak napján este volt 
a halottak miséje. Régi szép szokás volt, hogy a 
szentmisét követően (mikor már mindenki felte-
hetően hazaért) megszólaltak a templom összes 
harangjai. A családok otthon gyertyát gyújtottak 
és közösen imádkozva elhunytjaiért fejezték be a 
Mindenszentek és Halottak napi visszaemlékezést.

Az ünneplés ma is úgy történik, mint gyerek-
koromban. Csak valami mintha hiányozna. Sok a 
külsőség hiányzik a bensőséges emberi kapcso-
lat, ami az összetartozást jelentené. A fiatalok 
már nem jönnek el a templomba, elhunyt hoz-
zátartozóik lelki üdvéért imádkozni. Tartósabbá 
váltak az anyagi értékek, mint a másik ember 
megbecsülése vagy a szeretet, a visszaemléke-
zés és a tiszta erkölcs pedig „minden állam tá-
masza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megdől 
Róma elvész, rabigába görnyed”... elveszett.

Minden tisztelet és elismerés a kivételnek.
vereS antal

2012–2013: A HIT ÉVE
A hitoktatás Kiskundorozsmán:
A mai helyzetben a gyermekek otthonról ka-

pott indíttatásból vagy önkéntesen jelentkeznek 
hittanórára. Ezúton is szeretném megköszönni 
a szülőknek a támogatás. Az év elején a legfonto-
sabb feladat a bensőséges légkör kialakítása, és 
a tanagyag ismertetése. Az óvodás és kisiskolás 
korban elsősorban az erkölcsi nevelésre helyezzük 
a hangsúlyt (együttérzés, segítségadás, vigaszta-
lás, bocsánatkérés és megbocsátani tudás, igaz-
mondás stb. A keresztény ünnepek (karácsony, 
húsvét) feldolgozására. Elsőáldozásra készülő 
gyermekek megismerkednek Jézus tanításával 
és a hit ismereteivel. Ezeknek a gyermekeknek 

lehetővé válik a tanév végén az Oltáriszentség 
kiszolgáltatása. E szentség alsó korhatára a 3. 
osztály. A negyedik osztályosok hittan ismeret-
ből a liturgiával foglalkoznak. A templommal a 
templom berendezésével való ismerkedés, az 
eszközök kipróbálása lehetővé teszik azt, hogy a 
gyermekek biztonságban és otthonosan érezzék 
magukat a templomban. 5. osztályban megis-
merkednek a Bibliával, abban is az Ószövetség-
gel (Teremtés könyvével, Mózes könyvével stb.). 
Bővül a lexikális tudásuk, hiszen a tanultakat 
felhasználhatják magyar és történelem órán, s a 
későbbi tanulmányaik során is. A 7–8. osztály-
ban lehetőség van a bérmálkozásra felkészítő 

hitoktatásra. Ez a nagykorúság szentsége. A 
hitoktatás célja az Istenhez szorosabb, mélyebb 
kapcsolatra való törekvés. A párbeszéd kicsiben 
kezdődik Vele. Bízom benne, hogy az évek során 
bizalmunk, egymás iránti szeretetünk Istenhez 
elmélyül, kiteljesedik. Jó munkát kívánunk erre 
a tanévre minden gyermeknek.

editKe néni

„Szeretni küldött, Aki megteremtett,
hogy világoskodj a világ előtt,
s méltón a hivatáshoz, melyre rendelt,
lelked tükörként sugározza Őt.”

