
2004. június 30. 1. oldal 

 KÖZÉLETI LAP XV. évfolyam 6. szám 2004. június 30. 

 Alapítva 1990-ben.  www.kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 

 

„Érdemes türelmesen végighallgatnunk egymást. Hiszen amit mi akarnánk mondani, 
azt már úgyis tudjuk. Amit a másik ember mondana, azt viszont nem.”  (Vámos Miklós) 

HAVI GONDOLAT 

VARGA JÁNOS 
 

Az igazak 
törvénye 

 
Ülsz a kiskertedben, a múlton merengve, 

A fény áttör a smaragdzöld lombokon, 

Tested fáradt, de hevül még szíved, 

Lelked ifjú maradt, mint egykoron. 

 

Hol van az ifjúság? Hol van a tavasz? 

Az élet barázdát szántott arcodon, 

Göndör hajadban, az ősz dere csillog, 

Mely rárakódott az elmúlt századon. 

 

Álltad az élet viharát, bátran, merészen, 

Sok bú és bánat zúdult terád, 

Hitted, hogy az igazság egyszer miénk 

lesz, 

Nékünk szépül magyar hazánk. 

 

Harsogjon az égre eszme, igaz érzés, 

Had lelkesüljön újra, e bús világ, 

Éltesse a hited az új nemzedéket, 

Hogy tanuljon belőle majd az ifjúság. 

 

A jók törvénye ez, az igaz embereké, 

Csaló hazudozók, soha ne döntsenek, 

Az igazság mindég felfelé tör benned, 

Együtt menetelünk, testvérek véletek. 

 

Alkotó tettekben él az örök emlék, 

Ti vagytok a jövő tagadni nem lehet, 

Jó vagy gonosz, ez lehet a kérdés, 

Hát mondjátok ki a végső ítéletet. 

VI. Dorozsmai Napok 2004. 
Már hatodik alkalommal, idén 2004. 

június 25. és 27. között rendezte meg a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház a Dorozs-
mai Napok című kulturális rendezvény-
sorozatát. A lapzártánkkal egyidőben 
zajló változatos, érdekes programok sok 
dorozsmait el tudtak csalogatni otthonról 
a művelődési ház udvarába. 

 
A június 25-iki megnyitó a Dorozsmai 

napok hivatalos szignáljával kezdődött, 
amelyet Kendrusz Attila fújt el trombitán. 
Ez fog megszólalni minden program előtt. 

Révész Ferenc Andrásné köszöntötte a 
jelenlévőket, Balogh László és Nógrádi Zol-
tán országgyűlési képviselő urakat, Fábián 
József és Kohári Nándor önkormányzati 
képviselő urakat, Harkai Jánosnét, az Orczy 
István Általános Iskola igazgatónőjét, a 
Kiskundorozsmáért emlékérem korábbi 
díjazottjait: Turcsányi Imrénét és Mészáros 
Máriát, a Damaszkuszi Szent János ikon-
festő kör tagjait – akiknek munkái idén 
látható a Nagyteremben lévő kiállításon –, 
valamint Hajdú Gézát, aki korábban a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója 

volt, ma a Bartók Béla Művelődési Köz-
pont igazgatóhelyettese. 

A Dorozsmai Napokat hagyományo-
san óvodások nyitják meg, az idén a 
Széksósi úti óvodások műsorát láthatták, 
Hajnalné Miksi Zsuzsanna és Bálintné 
Varga Katalin készítette fel őket. 

