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Úgy érezzük, hogy amit teszünk az csak csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül 
azonban sekélyebb volna a tenger.  (Teréz anya) 

HAVI GONDOLAT 

VARGA JÁNOS 
 

Tavaszköszöntő 
 

Tavasztünder tipeg a dombokon, 

Hósipka olvad a csúcsokon. 

Aranyfény csillan a lombokon, 

Meleg szellő simítsa homlokom. 

 

Jégszánon a tél már messze jár, 

Azúrkék égen szárnyal a madár. 

Zöld a pázsit, kék arany a tó, 

Vidám dalra fakad a nádirigó. 

 

Virágot bont minden rózsaág, 

Fényben fürdik a mezei virág. 

Lagymelegtől kivirul a rét, 

Visszahozza lelkünk melegét. 

 

Eresz alatt fészkel a fecskepár, 

Vígan kelepel a jó gólyamadár. 

Gerlice búg ott fent a fán, 

Verébcsapat ugrál az út porán. 

 

Megújul az élet virul a határ, 

Csókját rá leheli a fénylő napsugár. 

Méhek donganak a virágok felett, 

Köszöntve a tavaszt, feledve a telet. 

 

Hozz békességet tavasz, te drága, 

Hogy nyíljon a rét ezernyi virága. 

Boldogság napja ragyogjon rája, 

Minden emberre s erre a világra. 

Csatornázás – üröm az örömben? 
A Délmagyarország 2004. április 19-i 

számában „Kanálisáradástól félnek 
Dorozsmán” címmel megjelent tudósítá-
sából értesülhettünk arról, hogy a matyi 
csatornapart feltöltése miatt telkeik alá-
mosásától tartanak a Basahíd és Rigóme-
ző utcában lakók. 

 
A lakosok Fábián József önkormányzati 

képviselőnek nyújtották át a szám szerint 
tizenegy aláírást tartalmazó ívet, amely-
ben a térség eredeti állapotának visszaállí-
tását kérik. Minderre azután került sor, 
hogy a csatornázás során kiásott földtö-
meget a földszállító billencsek a temető-
höz közel eső kanálishoz hordták. Az 
ottlakók, amellett, hogy sajnálják a náddal 
benőtt, számos állatfaj példányainak ott-
hont adó lápot, attól is tartanak, hogy az 
odahordott föld miatt a talajvíz belefolyik 
a csatornába, és egy esősebb időszakban 
az végül kiönt, és alámossa a kerteket és a 
házakat. 

Novák Gyula, a Dorozsmán jelenleg 
folyó szennyvízcsatorna-program munká-
latait végző Szegedi Víziközmű Működte-

tő és Fejlesztő Rt. igazgatója nyilatkozatá-
ban azzal nyugtatta a lakosságot, hogy a 
kitermelt földet csak átmenetileg tárolják a 
kanális területén, és az amúgy is magasan 
álló talajvízszint miatt rendszeresen szi-
vattyúzott kanális fogja a felgyülemlett 
csapadékot és belvizet elvezetni, így a 
talajvíz nem törhet át a csatornán. 

Fábián József lapunknak tett nyilatko-
zatában hangsúlyozta, hogy tekintettel a 
tavaszi csapadékos időszakra, a magas 
vízállás miatt a szivattyúk folyamatosan 
üzemelnek. A szerződések szerint a kihor-
dott föld egyik részét a sándorfalvi lerakó 
területére szállítják, másik részét pedig a 
lóvásártér területére tervezik elhordani. A 
képviselő úr elmondta, hogy ebből a föld-
ből szándékozzák az új focipálya területét 
feltölteni, ám ezek a munkálatok egyelőre 
még egyeztetés alatt állnak. Fábián úr 
leszögezte: semmiféle kiöntéstől, áradástól 
nem kell tartani. A kanális területére a 
földhordást a lakossági panaszok hatására 
felfüggesztették. 

 
SG 

Üdvözöljük olvasóinkat az 
Európai Unióban! 

Újságunk megjelenéséhez közel az 
Európai Unió tagjai leszünk. Kinek végre, 
kinek sajnos, de ezt már tényként könyvel-
hetjük el. Mindenki megkapta az ajánló-
szelvényét, és egy tájékoztató nyomtat-
ványt is. A parlamenti választások évében 
lettem nagykorú, és azóta folyamatosan 
választok. Minden szisztéma más és más, 
ezért érdemes néhány szót szólni a mosta-
niról. Csak listára, vagyis pártokra szava-
zunk. A lista fel lesz tüntetve a szavazóla-
pon, ennek ellenére ne nevet jelöljünk be. A 
jelöltek sorrendjét a pártok határozzák meg, 
ebbe nekünk már nincs beleszólásunk. 
Akkor is szavazhatunk, ha más városban, 
vagy külföldön tartózkodunk, ezt azonban 
időben jelezni kell az illetékes szerveknek. 
Mivel csak pártokra szavazunk, így az 
egész országban ugyanaz a szavazólap lesz. 

Mivel mostanában sokat szavaztunk, 
talán nem vagyunk olyan lelkesek, de fon-
tos elmenni, hiszen az Európai Parlament-
ben nemzetközi összefogással is segíthetnek 
a képviselők. Azt szokták mondani, hogy 
ülnek ott volt miniszterelnökök és leendő 
miniszterelnökök is. Mivel nagy a képviselő 
felelőssége, és a távolság is nehezíti a mun-
káját, nem lehet egyszerre a honi ország-
gyűlés és az Európai Parlament tagja. Az 
ülésekbe mi is betekinthetünk, Internet-
kapcsolattal szinte élőben követhetjük az 
eseményeket, ősztől már magyar nyelven is. 

Ne féljünk attól, hogy a globalizáció 
elsodor minket. Nekünk makacs magya-
roknak a csatlakozási ünnepség ellenére 
május elsejéről bizonyára még sokáig a 
munka ünnepe jut eszünkbe. 

A SZERKESZTŐSÉG 
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Röviden 
Fábián József önkormányzati képvise-

lő úr lapunknak elmondta, ebben az év-
ben is tervbe vették a felszíni árkok tisztí-
tásának, kikotrásának folytatását. A mun-
kálatokat azonban nem tudják elkezdeni, 
amíg tart a csapadékos időszak, valamint 
a talajvízszint – amely 3-3,5 méter mély-
ségben már jelentkezik – le nem apad. 

 
2004. első félévében továbbá sor kerül 

a Dobos utca csatornázására is, annak 
érdekében, hogy a buszforduló kialakítá-
sának munkálatai minél hamarabb elkez-
dődhessenek. 

 
Április negyedikén egy kék Lada Sa-

marával érkező ismeretlen férfi tölteni 
való paprikát vásárolt a nagybani piacon 
120 ezer forint értékben, ám ahogy később 
kiderült, hamis húszezres címletű bankje-
gyekkel. A Szegedi Rendőrkapitányság 
illetékes szakemberei szerint a bankókat 
fénymásolóval készítették, és még a sor-
számuk is azonos volt. (DM Online) 

 
Az előzetes egyeztetések értelmében 

május 15-től Szeged térségében is elkezdik 
építeni az M5-ös sztrádát. A kivitelező cég 
a Colas Rt. a dorozsmai leágazásnál kezdi 
el a munkálatokat. Az utat egyben terve-
zik átadni a forgalomnak, előreláthatólag 
2005 Szilveszterén. Az M5-ös autópálya 
alapkövét április 6-án rakták le ünnepé-
lyes keretek közt. (DM Online) 

 
Képviselői fogadóórák 
Fábián József: 
2004. május 11., 17 órakor lakossági 

fórum a Jerney János Általános Iskolában. 
Témája: a Dobos–Jerney utcai buszközle-
kedés. 

2004. május 25., 16 órakor: fogadóóra a 
Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai 
Hivatali Kirendeltség épületében. 

 
Tóth József: 
2004. május 17., 17 órakor a Petőfi 

Sándor Művelődési Házban. 
2004. május 24., 17 órakor a Bölcs utcai 

Családsegítő Házban. 
 
NB/1-es kézilabdacsapatok mérkőzé-

seinek eredményei (áprilisi hétvégi mér-
kőzések): 

– női: Szeged-Kiskundorzsma KSE—
Derecske 29–27 (14–13) (hazai pályán) 

Hajdúnánás—Szeged-Kiskundorozs-
ma KSE 25–22 (14–11) (idegen pályán) 

Gyöngyös—Miksi & Miksi Dorozsma 
31–24 (15–6) (idegen pályán) 

– férfi: Miksi & Miksi Dorozsma—
Hajdúböszörmény 28–25 (12–12) (hazai 
pályán) 

Gyöngyös—Miksi & Miksi Dorozsma 
31–24 (15–6) (idegen pályán) 

Miksi & Miksi Dorozsma—Orosháza 
24–38 (13–17) (hazai pályán) (DM Online) 

Terjeszkedik a nagybani piac 
Eddig még soha nem látott, hatszáz-

millió forintos fejlesztést tervez a város-
vezetés a dorozsmai nagybani piacon. A 
többségében önkormányzati tulajdon-
ban lévő piac a focipálya és a volt 
Agroker területe felé terjeszkedne. 