Hittanórák:

JErnEy János általános iskola:

Hétfő:
6. óra – 1. osztály
7. óra – 6. osztály

Kedd:
5. óra – 2.b osztály
6. óra – 4. osztály

Szerda:
15:00–15:40 – 3. osztály

Péntek:
5. óra – 2.a osztály
6. óra – 5. osztály

orczy istván általános iskola:

Hétfő:
5. óra – 3.b osztály
15:00–15:40 – 3.a osztály

Kedd:
15:00–15:40 – 1.b osztály

Szerda:
5. óra – 6. osztály
6. óra – 4. osztály

Csütörtök:
5. óra – 2. osztály
6. óra – 5. osztály
15:00–15:40 – 1.a osztály

Akik Szegedre járnak iskolába, de itt sze-
retnének elsőáldozásra felkészülni, számukra 
szombaton 9:00–10:00-ig tart a hittan óra. 7–8. 
osztályosok bérmálására felkészítő csoportja 
mind a két iskola tanulóinak számára (Jerney 
János Általános Iskola, Orczy István Általános 
Iskola) szombaton 10:00-11:00-ig tart, de min-
den érdeklődött szeretettel várunk. A felkészí-
tést Gordos Ferdinánd Kiskundorozsma plébá-
nosa tartja a plébánia hittan termében.

ifj. MiHálffy Béláné turzó edit

Nehéz anyagi körülmények között élő csa-
lád köszönettel elfogadna üzemképes háztartá-
si készülékeket, például: porszívót, centrifu-
gát, laptopot, hajszárítót. Csak megköszönni 
tudjuk. Érd.: 06 30/297-5129

Gáztűzhely, mosógép és egyszemélyes 
heverő ingyen elvihető. Tel.: 30/621-6254

 iNgyeN aPró
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Új háziorvos Dorozsmán

Mint az már korábbi számunkban megírtuk, 
Dr. Juhász Erzsébet háziorvos nyugdíjba vonult, 
most pedig szeretnénk megismertetni olvasó-
inkat az új doktornővel.

– Doktornő kérem, mondjon egy pár szót ma-
gáról!

– Dr. Makranczi Edinának hívnak és én pró-
bálom betölteni a Kiskundorozsmai Háziorvosi 
Rendelőben a Dr. Juhász Erzsébet nyugdíjba vo-
nulását követően keletkezett nagy űrt, hol kisebb, 
hol nagyobb sikerrel.

Tanulmányaimat az SZTE Orvostudományi 
Karán folytattam, majd 2002-ben belgyógyászati 
területen kezdtem el dolgozni a Hódmezővásár-
helyi Erzsébet Kórház Belgyógyászati Osztályán. 
10 éves munkaviszonyomat az idén mondtam 
fel, hogy munkámat családorvosként folytassam 
tovább, természetesen hasznosítva az évek so-
rán szerezett tapasztalataimat az Önök minél 
megfelelőbb háziorvosi ellátása érdekében.

Nem kenyerem a dicsekvés, de arra nagyon 
büszke vagyok, hogy belgyógyászati szakorvosi 
képesítésemet kiváló minősítéssel szeretem meg 
2008-ban, és a szakma mellett még két csodála-
tos gyermek édesanyja is vagyok, persze mind-
ez nem sikerült volna, legalábbis nem egyszerre, 
ha nem állna mellettem egy mindenben támoga-

tó család (férjem és szüleim, akiknek nap, mint 
nap hálás vagyok).

– Az eddig eltelt időszakról milyen tapaszta-
latai vannak?

– Tapasztalataim szerint itt, Kiskundorozsmán 
nagyon sok kedves, barátságos ember él, akik 
nagy része szeretettel és bizalommal fogadott 
engem.

Egyetlen problémám, amivel sajnos gyakran 
találkozom, hogy néhányan türelmetlenek, ami-
kor várakozni kell. Bizonyára nem gondolják át, 
hogy számomra minden beteg új és ezért tüzete-
sen ki kell kérdeznem, meg kell vizsgálnom őket 
a megfelelő további ellátás érdekében. Ez gyak-
ran hosszabb időt vesz igénybe, de természete-
sen később fokozatosan csökkenni fog. Megérté-
sükre a továbbiakban is számítok.

– Mondana pár szót arról, milyen tervei van-
nak a jövőt illetően?

– Számos megvalósításra váró tervem van, 
többek között a diagnosztika területén: hasi 
ultrahang vizsgálat, 24 órás vérnyomás motori-
zálás, boka/kar index mérése, részletes diétás 
tanácsadás bevezetése.