Balogh László ünnepi beszédében 
kiemelte, hogy az elmúlt években történt 
előrelépések mellett az előttünk álló fel-
adatokra is figyelni kell. Dorozsma Szeged 
részeként, mégis külön tudott kulturális 
értékeket gyarapítani, rendezvényeket 
szervezni, és nyitni a környező települé-
sek: Hódmezővásárhely, Szeged, Kistelek, 
Baks, Földeák felé. A kistérségekből épül 
fel a nagytérség, az Európai Unióban is 
fontos a nemzeti kultúrák megőrzése az 
együttműködés mellett – hangsúlyozta. 
Wass Albert Magyar örökségünk című 
művéből idézte az egység fogalmát: „Mi 
az egység? Ha mindannyian egyet aka-
runk. Ha mindannyian másképpen is 
akarjuk azt az egyet, már akkor is egység 
az. A különböző felfogás vitát virágzik. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Kovács Pálné átveszi a Kiskundorozsmáért Emlékérmet Balogh Lászlótól. 
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Szavazások Csongrád me-
gyében 

A parlamenti pártok EP-
listáira leadott szavazatok 
az alábbiak szerint oszlottak 
el a pártok között: 

A Fidesz 60 487 
(49,12%), az MSZP 41 452 
(33,66%), az SZDSZ 8 366 
(6,79%), az MDF 6 499 
(5,28%) darab szavazatot 
kapott. A megyében szavaz-
ni jogosult 338 116 szavazó-
polgárok közül 124 105 fő 

ment el és közülük 123 138 fő szavazott 
érvényesen. Dorozsmán a választásra 
jogosult 8 615 főből mindössze 2925 fő 
ment el szavazni, ebből 2904 db szavazat 
volt érvényes. A legmagasabb részvételi 
arányt a 016-os szavazókörben, a legala-
csonyabbat a 017-ben produkálták a vá-
lasztók. 

Magyarországon a választásra jogosult 
8 046 247 főből 3 097 657 fő élt alkotmá-
nyos jogával, és vett részt Magyarország 
egyik legnagyobb volumenű döntésében. 

SOMOGYI GÁBOR 

A 2004. évi Európai Par-
lamenti képviselőválasztá-
son 25 tagállam – köztük 
ezentúl hazánk is – megvá-
lasztotta delegáltjait. Ma-
gyarországról négy párt 
küld összesen 24 képviselőt. 
A megválasztott jelöltek 
ideiglenes listája a követke-
ző: 

I. EPP-ED (néppárti) 
frakció 

a) Fidesz – MPSZ képvi-
selői: 

1. Schmitt Pál 2. Szájer József 3. Surján 
László 4. Schöpflin György 5. Barsi Pataky 
Etelka 6. Gyürk András 7. Becsey Zsolt 8. 
Járóka Lívia 9. Glattfelder Béla 10. Őry 
Csaba 11. Pálfi István 12. Gál Kinga 

b) MDF képviselője: 
1. Dávid Ibolya (lemondott a listán 

utána következő képviselőjelölt javára) 
II. PES (szocialista) frakció 
MSZP képviselői: 
1. Kovács László (lemondott tisztségé-

ről, így a listán a 10. helyen szereplő jelölt 
is bejutott) 2. Horn Gyula (lemondott 
tisztségéről, így a listán 
a 11. Helyen szereplő 
jelölt is bejutott) 3. 
Lévai Katalin 4. Haran-
gozó Gábor 5. Kósáné 
Kovács Magda 6. 
Tabajdi Csaba 7. Gu-
lyás Gurmai Zita 8. 
Fazakas Szabolcs 9. 
Herczog Edit 

I I I .  E L D R 
(liberális) frakció 

SZDSZ képviselői: 
1. Demszky Gábor 

2. Szent-Iványi István 

Röviden 
Négy, körtöltésen kívüli városrész – 

Dorozsma, Szőreg, Petőfitelep és Gyála-
rét – művelődési házát tervezi felújíttatni 
az önkormányzat. A közgyűlés 2004. 
május 21-én hagyta jóvá a 300 millió 
forintos beruházás tervezetét. A nagyjá-
ból egy időben zajló beruházások kiviteli 
tervei júliusban készülnek el, a munkála-
tok pedig előreláthatólag jövő év febru-
árjában fejeződnek be. Dorozsmán a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház régi épü-
letszárnyát elbontják, a meglévő könyv-
tári részben pedig vizesblokkot alakíta-
nak ki. Az új, összesen 338 négyzetméte-
res ház egy színházteremmel is rendel-
kezni fog, az előirányzott 300 millió fo-
rintos keretből a dorozsmai munkálatok-
ra 82 millió jut. 