 
A fejlesztési tervekről 2004. április 1-

jén számolt be Botka László a nagybani 
piac területén. A létesítmény fejlesztése 
már tavaly elkezdődött, amikor az új, 500 
autó befogadására képes parkolót kiépítet-
ték. Most az önkormányzat megvásárolta 
a piac mellett levő volt Agroker hatezer 
négyzetméteres területét is, a tervek sze-
rint ide egy 2500 négyzetméteres csarnok 
épül meg. A következő lépésben pedig a 
focipályát kebelezné be a piac, amelyet 
aztán feltöltenének és zárt tárolót építené-
nek a helyén. A sportkör csak akkor járul 
hozzá a tervezethez, ha még a régi pályán 
történő mindennemű építkezési munkála-

tok előtt egy új, minden igényt kielégítő 
pályát kap cserébe. Ez az új sportpálya a 
tervek szerint a közeli, régebben állatvá-
sároknak helyet adó területen fog felépül-
ni. A polgármester beszédében elmondta, 
hogy a városvezetés célja Szeged regioná-
lis agrárközponti szerepének erősítése. Az 
M5-ös autópálya jövőbeli közelsége is 
emeli a vásárterület jelentőségét. 

A piac területe a jelenlegi 4,2 hektárról 
a beruházások után 7 hektárra nő. A ter-
vek szerint a Szegedi Vásár– és Piac Kft-
ből kiválik egy cég, amely feladata kizáró-
lag a nagybani üzemeltetése lenne. Habár 
a piac területe 100% önkormányzati tulaj-
donban maradna, az új kft-ben a magántő-
ke is szerepet kaphat: tulajdonostársak 
lehetnek a környék tész-ei (termelési és 
értékesítő szövetkezetei), így a kft EU-
forrásokért is pályázhatna. 

 
SG 

KÖZÖSEN EURÓPÁBAN 
Európa napi nyitány és Majális a  

SZÉLMALOMNÁL 
2004. május 1. szombat 10-17 óra 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a dorozsmai szélmalomhoz, hogy 
ünnepeljük együtt az Európai Unióba lépés napját. A rendezvény helyszínéül a szélmal-
mot választottuk, hiszen Dorozsma jelképe az a szélmalom, amely még áll a településré-
szünkön. 

Legyen ez a nap az Európai Unió nyitánynapja! 

Töltsük együtt ezt a napot, induljon az integrációs folyamat az európai uniós orszá-
gok és közöttünk! 

Közös éneklésre  is invitáljuk Önöket 
május 1-jén a szélmalomnál 10 órától, ahol az EzGáz folk együttes 
élőben játssza a népdalokat, a remélhetőleg nagy létszámú alkalmi 

énekkarral együtt éneklik majd. 
 

Ünnepi köszöntőt mond: 
Tóth József önkormányzati képviselő 

soros elnök 
 
Várjuk tisztelettel és szeretettel a szélmalomhoz május 1-jén! 
 

 Révész Ferenc Andrásné Tóth József Fábián József 
 művelődési ház igazgató önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 

Bővül a szakmai képzés Mórahalmon 

A mórahalmi Móra Ferenc Általános 
Iskola és Szakiskola 2004. szeptember 
elsejétől szakközépiskola lesz. Nappali 
rendszerű, érettségit adó általános képzés 
2005-ben indul, de a 9-10. osztályt adó 
képzés 2004. szeptemberében megkezdő-
dik. A középfokú szakképzés szintén 
2004. szeptemberben kerül bevezetésre 
Fizioterápiás asszisztens és Falusi ven-

déglátó szakmákban. Mindkét szakképe-
sítés két év alatt sajátítható el. 

Jelentkezni, valamint további részletes 
információért folyamodni az alábbi címre 
lehet: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakis-
kola 

Mórahalom, Barmos György tér 2. 
Tel.: 281-059, 281-050, 70/208-1065 
Makra István 
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Középiskola létesül Dorozsmán? 

A jó pap is holtig tanul… 

Ha napjainkban még nincs is így, de 
idővel reméljük érték lesz a tudás, az is-
meret. Egyre többször lehet hallani arról, 
hogy a munkát keresők jobb esélyekkel 
indulnak a munkaerő piacon, ha érettségi-
vel rendelkeznek. Ezért talán érdemes 
tudósítanunk egy kezdeményezésről, amely 
Dorozsmán hangzott el a helyi képviselő 
urak és Máhig József tanár úr beszélgetése 
során. Az ötlet pedig nem más, mint egy 
helyi, dorozsmai középiskola létrehozása. 
Az elképzelésről kérdeztük a tanár urat. 

 
– Hogyan merült fel az iskola létrehozásá-

nak gondolata? 
– Már több mint tíz éve lakom 

Dorozsmán és úgy gondolom, hogy a két 
általános iskola mellett létjogosultsága 
van egy középiskolának. Annál is inkább, 
mert Európához csatlakozásunk előestéjén 
el kell gondolkodnunk azon, hogy a kis-
térségi fejlesztésekhez szükséges összefo-
gást meg lehet-e itt és a környéken terem-
teni. Miért ne lehetne ennek a tevékeny-
ségnek a helyszíne Kiskundorozsma, és 
példája egy iskola? 

– Kiket várnak ebbe az intézménybe? 
– Elsősorban felnőtteket. Jelentkezhet-

nek még azok a tanulók, akik már közép-
iskolai tanulmányokat folytattak valahol, 
de az érettségi bizonyítványt még nem 
szerezték meg, esetleg munka mellett 
szeretnének tanulni. Ugyanakkor szívesen 
látjuk azokat a diákokat, akik csak most 
kezdik el a középiskolát. 

– Milyen időtartamra tervezik a képzést? 
– Az igényeknek megfelelően -sikeres 

előmenetelt feltételezve- három vagy négy 
év tanulás után lehet leérettségizni.  

– Hol és mikor történik az oktatás? 
– A helyszín az Orczy iskola lesz, az 

oktatást pedig hetente háromszor – szer-
dán, pénteken délután és szombaton dél-
előtt tartanánk. Az órák látogatása nem 
kötelező, de ajánlott, hiszen a felnőttkori 
eredményes tanulásnak is a rendszeresség 
az egyik legfontosabb feltétele. 

– Miben ad többletet diákjainak ez az isko-
la? 

– Az a véleményem, hogy az ilyen 
típusú oktatás leginkább egy polgári 

szerződéshez hasonlítható, mely alapján 
a szerződő felek legjobb tudásuk szerint 
mindent megtesznek a közös cél, a sike-
res érettségi vizsga megszerzése érdeké-
ben. Ez a feladat nem könnyű, de a szá-
mos példa azt mutatja, hogy következe-
tes munkával elérhető. Az itt tanító taná-
rok nemcsak jó szakemberek, hanem 
különösen nagy empátiával figyelnek 
tanulóikra, tudva azt, hogy otthoni gon-
dok nehezíthetik a tanulmányokat, az 
előmenetelt. A magas színvonalú tanítás, 
az új módszerek alkalmazása pedig a 
tananyag gyorsabb és könnyebb elsajátí-
tását szolgálja. 

Rohanó életmódunkban pedig talán az 
sem mellékes, hogy a helybeli vagy a kör-
nyékbeli érdeklődők jelentős időmegtaka-
rítást érhetnek el az utazás kiküszöbölésé-
vel, a helyi lehetőség kihasználásával. 

– Van-e anyagi vonzata az oktatásnak? 
– Az iskolában minimális és jelképes – 

havonta kb. 1500 Ft – térítési díj ellenében 
folyhat az oktatás. Jelenleg kidolgozás 
alatt áll az a konstrukció, amely azt céloz-
za, hogy a 4,0 tanulmányi eredménynél 
jobbat elérő diákok a befizetett tandíjukat 
visszakaphatják. Természetesen a tanulók 
tanulmányaik idejére diákigazolványt 
kapnak, és az ezzel kapcsolatos dolgok 
élvezetére jogosultak.  

– Milyen szervezeti keretek között műkö-
dik majd az iskola? 

– Iskolafenntartó alapítványt hoztunk 
létre. Itt kell köszönetet mondanom a do-
rozsmai képviselő uraknak, valamint 
Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó pol-
gármestereinek, illetve azoknak a vállal-
kozóknak, akik erkölcsi és anyagi támoga-
tásban részesítették a kezdeményezést, 
hozzájárultak az alapítvány finanszírozá-
sához. 

– Hol lehet az iskolával kapcsolatosan 
érdeklődni? 

– A 06 70 276 9767 telefonszámon kap-
hatnak választ kérdéseikre az érdeklődők. 
Kérjük, hogy a jelentkezési szándékot 
legkésőbb 2004. május 15-ig juttassák el 
hozzánk. 

 
T. L. 

Harmadik képviselőnk összefoglalója 
A Dorozsmai Napló olvasói is rend-

szeresen tájékozódhatnak Dorozsma prob-
lémáiról a lap hasábjain, most arra kaptam 
lehetőséget, hogy a település harmadik 
képviselőjeként foglaljam össze az Önök 
számára legfontosabb eseményeket, illetve 
beszámoljak képviselői munkámról. 

Pártállástól függetlenül valamennyi 
dorozsmai képviselő egyetért abban, hogy 
hosszú időszakok elmaradt beruházásait 
és fejlesztéseit minél előbb pótolni kell. 
Ezen jogos igények markáns megfogalma-
zásakor vetődött fel 2004 év elején 
Dorozsma önállósodásának gondolata, 
amit jómagam is támogattam. Mivel akko-
ri fölvetésünknek máig ható pozitív követ-
kezményei vannak, röviden összefogla-
lom azon érveket melyek az önálló 
Dorozsma mellett szólnak. Kiskundorozs-
ma városa Csongrád megye hatodik leg-
nagyobb településeként olyan nagyság-
rendű költségvetéssel rendelkezne, ami a 
település életét és intézményrendszerét 
megfinanszírozná.  