– Köszönjük Dr. Makranczi Edina doktornő-
nek a bemutatkozását, kívánunk sok sikeres év 
eltöltését itt Kiskundorozsmán.

ocSKóné rózSiKa

 olvasói leveleK

Rendelői bosszúságok
Kevés fontos annyira az ember életében, mint 

az egészség, éppúgy kevés fontosabb ember van, 
mint az orvos, aki majd meggyógyít. Ám ha már 
orvoshoz fordulok, elég nekem a magam baja, 
amivel odamegyek – vánszorgok – visznek stb. 
Mégis, a legszerencsétlenebb, ha a sorra kerülés 
perceit (hm.), óráit még azzal a stresszel is te-
tézem, fájdalmaimon felül, hogy a rendelő váró-
jában betegtársaim civódásával is meg kell küz-
deni. Nagy kár, hogy sem EÜM rendeletet, vagy 
önkormányzati szabályozót nem alkottak még a 
sorban állásra-ülésre, amellyel az orvos elé jutás 
demokráciáját garantálni tudnák, s nem a virtu-
ális ököl-, vagy a valóságos szitokjog érvénye-
sülne abban, ki megy be elébb azok közül, aki 
mondjuk egy éve duzzadó lábvizenyőjét kívánja 
bemutatni orvosának. Mert aki injekcióra érke-
zik, hát menjen be soron kívül, az természetes, 
sőt, az az 1-2 perc kivárható még az akut gond-
dal jelentkezőnek is, ezt az előjogot hallgatóla-
gosan százados etikai íratlan szabályok, ugye 
már megalkották.

Aztán – hála a korszerű tömegkommuniká-
ciós eszközöknek – ma már előre be lehet jelent-
kezni telefonon, interneten, s láss csodát, már 
megszerezted az időpontra érkezéskori bejutás 
jogát – na, talán ez rövid időt csúszik, ha a bent 
lévőre kicsivel több gyógyítás fordítódik odabent. 
Igen, ám ezzel már eleve bebiztosítottad magad-
nak, hogy elsőbbséget élvezz, hogy rögvest elpa-
naszolhasd orvosodnak: doktor úr, egy ideje itt, 
meg itt néha szúr az oldalam… azokkal szemben, 
akik nem jelentkeztek be előre, akkor is, ha utób-
biakat heveny láz, szédülés, rosszullét, hányinger 
gyötri. Miért nem jelentkezett be ő is?! Hát magá-
ra vessen! De könyörgöm: miért szenved hátrányt 
az a szerényen meghúzódó, csendes társunk, aki 
nem nyomul, nem hangoskodik, mint aki pl. csak 
a kórházi zárójelentését jön megmutatni, tolak-
szik, miközben az ájulás közeli, de visszafogott 
ember pedig szenved és kínlódva várja, múljanak 
már el a „Bejelentkezett Elsőbbségek” rohama 
alatti félórák, órák. Mert ha már bejelentkeznek, 
miért nem regisztrálják néhol, kik ők, s az eset-
leg sűrűbben ki-kinéző nővér (asszisztens) tájé-
koztatná a várakozókat, kik, mikorra érkeznek, s 
őket – a nem bejelentkezetteket a köztes időben 
esetleg beengednék… Ehelyett most mindenki 
gyanakodva figyeli a másikat, vajon azok, akik ná-
la jóval később érkeztek, be fognak-e menni előtte 
s meddig kell még várni a bizonytalanságban? S 
ha már nem bírja rosszullétét, bekopog, azonnal 
a szitkok tömege kíséri, rosszalló tekintetek, meg-
jegyzések: „Né, hogy tolakszik, hé, nem maga jön! 
Mit képzel???” – gyűlölködése ömlik rá.