 
* 

Másfél kilométer hosszú, kétsávos út 
épül még az idén Zsombó határában. Az 
új aszfaltút jelentősen megkönnyíti a 
térség mezőgazdasági termelőinek áru-
szállítását a dorozsmai nagybani piacra. 
A 31 millió forintos beruházás Sapard-
támogatással készül. 

 
* 

Sporteredmények – Megyei I. osztá-
lyú labdarúgó-bajnokság eredményei: 

Kiskundorozsma–Röszke: 2–2 (2–0) 
Kiskundorozsma, 250 néző. Vezette: 

Galambosi. 
Ifjúságiak: Kiskundorozsma–Röszke: 

19–0 
Mindszent–Kiskundorozsma:  

1–4 (1–1) 
Mindszent, 250 néző. Vezette: Ne-

mes. 
Ifjúságiak: Mindszent–

Kiskundorozsma: 0–7 
Sándorfalva–Kiskundorozsma: 0–2 

(0–0) 
Sándorfalva, 150 néző. Vezette: Luca 

Romani, Lorenzo Maini, Damiano 
Pellegrino  

Ifjúságiak: Sándorfalva–Dorozsma: 
0–3 

Kiskundorozsma–Mórahalom: 10–0 
(6–0) 

Kiskundorozsma, 250 néző. Vezette: 
Klapcsik. 

Ifjúságiak: Kiskundorozsma–
Mórahalom: 4–0 

Bordány–Kiskundorozsma: 1–1 (1–
0) (befejező forduló) 

Bordány, 350 néző. Vezette: Vereska. 
Ifjúságiak: Bordány–

Kiskundorozsma: 2–7 
 
A bajnokság győztese Kiszombor 

csapata, Kiskundorozsma ezüstérmes 
lett. Az ifjúsági csapatok közül a do-
rozsmaiak lettek a bajnokok. 

Gratulálunk! 

MSZP
41%

SZDSZ
6%

MDF
5%

Egyéb
5%

Fidesz
43%

Érvényes dorozsmai szavazatok százalékos eloszlása 

Ők mennek az Európai Parlamentbe 

 Párt Szavazat 
 
Fidesz.................... 1252 
MSZP .................... 1202 
SZDSZ..................... 170 
MDF ........................ 147 
Munkáspárt................ 65 
MSZDP...................... 14 
MIÉP ......................... 40 
NSZ........................... 14 
Összesen:.............. 2904 
 
Érvényes dorozsmai szavaza-
tok pártonkénti megoszlása. 

Vitáktól mentesen 
2004. június 24-én a lapunkat megje-

lentető Dorozsmai Napló Baráti Kör meg-
tartotta közgyűlését. 

Ballai Ferenc elnök köszöntötte a megje-
lenteket, majd ismertette a tagokkal a 2004. 
június 14-én összeült Vezetőségi ülés be-
számolóját. Kiemelte, hogy a Baráti Kör 
pénzügyi helyzete stabil, így az újság meg-
jelentetése zavartalanul folytatódhat. A 
vezetőség az elmúlt időszakban négy új 
tagot vett fel a Baráti Körbe, és nyolc tag 
kizárásáról döntött, így jelenleg a civil 
szervezet 46 tagot számlál. Ezután az el-
nök felkérte a Dorozsmai Napló főszer-
kesztőjét beszámolójának megtartására. 