Sokan kérdezték, kérdezik, hogy jelen-
tős helyi ipar és abból származó tetemes 
iparűzési adóbevétel nélkül miért érné 
meg az önállóság? Nos, Zsombó, Bordány, 
Mórahalom sem rendelkezik olajmezővel, 
mégis 1990, az önkormányzatiság kezdete 
óta sokkal inkább fejlődve rendezettebb 
településképpel sok területen lehagyták 
Dorozsmát. Mindez sajnos tény. Miből és 
hogyan érték el mindezt? Az önállóság 
által biztosított jogi keretekkel élve önálló-
an pályázhattak és fejleszthettek.  

Ezzel szemben Dorozsma egy nagyvá-
rosi rendszer perifériális végpontja volt és 
maradt, ahol a dorozsmaiak érdekérvé-
nyesítő képessége nulla. A lakosság mind-
ezt tökéletesen érzékelve sorozatosan 
messze a legalacsonyabb önkormányzati 
választási részvételt mutatja Szeged egé-
szén belül.  

Fokozottan kárvallottjai mindennek a 
helyi civil és gazdasági szervezetek, intéz-
mények vezetői és dolgozói. Egy Negy-
vennyolcas utcai városházán nagyságren-
dekkel nagyobb érdekérvényesítő képes-
séggel és befolyással bírnának, mint a 
Széchenyi téren. A jelenlegi dorozsmai 
„elitből” a két egyéni önkormányzati kép-
viselő az ellenérdekelt, és lenne vesztese 
az önállósodásnak, rajtuk kívül mindenki 
csak nyerne. Például a szegedi városházán 
a közelmúltban simán leszavazták azon 
javaslatomat, hogy a Székivirág Népdal-
kör és Citerazenekar 2006-ig évi 650 000 
Ft-os anyagi támogatásban részesüljön. Ez 
a dorozsmai városházán nem ment volna 
ilyen egyszerűen! 

Az elszakadás fölvetése kapcsán máig 
tartó hatásokról írtam, nem véletlenül. Szó 
szerint Szeged tőszomszédságában egy 
dupla Kisteleknyi város jöhetne létre, ami 
fejletlensége okán az uniós támogatásokat 
és fejlesztési pénzeket könnyedén elhap-

polhatná Szeged elől! Először 1973 óta 
sikerült lépéskényszerbe hoznia Dorozs-
mának a szegedi városvezetést! Hirtelen 
lőn a Czékus utcától a főtérig több re-
konstrukcióra pénz, ígéret új kultúrházra, 
Dobos utcai autóbusz körjáratra, a nagy-
bani piac rendezésére. 2004-től ténylege-
sen megindulnak a csatornázási munkák, 
amit mindenütt szilárd útburkolat kiépíté-
se követ majd. 

Bár a kiskundorozsmai rendőrőrs 
létrehozására vonatkozó javaslatomat 
Szeged közbiztonsági koncepciójának 
tárgyalásakor leszavazták, választási 
programom többi, még megvalósulat-
lan pontjának megvalósításáért is az 
eddigi következetességgel küzdök to-
vább. 

 
KOHÁRI NÁNDOR 
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„A minőség fogalmára helyezzük a legnagyobb hangsúlyt” 

A dorozsmai cégeket és vállalkozókat 
bemutató cikksorozatunk e havi részé-
ben dr. Kőkúti Attilával, a Tornádó 
International Jármű- és Gépgyártó Kft. 
ügyvezető igazgatójával készült interjún-
kat olvashatják. 

 
– Kérem, ismertesse nagy vonalakban a 

cég történetét! 
– 1990 előtt telephelyünkön egy gépál-

lomás működött, amely később mezőgaz-
dasági gépeket gyártó vállalattá alakult. 
Ennek a központját aztán Hódmezővásár-
helyre helyezték át, mígnem 1990-ben, 
tehát abban az időben, amely során már 
érezni lehetett hazánkban egy gyökeres 
gazdasági átalakulást, megtörtént a telep 
privatizációja – az elsők közt került a telep 
magánkézbe, és helyzeti előnyünket 
mindvégig próbáltuk kihasználni. A me-
zőgazdasági piac meglehetősen összeom-
lott, ennek köszönhetően például eladat-
lan készletek halmozódtak fel a raktára-
kon. A privatizáció után, az előzetes el-
képzeléseknek megfelelően, a cég profilja 
két fő területre terjedt ki: a járműalkat-
rész-gyártáséra és a sablonkészítésére, úgy 
terveztük, hogy külföldi cégeknek leszünk 
a beszállítói. Abszolút a nulláról indul-
tunk minden tekintetben, műhelyeket 
kellett kialakítanunk, és meg kellett terem-
tenünk a működéshez szükséges feltétele-
ket. Hátrányos helyzetben voltunk, mert 
Szeged, de még a vonzáskörzete sem volt 
iparvidéknek mondható. Mindazt, amivel 
ma rendelkezünk, kemény munkával 
sikerült megteremtenünk. A gyártókapaci-
tás megnövekedésével pedig számos be-
ruházás történt telepünkön, a régi, elhasz-
nálódott épületeket vagy nem használjuk, 

vagy lebontottuk, új csarnokok épültek 
fel, és növeltük a munkások létszámát. 

– A cég milyen filozófiát alakított ki a 
minél eredményesebb működés érdekében? 

– Már a kezdetektől fogva a minőség 
fogalmára helyeztük a legnagyobb hang-
súlyt, és törekedtünk arra, hogy fenn is 
tartsuk ezt, például a munkaerő motiválá-
sával, és itt nem csak szakmai motivációra 
gondolok, hanem főleg a csapatépítés és a 
csapatmunka fontosságának nyomatékosí-
tására. Merem állítani, a minőségre való 
törekvésünknek köszönhetően valósíthat-
tuk meg azt az elképzelésünket, hogy 
bizonyos területeken megpróbálunk önál-
ló lábra állni. Ez pedig a járműves terület 
volt, és mi elkezdtünk a hazai piacra is 
termelni. Idejekorán kialakítottunk egy 
önálló kereskedelmi szervezetet, és min-
den olyan feltételnek eleget tettünk, amely 
egy önálló, teljes vertikumú gyártás felté-
tele. Végül fokozatosan egyre nagyobb 
teret nyertünk a magyar piacon, és a kül-
földre történő kereskedelmünknek már 
csak egy indokolt részét tartottuk meg. A 
sablongyártás tekintetében viszont telje-
sen más volt a helyzet mivel egyrészt Ma-
gyarországon ez a piac nem túl nagy más-
részt a tulajdonos cégcsoporthoz tartozó 
németországi Rampf-Formen GmbH a 
nemzetközi piac egyik legjelentősebb 
gyártója így a Magyarországon készült 
termékek jelentős része exportra kerül.  

– Milyen kapcsolatban áll a Tornádó 
International az egyazon telephelyen működő 
Rampf-Formennel? 

– Négy évvel ezelőtt érett meg az idő 
arra, hogy a belföldi piacon érdekelt gép-
járműgyártás és a külföldre irányuló sab-
lonkészítés területét külön-külön cég kép-

viselje. Ezért van az, hogy ezen a telephe-
lyen két gyártó cég működik, az egyik a 
Tornádó International, a másik a Rampf-
Formen nevet viseli. 

– Ennek a két cégnek a profilja milyen 
típusú termékek gyártásában merül ki? 

– Mindkét terület rendkívül szerteága-
zó. Sablon alatt olyan acélból készült un. 
„formákat”  kell érteni, amelyeket megfe-
lelő speciális gyártógépbe helyezve azok-
kal különböző betonból készült elemeket 
lehet termelékenyen gyártani. Hogy né-
hány példával éljek: olyan un. díszburko-
latok melyekkel egyre többet láthatunk 
parkok, terek, vagy sétálóutcák felületein, 
de olyan termékek is lehetnek, amelyek 
házépítésnél (födémbéléstestek), vagy 
akár kertépítésnél is használhatók. Az 
építőipar fejlődésének megindulásával 
szerteágazó ezeknek az alkalmazási terü-
letük. Ezeket a sablonokat alapvetően a 
már német cégnek szállítják be. 