Másutt azért nem így van. Pörög a rendszer. 
Kettőt-hármat is behívnak egyszerre, sokszor 
külön neműket is, míg ő egy lepedő takarásában 
ül, végig hallgatja Mari néni hüvelygomba, Jani 
bácsi prosztataproblémáit, kórisméjét, a gyógy-
módot és javallatokat... Hát ez azért mégiscsak 
gyorsabban megy, nem? Vagy hát azért ez már 
mégiscsak sok, nem? Válasszunk, kedves jelenle-
gi, vagy potenciális betegtársaim, és válasszunk 
és döntsünk kedves doktoraink, mi itt a megol-
dás? Mert megoldás viszont kell. Sürgősen. Ha 
már az ember és ember közti toleranciaszint, 
vagy akár a nemtörődöm, kezeletlen állapot (?) 
ilyen szintre süllyedt. Talán lehetne orvosolni…

Angliában jártunk
A Csányi Alapítvány támogatásának köszönhetően a 

dorozsmai általános iskolások közül nyáron ketten vehettünk 
részt egy egyhetes angliai nyelvi táborozáson. Az előzetes ki-
választás során írásban angol nyelvi projektfeladatokat kellett 
megoldanunk, majd még két szóbeli szintvizsga várt ránk. A 
sikerrel vett akadályok eredményeként Csongrád megyéből 
harmincan vághattunk neki a nagy útnak.

A két és fél órás repülőút végén London mikro-
buszok vártak minket, amelyekkel hosszú utazás után 
jutottunk el a híres tengerparti üdülővárosba, Brightonba. 
Vendéglátóink már a helyi iskola előtt várták magyar 
küldöttségünket: autóval ki-ki a maga fogadó családjához 
utazott, megmutatták a szállásunkat, majd a környéket. (A 
helyi családoknál a szállás minden kényelmet kielégí-

tett, bár az ételek kissé „különösek” voltak a magyar 
ízlésnek: nemigen használtak fűszereket, nem ismerték a 
pörköltet. Jó sok főzeléket ettünk, de hús azért minden 
nap került az asztalra.) A kintlétünk délelőttjein 9 órától 
iskolába jártunk: az első napi teszt után nívócsoportokban 
tanultunk, tesztfeladatokat oldottunk meg. Délutánonként 
aztán közös programokat szerveztek számunkra: Brighton 
nevezetességeinek megtekintése után eljutottunk Lewes 
falucska romos várába, ahol Anglia története kezdődött. 
Londonban járva megnézhettük a Towert, a Buckingham 
Palotát, a Trafalgar teret, és végigjártuk az Art Gallery 
kiállítását is. Az esti szabadidőnket többnyire a brightoni 
bowling klubban töltöttük.

Összességében nagyon jól éreztük magunkat az úton. 
Ha elég ügyesek leszünk, az ígéretek szerint, jövőre is lesz 
lehetőségünk hasonló külföldi nyelvgyakorló utazásra.

GáBor MóniKa, 8.B éS Koza attila, 8.a oSztályoS tanulóK
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Ovi Olimpia a Jerney utcai Óvodában
Az idén is nagy készülődés előzte meg mind 

az óvónénik, dajkanénik, mind a gyerekek ré-
széről a várva várt Ovi Olimpiát. Készültek az 
akadálypályák, a csillogó csoki-aranyérmek és 
a gyerekek lelkesen tanulták a vidám csatakiál-
tásokat. Előkerültek a csoport pólók – minden 
csoportnak a saját színével: Csiga-piros, Napra-
forgó-sárga, Törpikék-kék, Manó-zöld.

Az előző napi borús, szomorkás idő után 
mosolygós Napocska szemlélte a várakozó spor-
tos csapatokat a tágas, parkos oviudvaron. A 
vezető óvónő, Jutka néni köszöntő, lelkesítő be-
vezetőjét követően egymás után harsantak fel a 
csatakiáltások, majd Anikó óvónéni vezetésével 
mókás, zenés bemelegítő tornával kezdődött az 
Ovi Olimpia.

Az udvar adottságai lehetőséget biztosítot-
tak nagy helyigényű feladatoknak is. Volt ügyes-
séget kívánó labdasöprögetés, zsákban futás, 
zsámolyugrás, lufi irányító kötélpálya. Az orosz-
lán tátongó szájába biztos kezekkel dobálták a 
babzsákokat. A kötélhúzás erőt próbáló izgal-
mai után lelkesen szurkoltak a gyerekek, mikor 
szüleik ragadták meg a kötél két végét. Megle-
petésként nagy örömmel fogadták az ovisok az 
elektromos és lábbal hajtós kisautók pályáját.