Somogyi Gábor kifejtette, az elmúlt 
időszakban egyaránt érték pozitív és ne-
gatív tapasztalatok a szerkesztőséget. 
Kihangsúlyozta, hogy az elmúlt években 
befolyt pályázati támogatásokból modern 

eszközöket tudtak beszerezni, amelynek 
köszönhetően nem csak hogy könnyebbé 
vált az újság szerkesztése és számítógépes 
tervezése, hanem ezáltal csökkenteni tud-
ták a nyomdaköltségeket is. A főszerkesz-
tő egyre nagyobb problémaként könyvelte 
el, hogy egyre kevesebben kívánnak részt 
venni Dorozsma közéletében, egyre keve-
sebbek működnek aktívan közre a Do-
rozsmai Napló elkészítésekor. 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 
beszámolókat, és titkos szavazással Ballai 
Ferencet a Baráti Kör elnökének, Pappné 
Sörös Juliannát, Tímár Lajost, Nyári Imrét és 
Petrov Andrást a Vezetőség tagjainak, 
Ocskó Margitot az Ellenőrző Bizottság el-
nökének és tgjainak Maróti Rózsát és 
Nagymihály Istvánt, a Dorozsmai Napló 
főszerkesztőjének pedig Somogyi Gábort 
választotta meg. 
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A Polgárőrség 
tájékoztatója 

 
A Dorozsmára kitelepített számítógé-

pes program segítségével lehetővé vált a 
feljelentések elektronikus elfogadása. Fel-
jelentést lehet tenni ügyfélfogadási idő-
ben, illetőleg az alábbiakban megadott 
mobilszámokon időpont-egyeztetéssel: 

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

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

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Do-
rozsmai rendőrség 48-as utcai épületében a 

47 szám alatt a 
KMB minden szer-
dán 17-19.00 óráig 
fogadó órát tart. 

A Polgárőrség 
telefonszáma: 06-
30-621 6254. Ne 
feledje! Névtelenül 
is tehet bűncselek-
ménnyel kapcsola-
tos bejelentést a 
TELEFONTANÚ 
ingyenesen hívha-
tó zöld számán: 
06-80-555-111. 

 

Hamarosan lezárul a kábeltévé költözése 
Mint arról már korábban hírt ad-

tunk, a Szélmalom Kábeltévé Szövetke-
zet új szolgáltatási központba költözik a 
Széksósi út 12. szám alá. Ennek első 
lépése, a kábeltévé fejállomás áttelepíté-
se június 18. és 22. között megtörtént. A 
megfelelő előkészítésnek köszönhetően 
az adáskimaradásokat a lehető legrövi-
debb időre sikerült leszorítani, és ha az 
áttelepítés során akadtak is minőségi 
problémák, a teljes üzemszünet ideje 
minimális volt. Kiemelendő, hogy a 
három legnézettebb csatorna (RTL 
Klub, TV2, magyar1) esetében az adás-
kimaradás mindössze néhány perc volt, 
a költöztetést a reklámok alatt oldotta 
meg a Szövetkezet. 

A kábeltévé Ügyfélszolgálata 2004. 
július 9-ig még a régi, megszokott he-
lyen várja az Előfizetőket, azonban 
július 12-én, hétfőn már az új helyen, a 
Széksósi út 12. szám alatt nyit ki az 
Ügyfélszolgálat. A költözéssel párhu-
zamosan bővül a nyitvatartási idő is: 
Hétfőn és Szerdán 8-15 óráig, Kedden 
és Csütörtökön 14-18 óráig, Pénteken 
8-12 óráig lehet személyesen felkeres-
ni az irodát. 

A költözést az Internet-fejállomás 

áttelepítése és a hálózat átforgatása 
fogja lezárni. Az áttelepítést az 
Axelero Rt és a Szélmalom Kábeltévé 
Szövetkezet közösen végzi 2004. július 
15-én, csütörtökön. A munkák hajnali 
három órakor kezdődnek és várhatóan 
déli 12 óráig tartanak majd. Az Inter-

net-fejállomás költöztetése során az 
Internet-szolgáltatásban néhány órás 
kimaradás várható, míg a kábelteleví-
zió hálózat átforgatása alatt teljes 
üzemszünet lesz, ezért a Szövetkezet 
kéri az Előfizetők szíves türelmét. 