A Tornádó International tevékenységi 
köre, miután először még csak alkatrész-
gyártásra specializálódott, mára kibővült. 
Amellett, hogy meghagytuk a mezőgazda-
sági gépgyártás profilját, különleges jár-
műveket és járműfelépítményeket kezd-
tünk el készíteni, és egészen különleges 
területeken való részvételt tudhatunk a 
magunkénak, hiszen mi gyártjuk a bünte-
tés-végrehajtó intézetek számára a rab-
szállító járművek egész családját – kicsitől 
a nagyig, egyszerűtől a golyóálló kivitelű-
ig. Más, hasonló szállítójárműveket készí-
tettünk a határőrség és a rendőrség részé-
re, de a honvédséggel is szoros kapcsola-
tokat ápolunk. Másik kiemelt profilunk a 
repülőtéri mobileszközök gyártása, fő 
partnerünk a MALÉV és a Ferihegy 
Airport. Azok a kiszolgáló berendezések 
készülnek itt, amelyek valamilyen formá-
ban járművekhez kötődnek, például utas-
lépcsők, légi konténerszállítók, ivóvízfel-
töltő járművek, vagy csomagszállító szala-
gok. Másik nagyon érdekes terület a kom-
munális gépeké és járműveké, ahol olyan 
közútkarbantartó gépeket készítünk, ame-
lyek a hidraulikus vezérlésüknél fogva 
fogadni tudják a síkosság-mentesítő gépe-
ket, a hóekét, a seprőgépet. A következő 
fontos ágazat az áruszállításra alkalmas 
járművek gyártása. Egyik erősségünk vag 
a billenőfelépítmények területe, amelyek-
ből akár egészen nagyméretűket is gyár-
tunk. Ezeket a járműveket elsősorban 
nagy építkezésnél használják. 

A járműfelépítmények előállítása ese-
tén fontosnak tartjuk, hogy a megrendelő-
vel pontosan le tudjuk kommunikálni, 
hogy a hozzánk beszállított alvázra mi-
lyen típusú, milyen rendeltetésű felépít-
ményt gyártsunk. Tehát minél különlege-
sebb célokra kívánnak például egy teher-
autót használni, annál nagyobb jelentősé-
get kap a felépítménygyártó cég, vagyis 
ismét a kreativitás és a minőségi munka 

 

Dr. Kőkúti Attila a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, tervezőmérnökként dolgozott, szakte-
rülete a járműgépészet. Mechanikából szerzett doktorátust, 1990 óta a Tornádó International 
ügyvezető igazgatója. 
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kerül előtérbe. Mi effajta egyedi tartozéko-
kat gyártunk, a munka mögött hozzáértő 
szakemberek állnak a munka minden 
egyes fázisában. A járművek telephe-
lyünkről egyébként készen gurulnak ki, 
igény esetén mi le is vizsgáztatjuk ezeket. 

– Helybéli lakosokat is foglalkoztatnak? 
– Természetesen, összesen a két cégnél 

mintegy 150 alkalmazott dolgozik. A 
munka jellege miatt meglehetősen nagy a 
vonzáskörzet, így Dorozsma mellett a 
környező településekről és Szegedről is 
jelentős arányban vannak alkalmazotta-
ink. 

– Történtek-e nagyobb technológiai változ-
tatások az EU-kompatibilitás megteremtése 
érdekében? 

– A gyártás technológiában nem tör-
tént változás, hiszen mivel már nagyon 
korán elkezdtünk külföldi piacra termelni, 
a minőség garantálása végett már bevezet-
tük az EU-s normáknak eleget tevő változ-
tatásokat, vagyis minket nem érhet felké-
születlenül a csatlakozás. 

– Mit tanácsol azoknak a vállalatoknak, 
amelyek az Unióban is versenyképesek kíván-
nak maradni? 

– A csatlakozással hamarosan megvál-
tozik a jogszabályi környezet, kíváncsiak 
vagyunk arra, hogy a megváltozott szabá-

lyokat milyen gyorsan követik majd a 
hatóságok, rugalmas vagy rugalmatlan 
váltás lesz-e. Nagyon szívesen segítünk 
más vállalatoknak „beilleszkedni” ebbe az 
új környezetbe, hiszen elég széles külföldi 
kapcsolatokkal rendelkezünk, így nagyjá-
ból tudjuk, mire számíthatunk. Ha szabad 
már most is egy tanácsot adnom: megnő a 
szerepe annak, hogy a különböző vállala-

tok milyen formában és hogyan tudják 
majd kihasználni az Európai Unió adta 
lehetőségeket. A legfontosabb: pályázni 
kell, és ehhez meg kell tanulni jól pályáz-
ni, hiszen ez a pályáztatási rendszer Ma-
gyarországon nem eléggé ismert és eddig 
nem bevett mód. A sikeres üzleti élethez 
az embereknek a gondolkodásmódját is 
meg kell változtatniuk. A pénzeket és a 
lehetőségeket senki sem fogja nekünk 
tálcán felkínálni, úgyhogy az a mentalitás, 
miszerint majd csak megsegítenek ben-
nünket, rossz. Mi idejében felismertük ezt, 
ennek köszönhetően számos sikeres pá-
lyázatot és ezek révén számos megrende-
lést tudhatunk magunk mögött. 

– Tudtommal Ön Mecénás-díjban is része-
sült Dorozsmán. Továbbra is részt kíván venni 
a közéletben? 

– Nagyon fontos számunkra, hogyan 
fejlődik a település. Lehetőségeink határain 
belül mi is részt kívánunk venni ebben a 
folyamatban, hiszen szeretnénk, hogy mi-
nél tartalmasabb kulturális élet alakuljon ki 
Dorozsmán. Szoros a kapcsolatunk a műve-
lődési házzal, számos rendezvényt próbál-
tunk a magunk módján támogatni, és szán-
dékozzuk ezt tenni az eljövendőkben is. 

– Köszönöm az interjút. 
 

SOMOGYI GÁBOR 

Az emlékek útján… 
 
Édesanyám ült, súlyos gondoktól lehajtott fejjel, s ujjaival 

gereblyézte földfekete haját. 
Barázdás homlokán elcsodálkoztam, s nem az időt, 

magamat vádoltam. 
Hiányán búslakodva, az emlékek útján felém jön, látom 

fiatal arcát, s egy kisleányt, ki kezében tart egy pöttyös labdát. 
A pillanat újszülöttje életre kel, ő itt van velem, s kék égi 

útjáról közel ér hozzám, megsimogatja az élet útvonalaival 
berajzolt fáradt arcomat, s az orgonavirág illata lebben 
körülöttünk a májusi szélben. 

Anyám hófehér angyalszárnyaiból tűzpiros szívlabdámra 
fehér pöttyöket ragaszt. 

S. G. C. 

A tavasz üzenete 
 
Gyönyörködöm a virágzó gyümölcsfákban, zöldell a fű, a 

kertekben a jácintok, tulipánok, csodálatos tavaszi virágok 
kedvre derítően, békével tekintenek reánk. 

Valamiféle csodán gondolkodom: a természeten, a tavasz 
újra eljövetelén, amely dacol a felfordultsággal, az emberek 
háborús indulataival. Itt terem, s önzetlenül kínálja nekünk 
szépségét, nyugalmat árasztva. 

Erőt sugároz, hogy „vigyük tovább”, példát állít elénk, 
hitet ad a megújulásban. 

Kibontott virágaival napfényre hajlóan azt sugallja némán, 
a napsugár értünk is ragyog. 

 
S. G. C. 

Korszerű grafikai programokkal készülnek a legújabb műszaki tervek. 

A Tornádó International egyik szerelőcsarnoka: felépítményeket szerelnek az alvázakra. 
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Tavaszi séta Dorozsma határában 
Már évekkel ezelőtt felfedeztük ma-

gunknak a Sziksósfürdővel szemközti terü-
let. A kerékpárúton kimegyünk a sziksósi 
kanyarig, ott jobbra átmegyünk a hídon, és 
elindulunk a bal oldali úton. Az út elején 
sajnos kellemetlen látvány fogad. Valakik 
ide hordják a szemetet! Igazán nem tudom 
elképzelni, miért nem lehet pár száz méter-
rel távolabb, a hulladékudvarig elvinni, 
ahol ingyen átveszik! Egyáltalán mit gon-
dolnak? Hogy merészelik tönkretenni azt a 
területet, ami nem az övék, és olyan szép? 
Egyszer össze kellene takarítani és kitenni 
egy táblát, amin szépen kérjük, hogy vigye 
egy kicsit odébb a szemetet a hulladékud-
varba, amit itt és itt talál meg. Én bízom 
benne, hogy ez érne valamit.  

De menjünk csak tovább! Ez a terület 
igazán nem tekinthető az érintetlen termé-
szet birodalmának, hiszen szinte mindent 
elkövettek itt, ami az eredeti életközössége-
ket rombolta: homokot termeltek ki, a ha-
talmas anyaggödröt sorba ültetett akáccal 
ültették be, erősen elszaporodott a szúrós, 
tájidegen ezüstfa. Mégis van valami vará-
zsa a területnek! Az út mellett, jobbról egy 
szép, öreg fehér nyárfa mellett egy nádasra 
láthatunk rá. A tavalyi avas nádas mögött 
most tavaszi halványzölden fakadó nyárfák 
és méregzöld erdeifenyők láthatók, határo-
zottan „skandináv jelleget” adva a tájnak. 
Most van víz a nádasban, és múlt szomba-
ton, a szélén – nagy örömömre – egy mo-
csári teknősbe botlottam. A vízből pedig 
békák buzgó kuruttyolása hallatszott. 