A tornától megéhezett, megszomjazott szá-
jakat, olimpiához illő, sok zöldséget s gyümöl-
csöt kínáló büfé várta.

A feladatok elvégzését az óvónénik pecséttel 
jutalmazták. Közös pecsétszámlálás után gratu-
láló kézfogással kísérve kapták a büszke ovisok 
a jól megérdemelt aranyérmet és az ajándék 

dudát. Közös dudaszóval zárták a vidám napot.

Mezeiné Maróti KatinKa
szülő

Időskorban is biztonságban
A dorozsmai fiókkönyvtár vezetője október 

harmadikán hasznos programjára invitálta 
a könyvtárba nem csak a címben szereplőket, 
de valamennyi dorozsmai lakost. A vendég – a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság képvisele-
tében Szilágyiné Dr. Bay Lujza ny. rendőr alez-
redes, aki hosszú éveken át a Bűnmegelőzési 
osztályt vezette – tartott igen tanulságos kisfil-
mekkel tarkított előadást. Szemléletesen, pél-

dákkal illusztrálva ecsetelte az egyes – rendőri 
szakzsargonban – az állampolgárok relatív biz-
tonságérzetét sértő és veszélyeztető – bűncse-
lekményeket, elsősorban a vagyon ellen elkö-
vetett deliktumokat. Nemcsak a bekövetkezett 
cselekményeket, hanem a jövőre nézve ezek 
ellen bevezethető, a megelőzést elősegítő intéz-
kedéseket is taglalta. Bizonyítást nyert, hogy bár 
az idősebb korúak azt hiszik, már eleget tapasz-

taltak hosszú életük során, tehát fel vannak vér-
tezve minden esemény ellen, ez koránt sincs így. 
Az elkövetői módszerek mindig újulnak, nem 
lehetünk elég felkészültek, az emberekbe vetett 
bizalommal sokan, sokféleképpen élnek ma már 
vissza, óriási tárháza és eszközei vannak a csa-
lóknak, szélhámosoknak, tolvajoknak. Az alez-
redes asszony felhívta a figyelmet arra, milyen 
veszélyei vannak az igazolás, vagy bebiztosító 
telefonon való meggyőződés hiányában annak, 
ha valakit jóhiszeműen beengedünk lakásunkba. 
Aki figyelmünket elterelve, hamis mesével, akár 
nem várt ajándékkal, vagy állítólagos pénzvisz-
szatérítéssel „kedveskedve”, vagy szolgáltató 
cégre való hivatkozással kérezkedik be hozzánk. 
Óva intette a hallgatóságot, ne dőljünk be a lát-
szólag kecsegtető, olcsó ajánlatoknak, kedvez-
ményeknek, az apró, bóvli ajándékok ígéretének. 
Bár Farkasné Évike az Idősek Világnapja alkal-
mából az Ács Géza sportcsarnokba meghívott 
nyugdíjasok közül több száznak osztogatott 
meghívót erre a biztonsági előadásra, sajnálatos 
módon csupán tizenheten jelentek meg – eny-
nyi embert érdekelt saját maga és környezete 
biztonsága.  Szilágyiné Dr. Bay Lujza a jelenlévő 
helyi kábeltévé és a polgárőrség képviselőjét 
biztosította arról, hogy a szemléltető kisfilme-
ket rendelkezésükre bocsátja, ezeket a közeljö-
vőben (időpontjait a következő Naplóban közzé-
téve) a kábeltévé hálózatán be fogják mutatni a 
lakosságnak.

tótH GyörGy



10 xxiii. évfolyam 10. szám
2012. október 29.

Márton napi mulatság 
november 10-én a
V A D L I B Á B A N

Borkóstoló (Újvári és Zádori pincészet), zene, tánc
Korlátlan étel- és italfogyasztás      6500,- /fő

Libatepertő, töltött libanyak, kacsasült, ropogós libacomb, 
liba zúza pörkölt és más finomságok

Asztalfoglalás: 62-460-337
Novemberben kacsaételek az étlapon!