Dorozsmai „Csörög” 
Olvasóink észrevételeit, panaszait a 06-30-

621-6254 számon várjuk. 
 
– A Czékus utcában az úttestet és 

buszváró öblöket kialakították, de késik a 
buszforgalom beindítása, sebességkorláto-
zás és annak hatásos betartatása kellene. 

– A Czékus utcán és a Nagybani piac-
nál a buszról leszállók az úttestet használ-
ják a gyalogosok a járda helyett közleke-
désre. A járdák űrszelvényében a szegé-
lyező fák, bokrok belógnak, ez nehezíti a 
közlekedők, postás és más kézbesítők 
közlekedését. Az ott lakók azt kérik, hogy 
a tulajdonosok viseljék gondját háza tájé-
kuknak, és gondoskodjanak a fák, bokrok 
rendszeres metszéséről. 

– Betemették az árkokat az évek során 
több utcában, valamint néhol magasabb a 
padka mint az úttest, ezért esőzések ese-
tén a víz az úttesten marad, a járművek 
egymásra és a gyalogosokra csapják. Kü-
lönösen így van ez az Új tér, a Málna, 
Jerney, Alpári Gyula és Bölcs utca, vala-
mint az Adél köz területén. 

– A folyamatban lévő csatorna beköté-
seknél az úttest megsüllyed. Péntektől 
hétfőig az építők nem dolgoznak, ezért jó 
lenne, ha az ott lakók a süllyedéseket fel-
töltenék a járművek sérülésének megelő-
zése, közlekedése érdekében. 

– A fiatal kerékpárosok, motorosok, 
autósok este az úttestet gyakorló és ver-
senypályának használják számos utcában. 
A nyugalmukban zavart lakosok azt kér-
dezik, hogy minderről tudnak-e az éjsza-
kázó fiatalok szülei is? 

– Jelezték lapunknak, hogy a Maróthy 
Gergely téren (Dobos utca és Tábornok 
utca között) az újonnan létesített gyermek-
játszótér eszközei közül mindkét hinta 
ülőkéjét megrongálták. További használa-
tuk balesetveszélyes. Kérik a lakók, hogy 
a hintákat erősebb anyagból javítsák ki, 
abban pedig csak reménykedni tudnak, 
hogy a továbbiakban a „nagyfiúk” fel-
hagynak erejük effajta fitogtatásával. 
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VI. Dorozsmai Napok 2004. 
(Folytatás az 1. oldalról) 

S a vita felismerések és tisztázások 
gyümölcsét érleli. Csak jóindulat kell hoz-
zá, és megértés egymás irányában. Tudni 
és megérteni azt, hogy az is jót akar, aki 
másképpen akarja a jót, mint én. Ehhez 
pedig még csak az szükséges, hogy min-
denki igazán jót akarjon.” Annak, hogy a 
dorozsmaiak jót akarnak, kézzelfogható 
eredménye van – zárta beszédét. 

Átadták a Kiskundorozsmáért Emlék-
érmet Kovács Pálnénak, aki 32 éve dolgozik 
Dorozsmán, 80-100 szakdolgozathoz, dip-
lomamunkához, tanulmányi versenyek-
hez nyújtott segítséget a dorozsmai diá-
koknak. Önzetlenségéért, tenni akarásáért 
ítélték neki az érmet. A Mecénás-díjat idén 
a Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet 
kapta elsősorban a Dorozsmáért Alapít-
vány létrehozásáért, és a dorozsmai ren-
dezvények támogatásáért. A díjat az ügy-
vezető igazgató, Rigóné Gyuris Ildikó vette 
át. 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 35 
éve lett művelődési ház, és 30 éve kapta a 
Petőfi Sándor nevet. Az iratok szerint az 
első művelődési ház 1895-ben alakult. Az 
évfordulók alkalmából nyílt kiállítás az 
elmúlt évek fotóiból, dokumentumaiból. 