A telepített akácos nem valami jól 
sikerült – szerencsére –, ritkás csenevész, 
bokros, fehér nyárakkal elegyes, idősebb 
fák is vannak benne, vagyis jó „vad-
regényes” a terület. Kissé beljebb, egy 
magasabb részen főleg kocsányos tölgyek-
ből álló erdő is van, amelyben már febru-
árban lehetett hallani a harkály szerelmes 
dobolását. Van benne bodza, sóskaborbo-
lya, galagonya is. Az erdő szélén, kis lejtő 
(tereplépcső) hajlik a mellette lévő gyepre. 
Ezen a lejtőn március elején igen sok tarka 
sáfrányt találtunk. Ez a gyönyörű kis tava-
szi virág Dorozsma egyik nevezetessége. 
Szerencsére még igen szép, nagy állomá-
nyok találhatók itt is és a Nagyszék másik 
oldalán is. Ez a terület a faj elterjedésének 
északkeleti széle. Több száz kilométerre 
innen, a Hortobágyi Nemzeti Park féltve 
őriz néhány, a mienknél sokkal kisebb 
populációt. Ez a növény a régmúlt idők 

maradványa, amikor az Alföldön még 
természetes erdőssztyep vegetáció tenyé-
szett, és csak nomád népek legeltették itt 
állataikat. Akkor is az erdőszéleken, tisz-
tásokon nyílott. Ilyenkor, áprilisban már 
csak a keskeny, hosszában fehér csíkos kis 
leveleit lehet megtalálni a fű között, amint 
hizlalja az új hagymáját, hogy jövőre ismét 
mindenkit megelőzve tudjon virágozni, ha 
elmúlt a tél.  

Az erdő, és a balról húzódó csatorna 
között jó kis homoki gyep terül el. Most 
éppen a homoki pimpó aranysárgán vi-
rágzó foltjai a legfeltűnőbbek, de már 
hajtanak az érdes csüdfű (szintén védett!) 
tövei, a mezei zsálya, a lila ökörfarkkóró 
és a budai imola levélrózsái is híznak a jó 
sok eső utáni kellemes melegben. Ha jó 
lesz az időjárás, májusban, júniusban 
aranysárga, mélykék, püspöklila virágaik-
kal szépen fogják tarkázni a rétet. 

 A magas fűből nyulak ugrottak fel és 
láttunk őzeket is az erdőben. A régebben 
lakott rókalyukak ma már üresen várakoz-
nak és a nyomok arra utalnak, hogy a lakók 
nem kívánatosak a „simabőrű” számára. 

A csatornát a közelmúltban kitisztítot-
ták, de már bújnak elő a partján a közön-
séges hídőr hajtásai, a gyékények és a 
nádak. Csak kevés víz folyik az alján, de 
én mégis aggódva figyeltem, mert tudom, 
hogy a tavasszal elszállított vízre nyáron 
nagy szükség lenne! Sajnos a csatorna-
rendszerek még csak a belvizek ellen hatá-
sosak, az aszályon nem tudnak segíteni. A 
természetvédők, de nemcsak ők, azt java-
solják, hogy a szikeseken, a semlyékeken 
megtartani kellene a vizet, nem elvezetni, 
a belvízveszélyes szántókat pedig termé-
szetközeli gyeppé kellene alakítani, ha 
úgyis gazdaságtalan a művelése. 

Ez a kedves kis kirándulóhely a termé-
szet hallatlan regenerálódó képességét 
példázza számomra, és azt hogy milyen 
kevés kell ahhoz, hogy az embernek pi-
hentető, nyugtató és gyönyörködtető él-
ményeket nyújtson. 

BOZSÓNÉ MARGÓCZI KATALIN 
 
Lapzártánkkor érkezett a hír, miszerint 

szerzőnk, a Szegedi Tudományegyetem Termé-
szettudományi Karának docense, ökológusa 
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi 
minisztertől Pro Natura-díjban részesült a 
Föld napja alkalmából. Szívből gratulálunk! 

„…és jött a gőzös” 

150 éves Szeged 
vasútja 

 
A Magyar Vasút születésének 150 éves 

jubileumi sorozata 1996-ban kezdődött, 
július 15-én a Budapest-Vác, majd 1997. 
szeptember 1-jén a Budapest-Szolnok vas-
útvonal megépítésének és megnyitásának 
méltó megünneplésével. A harmadik vo-
nalszakasz: a Cegléd-Kecskemét-Kiskun-
félegyháza-Szeged közötti, pedig ebben az 
évben, március 4-én ünnepelte e jeles év-
fordulót. Az ünnepség kapcsolódott a 125 
évvel ezelőtt bekövetkezett pusztító szege-
di árvíz utáni városépítés beindításához is.  

2004. március 4-én, csütörtökön Buda-
pestről - egyedi szerelvény-összeállítás-sal 
- idővonat közlekedett, amely Ceglédtől 
Szegedig a meghatározó városok állomása-
in is megállt, hogy az ünneplő vasútállo-
mások, önkormányzatok és a média meg-
hívott képviselőit, összegyűjtse, és Szeged-
re utaztassa a jeles ünnepre. A száz évnél 
idősebb szalonkocsi és a legújabb IC ko-
csik, a legmodernebb Siemens villanymoz-
dony a vasút folytonosságát, fejlesztési 
tendenciáját szimbolizálta, megőrizve a 
múlt hagyományait, de a jövő felé haladva. 

A Nagyállomás peronján dr. Botka 
László polgármester és dr. Udvari László, 
a MÁV Rt. Igazgatóságának elnöke avatta 
fel a Lapis András által tervezett emlék-
táblát. Köszöntő szavaikkal emlékeztek a 
vasút születésének fontosságára, a térség-
ben betöltött szerepére, az elkövetkezendő 
évtizedek perspektívájára. A MÁV Rt. 
elnöke, köszöntő szavai során megígérte: 
mire az M5-ös autópálya 2006-ra, Szeged-
re ér, megújul Szeged vasútállomása is.  

Az emléktábla megkoszorúzása után a 
Móra Ferenc Múzeumban Vasúttörténeti 
Kiállítás nyílt, amely az évfordulóhoz méltó 
módon reprezentálta a térség vasúti közle-
kedésének szakaszait, fejlődését. A különle-
gességeket, ritkaságokat, egyedi tárgyakat 
is felvonultató kiállítás 1854-től napjainkig 
mutatta be általában a magyar vasutat, 
kiegészítve a speciálisan Szeged és vonzás-
körzetéhez tartozó dokumentumokkal.  

Az emlékvonat kora délután méltóság-
teljesen húzott ki Szeged állomásról az inte-
gető vendégsereggel. Ám a szervezőkre 
még várt egy feladat: a Múzeumban a nagy-
közönség számára is meg kellett nyitni a 
kiállítást. Az előcsarnok zsúfolásig megtelt 
az ünnepélyes megnyitóra, a szegedi közön-
ség érdeklődéssel járta végig a kiállítási 
csarnokot, mutatta meg a működő terepasz-
tal a kicsiknek. A kiállítást május 23-ig - a 
diákok igazolványuk felmutatásával díj-
mentesen - tekinthetik meg az érdeklődők.  

A Vasúttörténeti Alapítvány lelkes 
tagjai a meghirdetett és egyeztetett idő-
pontokban, valamint a Múzeumi Matiné-
kon - tárlatvezetéssel - vasúttörténeti elő-
adásokat tartanak és működtetik a terep-
asztalt is.  SZENTES-BÍRÓ FERENC 
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A Somogyi-könyvtár 
dorozsmai fiók-
könyvtárában a 
Költészet Napja 
alkalmából dorozsmai 
költők mutatkoztak be 
az érdeklődő 
vendégeknek. 
Íme ízelítőül néhány 
vers a költőktől. 

MOLNÁR JUDIT 
 

Anyák napjára 
 
Lágy simításra ébredtem reggel 
Édesanyám szépen kérte, kelj fel 
Én álmomból ébredtem, s rosszul esett 
Hát ellöktem magamtól a szelíd kezet 
 
Kezet, mely lágyan fürdetett 
Kezet, mely letörölte könnyemet 
Álomból riadtam s esdekelve néztem 
Szeme rám nézett, kutatott a mélyben 
 
Ó mennyei ígéret 
Bocsásd meg, mit vétett! 
A gyermek néha oly csintalan 
Bánatot okoz néked minduntalan 
 
De nem felejti a sötétséget 
Válladra vontad őt, hogy megvédjed 
Emlékezz, mikor utadra engedett 
Anyai szív törölte le arcodról könnyedet 
 
Eszébe jut nyári este 
Mikor kezét a kezedre tette 
Óvta széltől, bánattól 
Megáldotta jó párszor 
 
Hát nézz rám anyám, drága anyám 
Te vagy nékem a violám 
Bocsáss meg s áldj meg engem 
Csak nekem légy ékszer, KINCSEM! 

KORMÁNY JÓZSEFNÉ 
 

Anyák napjára 
 
Anyák napját ünnepelünk, 
Mi anyáink, már nincsenek velünk. 
Emlékezünk jó anyánkra, ne egyszer, de százszor, 
Nem csak ezen napon, valahányszor máskor. 
 
Anyák napján megdobban a szív, 
Ez még minket is egy ünnepségre hív. 
Mert hogy mi anyáink már régen oda kint, 
De emlékük még mindig szeretetre int. 
 
Rájuk mi már csak így emlékezhetünk, 
Hisz feledni azt nem lehet, kit annyira szerettünk. 
Jó vagy rossz sors elszállt felettünk, 
Édesanyánk nélkül, mi szegényebbek lettünk. 

JOÓ KÁLMÁNNÉ 
 

Várlak kis unokám 
 
Várlak, mint kiszáradt fű az áztató esőt, 
Várlak, mint megfáradt vándor a pihenőt, 
Hiszen tudom, hogy készülsz e világra. 
 