SZILVESZTER

Őszi szüreti családi nap a Széksósi Úti Óvodában

Szép őszi napsütéses napon, október 5-én a 
szülőkkel közösen tartottuk a második szüreti 
mulatságunkat óvodánkban.

Már hetekkel előtte elkezdődött a szervezés, 
termések, gyümölcsök, eszközök összegyűjtése.

Kézműves tevékenységekkel, szőlőpréssel, 
tökfaragással, kukorica morzsolással tettük szí-
nessé és élvezetessé a délutánt. A gyermekek a 
szüleikkel közösen alkothattak, különböző kéz-
műves tevékenységeket végezhettek. A gyerme-
kek kedvükre választhattak, hogy mit fessenek 
az arcukra, így változhattak bármivé.

Vidám gyermekkoncert szereplői, részesei 
lehettek, és vidáman énekelhettek-táncolhattak, 
mulatozhattak.

A faragott tökökből tökszépségversenyt ren-
deztünk. A három legötletesebb tökkészítő díja-
zásban részesült.

A kedvünk, hogy még jobb legyen, mustot, 
és a szülők ügyes keze által elkészült finomságo-
kat ettünk-ittunk.

Köszönetet mondunk a támogató és segítő 
kedves szülőknek, családtagoknak, a befolyt ösz-
szeget az óvodai élet területén hasznosítjuk!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Ko-
sik Dénes képviselő úrnak, aki óvodánknak 520 
ezer Forintot biztosított bábszínházi előadás, 
eszközbővítés, udvari melléképület felújítása, a 
folyosón történő ablakcsere céljára.

tiMKó nóra

Playboy

Playgirl
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Gránit, műkő és 

síremlékek 

készítése, Betűvésés, 

sírkövek tisztítása

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

Szivattyú ajánlatunk:
LEO XJWm90/46: 21 290,- Ft
LEO XJWm60/41: 15 200,- Ft
LEO XJWm90/46 24cl házi vízellátó: 34 200,- Ft

Gondoljon a TAVASZRA, 
megérkeztek ŐSZI ÜLTETÉSŰ VIRÁGHAGYMÁINK!!!
Tulipánok, nárciszok, jácintok, krókuszok, hóvirág, medvehagyma

Gyümölcsfák kaphatók!
ZOMÁNCOZOTT EDÉNYÁRÚK, füstcsövek többféle 

méretben

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

TATRADOL TRAVEL
6721 Szeged Szent István tér 6.
Tel.: (62) 487 – 835
info@tatradol.hu
www.tatradol.hu

SZEGEDI INDULÁSOK
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

12.1-2. Adventi varázslat Mariazell-Bécs  21.900,-Ft/fő

12.08. Adventi forgatag Bécsben-Schönbrunni kastély  9.900,-Ft/fő

12.09. Adventi kirándulás-Vörsi Betlehem-Keszthely-Siófok  9.900,-Ft/fő

12.29-01.02. Szilveszter a hangulatos Dalmát tengerparton, Drvenikben  59.900,-Ft/fő

HÁZTóL-HÁZIG SZÁLLíTÁSSAL éS 
A HELySZíNEN IS VÁLLALOM A KUTyUSOK 

NyírÁSÁT.

Vicc
Fülészeten:
– Milyen a hallása?
– Római katolikus.
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DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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

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

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

Hívásra házhoz megyek!

PaPosné dr. ÁbrahÁm szilvia
állatorvos

70/538-6763
Rendelési idő a Kubikos u. 31. alatt!
Veszettség elleni oltás tavalyi áron!

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

Egyéb időben és az állat tartási helyén 
megbeszélés szerint.

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:  2965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4900 Ft
Cement:  3000 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1950 Ft/m2

Pala 158x110:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
Akác:  30 000 Ft/kaloda
Tölgy:  28 800 Ft/kaloda
Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23050 Ft

NYUGDÍJTANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

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

kapcsolatos tanácsadás, igényfelmérés, 
teljes körű ügyintézés felhatalmazással.