A kiállítást két Petőfi Sándor verssel nyi-
totta meg az Orczy István Általános Iskola 
két diákja Bálint Katalin felkészítésével. 
Bónus Gábor Az Alföld, Kiss Dóra A Tisza 
című verset szavalta el. 

A 22 éves Hímzőkör munkáit is meg-

csodálhatják az érdeklődők. Hajdú Géza, 
aki a Hímzőkör megalakulásakor volt a 
Művelődési Ház igazgatója, méltatta a 
tagok kitartását és Török Józsefnét, aki 
Tápéról jár hetente ide, hogy újabb mintá-
kat tanítson a kézimunkázóknak. 

A megnyitókról összeállítást láthatnak 
a Kábeltévé információs csatornáján. 

ZSÓFIA 

Rigóné Gyuris Ildikó a Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet nevében átveszi a Mecénás-díjat. 

Templombúcsú 
A Dorozsmai Falunapok 

időpontja egybeesik templo-
munk védőszentjének, Ke-
resztelő Szent János napjá-
val, amely egyben a templo-
munk búcsúja is. 

Idén, 2004. június 27-én a 
szentmisét dr. Balogh József, 
a Szeged–Csanádi egyház-
megye szemináriumának 

rektora mutatta be, 25 éves 
papi jubileuma alkalmából 
mondott szentmisét és 
koncelebrált együtt dr. Kiss 
Imre püspöki helynökkel. 

A szentmise keretében 
köszöntötték az 5-50 éves 
kerek évfordulós jubiláló 
házaspárokat is, akik ünne-
pélyes fogadalmat tettek. 

A fotókat készítette: Tari Gellért 
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Csatornázás – öntsünk tiszta vizet a pohárba! 

2004. április hónapban elkezdődtek a csatornázási munkálatok a Dorozsmai 
városrészben. Újságunk természetesen a kezdetektől fogva beszámolt az egyes 
fontosabb fejleményekről, és többek közt márciusban közölt egy építési ütem-
tervet, amely lista akkor hét utcát tartalmazott. A terv az eltelt időben meg is 
valósult, illetve részben módosult. Tájékozódtunk a Csatornamű társaságnál 
Katona Gyula elnök úrnál a kivitelezés további ütemezésével kapcsolatban, de ő 
a tájékoztatást elhárította azzal, hogy a fővállalkozó a kivitelezés ütemét átdol-
gozta, illetve folyamatosan módosítja, ezért Kiskundorozsma kivitelezőjéhez, az 
ALTERRA Kft. vállalkozási főmérnökéhez, Batíz Tamás úrhoz irányította lapunk 
tudósítóját. 

– Kérem, tájékoztassa újságunkon 
keresztül Dorozsma lakosságát a csatorná-
zási munkálatok ütemezéséről, jelenlegi 
állásáról és a kivitelezéssel kapcsolatos 
aktuális információkról, és mutassa be a 
céget, amely a kivitelezést végzi. 

– Örömmel válaszolok a feltett kérdé-
sekre. A kivitelezést a CULVERT 2003 
CONSORTIUM végzi, melynek vezetője a 
Hídépítő Rt. és tagjai: az ALTERRA Építő 
Kft. valamint a Betonút Szolgáltató és Épí-
tő Rt. Az anyagbeszállítók nagy része Sze-
gedi. Az ALTERRA  Építőipari Kft-t 1991-
ben alapította a mélyépítőiparban nagy 
hagyományokkal rendelkező ALTERRA 
Közmű és Mélyépítő Vállalat. A privatizá-
ció során a társaság tagja lett az egész vilá-
got behálózó francia COLAS részvénytár-
saságnak. A COLAS vagyona, hírneve és 
kapcsolatai hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
társaság vállalkozásait továbbra is sikerrel 
teljesítse. Az ALTERRA Kft. 1152 millió Ft-
os törzstőkével rendelkezik, éves árbevéte-
le 24 000 millió Ft körüli, tehát stabil a 
pénzügyi helyzete. A minőségre nagy 
hangsúlyt fektetünk, melyet a Társasá-
gunknál bevezetett és tanúsított minőség-
biztosítási, környezetközpontú irányítási 
és munkahelyi egészségvédelmi biztonsági 
irányítási rendszer garantál. Rendelkezünk 
mindazokkal a képességekkel és gyakor-
lattal, mely az itteni kedvezőtlen talaj és 
talajvíz adottságok mellett a jó minőségű 
munkavégzést biztosítja. 