Te adsz nekem erőt, hogy ne éljek hiába. 
Te pici élet, kis ártatlan lélek, 
Nagyon várom jöttöd, megérkezésed. 
 
Ott benn a sötétben minden rezgést észlelsz, 
Az anyai szív alatt biztonságban élhetsz. 
Most még hideg tél van, de jön majd a tavasz, 
A fák ágai pompás virágot bontanak. 
 
Eljön a nyár is, megérik a kalász, 
Új csillag születik, amire nagyon vársz. 
A csillag te vagy, drága kis unokám. 
 
Várlak, mint égbolton a sok-sok csillagot, 
Te leszel majd az, kiben mindig bízhatok, 
Te leszel az én pici, drága kis unokám. 

OLAJOS ÁGNES 
 

A Természet 
 
Elbájol a természet, 
Amikor életet ábrázol; 
Maggal, rüggyel, virággal, terméssel. 

A harmat a füvön 
a mennyország könnye, 
mely hamis mégis, mert elcsendesedik, 
álomba merül egyszer minden. 

De addig Ő még adakozik, 
mert szép és jó hozzánk! 

KALMÁRNÉ 
 

Szeretetre vágyunk 
 

Tudod-e hogyan kell egymást szeretni? 
Az embertársaid tisztelni, becsülni. 
A világon minden ember szeretetre vágyik, 
egy-két meleg szóért odaadna bármit. 
 
Neked is jól esik az őszinte szó. 
Öntsd ki a szívedet, ha neki az jó. 
Simogasd szemeddel, mosolyogj lelkeddel, 
fogd magadhoz s segítsd mind a két kezeddel. 
 
Ne tagadjuk mi is szeretetre vágyunk. 
Egy őszinte szóért szívünket kitárjuk. 
Mert hiába van dugig az erszény, 
ha nem tudsz szeretni, és búskomor lettél. 
 
Emelt fővel járj-kelj, ne csüggedj sohasem. 
Nem tudod a másik lelkébe mi terem. 
Gyűlölet ha volna, töröld ki szívedből, 
embertársad szeresd, szívedből, lelkedből. 

S. GRANDPIERRE CECILIA 
 

„Mátyás” álom 
 

Édes hazám Magyarország, 
Lélek lelked késsel vájják? 

Veszted mindig gondok hozzák, 
Gondolkodót „bűnök” rágják? 

 
Kitől féltlek édes hazám, 
Kisgyerektől édesanyját? 

Hova fajul ez a világ, 
Csüggedőknek hitet sem ád? 

 
Elmennék én akárhova, 

„Mátyás” szava hívna haza. 
Nem alszom el édes álom, 
Békés, igaz honra vágyom. 
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Májusi Egyházzenei Hónap eseményei 
Kiskundorozsmán: 

Május 01. szombat este fél 7-kor a szent-
misén és a litánián: 
Dr. Csanádi László orgonál J. S. Bach, Liszt 
Ferenc és Cesar Franck műveiből. 
Közreműködik a templom Hozsanna kórusa. 
Vezényel: Pócsai György. 
 

Május 02. vasárnap este fél 7-kor a szent-
misén és a litánián: 
Charles Gounod: Ave Maria, 
W. A. Mozart: Ave Verum, 
Cesar Franck: Panis Angelicus 
Közreműködik: Veréb Judit énekművész, 
orgonán kísér: Pócsai György. 
 

Május 03. hétfő este fél 7-kor a szentmisén 
és a litánián: 
Kőrözsi Kriszta I. évfolyamos főiskolai hallga-
tó orgonál 
J. S. Bach: g-moll fantázia BWV.:542 
J. S. Bach: a-moll prelúdium BWV.:543 
Alain: Litanes 
K. Elert: Nun danket alle Gott 
 

Május 05. szerda este fél 7-kor a szentmi-
sén és a litánián 
Kuzma Levente III. évfolyamos főiskolai hall-
gató orgonál. 
J. S. Bach: c-moll prelúdium és fúga BWV.:546 
G. F. Handel: Ária; Brahms: Korál 
 

Május 09. vasárnap este fél 7-kor a szent-
misén és a litánián 
G. B. Pergolesi: Siciliano 
F. M. Veracini: Largo 
M. T. Paradis: Sicilienne 
G. F. Handel: Largo 
Közreműködik: Huszár Emőke hegedű és 
Pócsai György orgona 
 

Május 10. hétfő este fél 7-kor a szentmisén 
és a litánián 
Vojtovics Tímea III. évfolyamos főiskolai 
hallgató orgonál 
J. S. Bach: h-moll prelúdium és fúga BWV.:544 
J. S. Bach: Globet seist du Jesu Christ… 
 

Május 13. csütörtök este fél 7-kor a szent-
misén és a litánián 
Nagy Péter IV. évfolyamos főiskolai hallgató 
orgonál. 
Buxtehude: d-moll prelúdium 
J. S. Bach: Nun komm der Heiden Heiland 
BWV 659 
Cesar Franck: E-dúr korál 
 

Május 15. szombat este fél 7-kor a szent-
misén és a litánián 
Kovács Levente I. évfolyamos egyetemi hall-
gató orgonál 
Frescobaldi: Toccata 
J. S. Bach: D-dúr prelúdium és fúga 
Pachelbel: Aria Sebaldina 
Bartók Béla: Korál 
 

Május 16. vasárnap este fél 7-kor a szent-
misén és a litánián 
W. A. Mozart: G-dúr duó (2. tétel) 
B-dúr duó (2. tétel) 
G. F. Handel: Passacaglia (részletek) 
Közreműködnek: 
Huszár Emőke hegedű és Behán Pál mélyhe-
gedű. 

Május 19. szerda este fél 7-kor a szentmi-
sén és a litánián 
Dóbisz Áron II. évfolyamos egyetemista hall-
gató orgonál 
J. S. Bach: a-moll prelúdium és fúga BWV.:543 
J. S. Bach: c-moll triószonáta I. BWV.:526 
 

Május 23. vasárnap este fél 7-kor a szent-
misén és a litánián 
G. F. Handel: Dignare Domine (Őrizz meg, 
nagy Istenünk) „Dettingeni Te Deum”-ból 
J. S. Bach: Drága jó Jézus 
F. Schubert: Ave Maria 
J. S. Bach: Az Isten él… 
Közreműködik: 
Bátki Fazekas Zoltán operaénekes, orgonál: 
Pócsai György 
 

Május 26. szerda este fél 7-kor a 
szentmiséné s a litánián 
Perneczky Balázs V. évfolyamos egyetemi 
hallgató orgonál 
A. Vivaldi – J. S. Bach: a-moll  concerto 
BWV.:593 
Marcello: Adagio 
 

Május 31. hétfő este fél 7-kor a szentmisén 
és a litánián 
Dr. Csanádi László orgonál Cesar Franck, 
Liszt Ferenc és J. S. Bach műveket 
Közreműködik a templom Hozsanna kórusa. 
Vezényel: Pócsai György 

Túl sűrű a 
Bécsi Erdő 

 

Sajnos legutóbbi színházlátogatásom-
ról nem tudok túl sok jót mondani. 

Valószínűleg túl naiv vagyok, hogy 
még mindig szórakozni szeretnék a szín-
házban. Ebből a darabból ugyanis csak az 
derült ki, hogy a világ végérvényesen 
elromlott, minden erőfeszítés hiábavaló, a 
változás csak időleges. A történet röviden: 
két fiatal találkozik, gyerekük lesz, a gye-
rek meghal, mindenki visszatér az eredeti 
párjához. Közben mindenki mindenki 
ruhátlan oldalát is megismeri, egy-két 
szereplőét és táncosét mi is. A műfajmeg-
jelölésnek – tragikomédia – csak az első 
részével értek egyet. 

A főszerepet alakító Czapkó Antal 
nem találja a helyét a színpadon, de az 
egész darab kidolgozása befejezetlennek 
tűnik. Verebes Linda színtelen és mono-
ton, még kedvenc szegedi színészeinktől 
sem lehetünk elragadtatva. Az egyedüli 
színfolt az amerikai ismerőst alakító 
Borovics Tamás volt, sajnos nem tartózko-
dott túl sok ideig a színpadon. A narrátor 
szerepét betöltő Nagy Jenő szenzációs volt 
az Indul a bakterház Bendegúzaként, itt 
úgy tűnik, mintha aznap tanulta volna 
meg a szövegét, és csak úgy mellékesen 
beugrott, hogy elmesélje, mit kellene lát-
nunk a színpadon, mert a díszlettervező 
nem vitte túlzásba a megjelenítést. 

Csak úgy mellékesen jegyezném meg, 
hogy a második világháború előtt játszódó 
történetben felcsendülő Led Zeppelin, 
Kylie Minogue, Britney Spears dallamokra 
az I will survive tette fel a koronát, amit 
egy transzvesztita tátogott - véletlenül se 
találva el a szöveget. 

Remélem a rendező azért nem jött visz-
sza a nézőtérre, mert a színészeknek adott 
még utasításokat, és nem a nézőktől félt. 

ZSÓFIA 

SZÍNHÁZALÓ 

A Passió 
 

Tudom, hogy mindenki erről ír, és 
mindenkinek megvan a véleménye róla 
akkor is, ha nem látta. Nekem tetszett. 
Persze ez is csak egy vélemény. 