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

László Györgyné Ági

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó

az „elefántos” ügyfeles

villanyszerelés
bojlerek, szivattyúk javítása

Apróbb hibák, kisebb felújítást, 
teljes felújítást vállalok.

Tel.: 06 70/405–6777

Ingatlant keres, kínál? Hívjon!

NAGY SAROLTA
+36 20/2131-561

www.ingatlan.com
maknagy@freemail.hu

Elérhető vagyok. 
Nincs kizárólagosság.

Folyamatosan kapcsolatot tartok Önnel. 
Helyi ismerettel rendelkezem, tősgyökeres dorozsmaiként. 

Számos helyen hirdetek, társ értékesítőkkel együttműködöm. 
Csak a komoly érdeklődőt kísérem ki az előre megbeszélt időpontban. 

Minden szakmai tudásommal segítem az ingatlan problémájának megoldását. 
Kötöttségek nélkül, és nem tukmálva képviselem az Ön igényét, igazodom Önhöz.

A sikerdíjam 2% utólag az értékesített ingatlan után.

Miért engeM

válasszon?

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

PURINA 
TAKARMÁNYBOLT 

(Adél köz 1.)

A kiszállítás igény szerint 
megoldható!

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

KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS

BÍRÓ ATTILÁNÉ
Regisztrált mérlegképes könyvelő, 

adótanácsadó
Telefon: 06/20-599-6797 

Kelet Varázsa Ajándéküzlet
idén is tart karácsonyi sorsolást!

Aki 2012 Ft felett vásárol,
sorsjegyet kap ajándékba!

Sorsolás: december 21., 15 óra
Új ajándéktárgyakkal, női és férfi táskákkal, 

pénztárcákkal bővült áruválasztékunk!
Készüljünk együtt a karácsonyra!

Marika és Adrienn

Méry Vegyi Diszkont
idén is tart karácsonyi sorsolást!

Sorsolás: december 22., 15 óra
Új játékokkal és karácsonyi ajándékokkal 

várom régi és új vásárlóimat
Marika

Vicc
– Jean, mi volt ez a nagy csörömpölés?
– Egy autó befordult a mellékutcába, uram.
– És miért csörömpölt?
– Mert nem volt mellékutca.
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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

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

Sz.: 8.00–12.00
Cím: Dorozsmai út 74.

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

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

Kőműves- és ácsmunkák

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

1968 óta folyamatosan működő 
aszTalos vállalKozás 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrov andrás, PeTrov Tamás, 
id. PeTrov andrás

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

Tel.: 62/461–170

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

Költő József
06 70/503–9709

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár 4 TV-re is (HD-minőségben)

990 Forinttól (+ 490 Ft társkészülék)
MinDigTV extra szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

PIROS férfi-női fodrászat
Várom minden kedves régi és új 

vendégeimet a Jerney utcán lévő új 
üzletemben 

(az ügyvédi irodával szemben).
Rácz Piroska
70/361-7910

Műkő sírkeretet most még a tavalyi áron 
megrendelhet! Lefedéseket, virágváza, 

virágláda pótlást, betűvésést, feliratozást, 
fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

és egyebeket vállalunk.
06 70/235-1931

TűzIFA megReNDeLHeTő!
(keményfa)

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

JÓGA korhatár nélkül!
Kedd: 17.15–18.45

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

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Egyéni szolgáltatások: kineziológia, energetikai 

és személyiségelemzés, tarot...
VIRÁGOS LILLA

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

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

Lukovicsné Nagy Ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

KRESZ
tanfolyamot indítunk

2012.11.06-án 18 órakor Dorozsmán,
a Petőfi Sándor Művelődési Házban

M, A1, A1-B-VEL, A, B, C, CE
kategóriákban.

Részletfizetési kedvezmény,
születésnapi akció!