A filmet az egyetem szervezésében 
néztem meg. Az ingyenes vetítésekre álta-
lában nagy a túljelentkezés, szerencsére a 
növekvő érdeklődés miatt két termet is 
kibéreltek, és végre végignézhettem egy 
filmet tele nézőtérrel. 

Szeretnék egy-két előzetes hírre rea-
gálni. Antiszemitizmus – ez biztosan nem 
igaz, ugyanis szóvá teszik, hogy a Jézust 
elítélő főpapi testület nincs ott teljes lét-
számban, tehát NINCS általánosítás. 

Hollywoodi szuperprodukció: ha ez 
azt jelenti, hogy sok pénzt költöttek rá, jó 
minőségben készült, mindenki számára 
érthetően fogalmazott, akkor felteszem a 
kérdést, miért baj ez? Egy akciófilmnél ez 
a természetes, de kötve hiszem, hogy 
mondanivalóját tekintve felvenné a ver-
senyt. A zene hangos volt, de ez is csak a 
hatást fokozta, hiszen a filmben nem be-
széltek sokat. Az akkor használatos nyel-
veket használták, ami külön kulturális 
érték. Világhírű színészeket sem láthatunk 
benne, kivéve talán Monica Belluccit. 

Sok benne a vér – nos igen, szerintem 
is már a korbácsolásnál meg kellett volna 
halnia ennyi vérveszteségtől, de azt sem 

hihetjük, hogy egy csepp vér sem folyt ki. 
Talán nem sokan tudják, hogy a Sátánt 

egy nő játszotta férfi hanggal, és ez a nem-
telenség tette még rémisztőbbé, és elbuká-
sa így még nagyobb diadal. Az első szöget 
beverő kéz pedig Mel Gibson keze volt, 
ezzel is érzékeltetni akarta, hogy önmagát 
is bűnösnek találja a kereszthalálban. 

A kedvenc részem az első esőcsepp 
volt, amit hollywoodi trükkök nélkül nem 
lehetett volna létrehozni. Jézus szenvedése 
mellett rám sokkal nagyobb hatással voltak 
azok a jelenetek, amelyek az emberek vele 
való viszonyát ábrázolják. Az első ostorcsa-
pást pedig szinte magamon éreztem. 

Nem hiszem, hogy túl sokat kellene 
róla írni. Meg kell nézni, és amikor kiala-
kult mindenkinek a SAJÁT véleménye, 
akkor beszélhetünk róla. 

ZSÓFIA 

MOZGÓKÉP 
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OLVASÓI LEVÉL 

Sziki te csodás?! 
Kehidakustány, Zalakaros, Bükkfürdő, 

Kiskunmajsa, Mórahalom, Cserkeszőlő, 
mi a közös bennük? Többek között az, 
hogy az ottani város vagy falu vezetése 
rájött arra, hogy mivel lehet vendéget 
csalogatni ezekre a helyekre. 

Pár napja azt nyilatkozta egy szegedi 
turisztikai „szakember”, hogy Szeged 
fürdőváros!!! Azt hittem rosszul hallok, 
bár nem vagyok szakember e téren, de 
szerény véleményem szerint ettől nagyon 
messze vagyunk, sőt olyan kevesek va-
gyunk, mint a szűzlány a terhesrendelé-
sen. Ha a Tisza kiönt, akkor pláne. 

Van egy Partfürdőnk, ahol tavaly egy-
szer voltam, mert a gyógyvizes medence 
félig volt vízzel, a nagymedencék közül az 
egyikből éppen engedték le a vizet, tehát a 
nyár közepén maradt a Partfürdőn egy, 
azaz egy medence. A fű tele volt hangyával, 
a takarón lehetetlen volt még feküdni is. 

Évekkel ezelőtt elindult valami, ami-
ben szó volt a Sziksóstóról, ahol Aqua 
parkot, csúszdaparkot képzeltek el, e he-
lyett évek óta csak állagmegóvásra, vagy 
még arra sem telik. Biztos, hogy egy kul-
turált üdülő és strand központ rengeteg 
pénzbe van, de a befektetés idővel megté-
rül. De honnan van minderre pénz 
Mórahalmon, ahol bővítették a strandot? 
Honnan van pénz Algyőn? Ott uszodát 
építenek. Honnan van pénz Gyopároson, 
ahol öt medencét adnak át, Kiskunmajsán 
szintén. Nem rég a Délmagyarország na-
pilapban olvastuk, mit tesznek Cserke-
szőlőn. És nálunk, ahol a vendégéjszakák 
száma kettő-három, ami igen szomorú. 
Nem kellene ide vonzani a vendéget? 
Szomorúnak tartom, hogy tavaly azok az 

üdülővendégek, akik Sziksóstóra érkez-
tek, átjártak Kiskunmajsára strandolni. 
Nekünk nem kell a vendég? De nem kel-
lünk mi szegediek sem, hisz Kiskun-
majsán, Mórahalmon, vagy karácsonykor 
Gyulán több szegedivel találkoztunk, mint 
a Kárász utcán. 

Egy megfelelő árral a volt gőzfürdő 
helyén lévő leendő Gyógycentrum is már 
nagy előrelépés, de az igazi durranás a 
Szikin épülhetne. Ha másképp nem, vagy 
vállalkozói- vagy külföldi tőke bevonásá-
val. Persze a fürdő építése mellett nem 
ártana a hozzá kapcsolódó egyéb fejlesz-
tésnek (úthálózat, csatornázás stb.) is teret 
engedni, mert Sziksóstó, Öreghegy, 
Subasa lakosainak száma több mint há-
romezer. Ehhez kapcsolódóan kérdezném 
többed magammal, hogy ez miért üdülő-
területnek számít, hisz ez a háromezer 
ember nem csak nyáron, télen is állandó 
lakó. Nemrég vezetőváltás volt a strando-
kat üzemeltető városi cégnél, örültem, 
hogy kineveztek egy olyan agilis embert, 
aki Mórahalmon egy nagyon szép gyógy-
fürdőt álmodott. Örültem, mert felkavarta 
az állóvizet, és az ő mentalitásával előbb, 
vagy utóbb Szikin is mozdult volna vala-
mi. Sajnálattal értesültem balesetéről, és 
lemondásáról. Bízom abban, hogy olyan 
embert ültetnek a helyére, aki továbbviszi 
az általa elképzelt fejlesztéseket, és tenni 
fog azért, hogy a közeljövőben minél több 
szegedi dönthessen úgy, hogy a gyulai, 
kiskunmajsai, gyopárosi strandolás úti-
költségét egy kulturált sziksóstói strando-
láson költhesse el. 

Kérdezem: sokat kell még várni? 
Maradok tisztelettel: SZAKÁCS TIBOR 

Eboltás 2004 
 
2004. május 03. (hétfő) 9.30-11.30 
Polgármesteri Hivatal udvara, oltást vég-
zi: dr. Farkas Attila 
2004. május 06. (csütörtök) 17.00-18.30 
Faragó tér, oltást végzi: dr. Farkas Attila 
2004. május 10. (hétfő) 16.00-17.30 
Új tér, oltást végzi: dr. Komáromi János 
2004. május 14. (péntek) 17.00-19.00 
Polgármesteri Hivatal udvara, oltást vég-
zi: dr. Farkas Attila 
2004. május 19. (szerda) 15.00-16.00 
Sziksós fürdő buszmegálló, oltást végzi: 
dr. Farkas Attila 
2004. május 19. (szerda) 17.00-18.30 
Kulipintyó csárda, oltást végzi: dr. Farkas 
Attila 
2004. május 21. (péntek) 17.00-19.00 
Polgármesteri Hivatal udvara, oltást vég-
zi: Dr. Farkas Attila 
Az oltás díja: 1500 Ft féregtelenítéssel 20 
kg-ig, további 10 kg-onként +150 Ft. 

Temetői hírlevél 
 
A szegedi Belvárosi temetőben az 

1879-es Nagyárvíz emlékére felújították a 
homokkőből készült árvízi emlékművet. 
Az 1882-ben magánkezdeményezésre és 
családi adományból állított mementót a 
Szegedi Temetkezési Kft. gondozza a IV-
es parcellában. 

Városunk egyik nagy szülöttének, 
Vaszy Viktor zeneszerzőnek a díszsírhely-
ét is külön figyelemmel gondozták a mű-
vész halálának 25. évfordulója alkalmával. 
Mint ismeretes, Vaszy Viktor 1979. márci-
us 12-én, a Nagyárvíz évfordulóján hunyt 
el. Örök nyugvóhelyén hozzátartozóin 
kívül nagyon sok szegedi tisztelője is elhe-
lyezte a kegyelet virágait. 

Április második hetében a közteme-
tőkben megnyitották a víznyerő kutakat. 

Egy másik nagy szögedi jubileumára 
is idén emlékezünk: Bálint Sándor születé-
sének 100. évfordulója lesz idén, s ebből 
az alkalomból a család és a város támoga-
tásával felújítják a jeles néprajzkutató 
síremlékét is. 

HÓDI LAJOS 

Közérdekű telefon-
számok 

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

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

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

Axelero Kábelnet belépési akció 
2004. május 26-ig 

 
Rendelje meg az Axelero nagysebességű kábeltévés  
Internet-hozzáférését kétéves hűségnyilatkozattal, és a 
kábeltévés számlája havi díjából az év végéig minden hó-
napban jóváírunk 2400 forintot. 
 
Kábelnet Hobbi már havi 9900 Ft-ért:* 
 korlátlan hozzáférés a nap 24 órájában, 1 db email 
 cím, 384/64 kbps sebesség 
 
Kábelnet Otthon már havi 11900 Ft-ért:* 
 korlátlan hozzáférés a nap 24 órájában, 5 db email 
 cím, 512/128 kbps sebesség 
* Kétéves hűségnyilatkozattal. Részletek Ügyfélszolgálatunkon. 

Információ és szerződéskötés:
Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet
Negyvennyolcas utca 12.

463-444 www.szelmalomktv.hu
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SEB-TI Kertépítő és 
Szolgáltató BT. 

Szolgáltatásai: 
– kertépítés és –gondozás  
– rotátorozás, fűnyírás 
– lomtalanítás, épületbontás 
– csatornaépítés, telken belüli 
rákötés bevezető áron 
– kisgépek javítása és bérbeadása 
kezelővel 

Megrendelés: Sebők József 
Tel.: 06 62 463-201, 06 30 376-7153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 
szántását, rotátorozását 

vállalom! 
Tel.: 62 435-162 

Mobil: 06 70 557-2049 

A DÉLI-FARM Kft. 
 

VETŐMAGOK: 
–kukorica, napraforgó 
–cirokfélék 
 

MŰTRÁGYÁK: 
–káliumnitrát, keserűsó 
–mikramid, patenkáli 
–ammóniumnitrát, NPK 
–kálisó, szuperfoszfát stb. 
 

Sertés– és baromfitápok!!! 
–Süldő, hízó, indító, nevelő, 
befejező 

Nyitva: H-P: 8-16. 
Cím: Dorozsma, Kettőshatári út 6. 

Tel.: 556-120 

 Új épületek építését,
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

Balogh Tibor 
Lakatos, gépszerelő munkák 

Kerítések, kapuk, ajtók készítése, 
javítása. 

Mobil: 06 30 499-2019 
Tel.: 62 422-675. 

Használt műszakicikk kereskedés! 
 

Szeged, Széksósi út 24. 
Tel/Fax.: 62 550-567, 550-568, 30 925 0486 
 

www.kert-beton.vnet.hu   E-mail: kert-beton@vnet.hu 
 
GYÜMÖLCSCENTRIFUGA   4500,- MOSÓGÉP (TÁRCSÁS)   9500,- 
VILLANYREZSÓ   2500,- TÓL PORSZÍVÓ (HOOVER)   6500,- 
KERÁMIA FŐZŐLAP   25000,- RÁDIÓS MAGNÓ (SHARP)   8000,- 
FRITŐZ   6000,- TELEVÍZIÓK   18500,- TÓL 
SZELETELŐ   2500,- FÜRDŐSZOBAI SZEKRÉNY   1800,- 
 
 

Antikváriumunkban folyamatosan bővülő kínálat! 
 

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

 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sgá zta tás Z som bón  F a rkas F erenc a u tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja:  személy- és  gép kocs ik  F ar ka s F er enc  
 — javítását gép járm ű techn iku s 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Zsom bó , F elsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatá t. T el./fa x : 2 55-06 3  
 N yitv a tartá s : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-34 70  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

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

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

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

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

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Pörköltekhez húsok 
Sertés, marha, birka, pacal 
Rendelésre konyhakészre 

elkészítve! 
 

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

Rendelés.: 06 30 305-9737 

FFF OOO RRR DDD ÍÍÍ TTT ÁÁÁ SSS    
angol-orosz nyelven 

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

U N G I   B t . 
 

Háztartási gép szerviz 
Háztartási gép alkatrész 
Villanyszerelési anyag 

Csapágy, szimmering stb. árusítása 
 

Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsmai út 143. 

Tel./Fax: 62 460-149 

Kisállat eledel bolt 
Szeged, Dorozsmai út 143. 

 

A K C I Ó 
Darlin 400g kutyakonzerv........89,- 
Cicatáp ............................258,- tól 
Bodri 10kg ................1370,- / zsák 

…és más akcióval várjuk 
vásárlóinkat! 

 
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szo.: 8-12. 

ÚT AZ EGÉSZSÉG FELÉ 
 

Az egészség megőrzése és hely-
reállítása a természet patikájából. 

TERMÉKBEMUTATÓ: 
Május 6-án, a Petőfi Sándor Mű-
velődési Házban délután 17.30-tól. 
Ízelítőül: nyirokrendszeri pangá-
sok, ödémás láb, ciszták kezelé-
se, nyirokmirigy gyulladásainak 
csökkentése, immunrendszer erő-
sítése… 

Előadó: Vajda Zsolt 
természetgyógyász 

Széksósi út 10. sz. alatti 
lakatlan ház sürgősen eladó! 

 

Érdeklődni: 06 70 512 1929 
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OPEL, 
WOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

 tárcsázza a 6791-es 

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

 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Nyitva: 7-18 
Minden kedves vásárlónknak 
kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565 8381 
Rúzsai: 06 30 565 8378 
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● Iskola– és 
irodaszerek 

● Ballagásra 
csomagolók, 
ajándékkísérő 
képeslapok 

● Ajándéktárgyak. 
Parkoló– és buszjegy értékesítése. 

Fénymásolás. 
 

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

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 06 20 9752 926 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

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

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

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

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

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

MENÜ a hét minden napján 
1. Leves 

2. A, B, C házias menüvel, többféle 
pizzaválasztékkal várjuk kedves 

vendégeinket! 
Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

Érd.: Szélmalom Vendéglő 
Tel.: 461-363 

PAPÍRKUCKÓ 
Dorozsmai út 145. 

Kínálatunk: 
– Iskola– és irodaszerek 
– Könyvek, képeslapok, szalvéták 
– Ajándéktárgyak, füstölők 
– Háztartási papíráruk 
– Buszjegy és parkolójegy 
– Fénymásolás 
 

Nyitva: H-P: 7-17; Szo.: 8-12. 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 400 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. kiárusí-
tása a készlet erejéig.  

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

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

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

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

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

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

 

Szolgáltatásaim: 
– Díjtalan adatfelvétel és hirdetés 
– Ingatlanközvetítés, értékbecslés 
– Ingatlan adás-vételének lebonyolítása ellenjegyző ügyvéddel, egyeztetett időpontban. 
– Földhivatali ügyek intézése 
– Tanyák, zártkertek, üdülők közvetítése 

 

Közvetítésre keresek dorozsmai házakat, lakásokat fizetőképes ügyfeleim részére. 
 

Ügyfélfogadás:  hétfő, szerda:  de. 9-11-ig 
 kedd, csütörtök, péntek:  du. 15-18-ig 
 szombat: telefonos időegyeztetés 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 
0,5 Arany ászok 119,- +ü 
0,33 Kubu gyümölcsital 144,- 
0,5 férfialakos szörp több ízben 109,- 
0,5 Rubin Cherry 439,- 
2 l Kékfrankos száraz 319,- 
2 l Zala gyöngye félédes 269,- 
(amíg a készlet tart!) 
 

Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 

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

javító mester. 
Vállalom: 

–gázkészülékek javítását 1 év 
garanciával; 

–csőtörések javítása megfúrásos 
módszerrel, részleges 

talajfeltárással. 
Szeged, Fölszél u. 12. 

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

A CALENDULA Kft. ajánlata: 
 

Elektromos szivattyú vásár! 
 
 

XJVM/1C-E (370 W, 60 liter/perc, H=35 méter) 
13 500,- 

XJVM/10M (750 W, 90 liter/perc, H=45 méter) 
16 900,- 

XJVM/3BL (1500 W, 180 liter/perc, H=51 méter) 
33 900,- 
 

Bronz szivattyú lapát – gázos vízre alkalmas – önfelszívó – a 
jótállás időtartama egy év – szegedi szerviz 

 
Boltjaink: 

 
1. Sz. Mezőgazdasági bolt 6791 Szeged, Dorozsmai út 141. Tel.: 62/461-865; 

552-157, 552-158, Fax: 62/461-865 
2. sz. Vetőmagbolt 6722 Szeged, Attila u. 9. Tel.: 62/425-194; 557-766, 

Fax: 62/425-194 

 

 
SZOLGÁLTATÁSAINK: 

– Kisebb családi rendezvények; Baráti összejövetelek 40 főig 
– Nyáron látványkonyha, hangulatos kerthelyiség 

– Élelmiszerbolt, mini ABC 
– Csocsó, billiárd, darts 
MINDEN NAP NYITVA! 

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

Ballagási akció! 
 

Arany, ezüst akció 
a Dorozsmai Ékszerüzletben. 

 

Régi, megunt ékszerét cserélje újra! 
Törtaranyát 1600 Ft/g áron 

beszámítjuk, ha üzletünkben vásárolja 
le. Felújított arany már 2800 Ft/g-tól 

kapható. 
Hozott anyagból készítés, javítás, 

átalakítás. 
Tisztítást, vésést vállalunk. 

Dorozsma, Vadliba u. 1. 
Nyitva: H-P 9-17, Szo.: 9-12. 

Andi divat 
MINDEN EGY HELYEN 

 

– ÁLLÓ SZOLÁRIUM 
– RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐ-
HELY 
– CIPŐJAVÍTÁS 
– ÉLEZÉS 
– TEXTILFESTÉS 
– FELSŐRUHÁZAT 5XL MÉRETIG 
 

Cím: Szent János tér 3. 
Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12. 