Olcsóbb, mint gondolnád.
Jelentkezés a helyszínen

telefonon: 06-30/6219-248,06-30/9436-184
e-mailben: mihaly.bt@t-online.hu
www.mihalybt.hu OKÉV:06-0002-07

Friss diplomás lány korrepetálást vállal 
angol, földrajz, történelem tantárgyakból.

Érdeklődni: 30/993-66-40-en 
vagy kardosdora89@gmail.com -on

Ár: 1200 Ft/óraFöldtulajdonosok figyelem!
Szántóföldjét tartós használatra 

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

30/9680-049
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Mardel Market
Zöldség, gyümölcs és 

olcsó palackoZoTT iTalok
sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk
Minden nap friss áruval, udvarias és 

kedves kiszolgálással továbbra is várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

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

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Csongrád megyei KegYeLeTI Kft.
TemeTKezÉSI SzOLgÁLTATÁS ÜgYeLeTTeL:

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

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés

Villanyszerelési anyag.
Villanyszerelést vállalunk.
Szerszámgépek javítása.

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

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

Nyomtatókellék szaküzlet
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át!
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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/258-3428

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

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!

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

Mobil: 06 70/234-2113

OLAJOS TAMÁS
+36 30 9036-808

Kandalló Cserépkályha Kemence
építése, előjegyzés, egyedi igény szerint 

garanciával, referenciákkal

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

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

Megbízott partner

BÁRÁNYOS JÁNOS
Aegon Magyarország Általános 

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

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

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

Emi: 06 20 923 9793 
Női-férfi pedikűr, műköröm építés: 
– Szolid áron szépítek, kezet-lábat

Mónika: 06 30 381 8897
Női fodrászat:
– Vágás+Frizura: 2300 Ft-tól
– Festés: 3100 Ft-tól

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

Kozmetika:
– Gyümölcssavas hámlasztás: 1250 Ft-tól
– Nagykezelés: 3750 Ft-tól

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

BEKE épüLETGépéSZET
- Víz-, gáz- és fűtésszerelés
- Konvektorok, kazánok, gáztűzhelyek javítása
- Csőtörések elhárítása
- Öntözőrendszerek, úszómedencék téliesítése,
   karbantartása, kiépítése

Tel.: 06 20/9333-289
Széksósi út 72.
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DOROZSMAI
 INGATLANIRODA

(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

Ügyfélfogadás:
	 hétfő	és	szerda	9-12.,
	 kedd	és	csütörtök	14-17.
	 Vagy	egyeztetett	időpontban!
Ingyenes ingatlanbemutatás, helyszíni szemle és 
nyilvántartásba vétel!

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

Eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

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

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

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.

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, részletfizetésről 
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, részletfizetési 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:   m a r o T i e d i T@f r e e m a i l . h u

DR. mARóTI eDIT
ÜgYvÉD

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
szeged, dorozsmai út 189. telefon: 62/ 461-067

K o l b á s z h ú s á t  n á l u n k  v e s z i ,
ingyen bélbe töltheti! 10 kg húshoz 10 m belet adunk ajándékba.

Megkezdtük a bél árusítását!

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

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!

Ahány éves, annyi % kedvezmény 
szemüvegkeretének árából!
Egyes fémkeretek 2500 Ft/db

További lencse kedvezményekről 
érdeklődjön üzletünkben!

Polaroid napszemüvegre 
10% kedvezmény!

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

PILLÉR Takarékszövetkezet
SZÁMOLJON VELÜNK!!!

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN
a  PILLÉR Takarékszövetkezettől

o   árfolyamkockázat nélkül,
o   tervezhető törlesztő részlet,
o   szabad felhasználás,
o   kedvező kamatozás,
o   most akár 6% kamatkedvezmény.

6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Dorozsmai út 196.      Tel.: 62/461-012

A hirdetésben szereplő információk nem minősülnek 
ajánlattételnek, azok nem teljes körűek.

A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken, vagy 
tekintse meg weboldalunkat: www.pillertksz.hu §

éLTESSüK A TISZTES IpArT éS A MAGyAr MEZŐGAZDASÁGOT!

HAZAI TErMéK! HAZAI MUNKAHELy!