– Mikorra kell a kivitelezést szerződés 
szerint befejezni, és mi indokolta a meg-
rendelő beruházó által készített és közrea-
dott kivitelezési utcákra vonatkozó ütem-
terv átdolgozását? 

– A befejezési határidő 2006. szeptem-
ber 19-e, de terveink szerint szeretnénk a 
31 km-nyi csatorna építését 2005. év végé-
re befejezni. A vállalkozási szerződés tar-
talmazza a felbontott utcarészek eredeti 
állapotnak megfelelő helyreállítását és a 
teljes szélességben történő aszfaltszőnye-
gezést. Az aszfaltozást a csatornafektetés 
megtörténtét követően, kb. féléves idővel 
a várható süllyedések helyreállítása után 
végezzük el, amelyek teljes befejezése 
2006-ra várható. 

– Milyen rendszerű csatorna épül és 
hány átemelőt létesítenek? 

– A csatornahálózat nagyobb részén 
gravitációs rendszer létesül. Néhány eset-

ben, ahol az esési és beépítési viszonyok 
indokolják, nyomott rendszerű hálózat 
épül. Átemelőket a Basahíd utca végén, a 
Vásártér soron, a Láp utcában, a Széksósi 
út végén és a Rigómező utcának a Kálmán 
köz felöli részén tervezünk építeni. A kivi-
telezés ütemtervének átdolgozását a kivi-
teli terv műszaki felülvizsgálata után cél-
szerűségi és műszaki megfelelőségi szem-
pontok indokolták. Az átdolgozás során 
jobban figyelembe vesszük a talaj szerke-
zeti, talajvíz, domborzati, lejtési és távlati 
üzemeltetési szempontokat. 

– Kérem, ismertesse, hogy a 2004. év-
ben mely utcákban készülnek el a csator-
názási munkálatok. 

– 2004-ben az alábbi utcák által hatá-
rolt területek kivitelezését tervezzük: 

1. Mester – Hegedű utca 
2. Bence—Bethen—Vitéz—Vadliba—

Virág—Széchenyi—Dorozsmaiút—Élővíz 
csatorna által határolt területek 

3. Jerney—Fél—Barátság—Málna—
Vadliba—Zalán—Széchenyi út—Dobos 
utca által határolt területek 

4. Kubikos—Ilosvay—Táncsics—
Bethlen—Vadliba—Vajk—Lenkey—Kék—
Dinnyés utca által határolt területek 

5. Piac tér—Csatrona—Északi sor—
Vá sá r tér  sor— Neg yve nn yolc a s—
Balajthy—Kőbárány utca által határolt 
terület 

6. Dorozsmai út—István utca—
Október 6. Utca—Élővíz csatorna által 
határolt területek. 

A Dorozsmai naplóban ezután min-
den hónapban közölni fogjuk azon utcák 
neveit, melyek kivitelezése a következő 
hónapban elkezdődik. Erről egyébként az 
érintett utcák lakossága a kivitelezés meg-
kezdése előtt 2 héttel írásbeli értesítést kap 
egy lap csatolásával, ahol a telken belüli 
bekötés és csatlakozó akna helyét kérik 
bejelölni. 

2004. július hónapban a következő 
utcákban fognak a munkák elkezdődni: 

1. Hegedű utca 
2. Fél utca – Huszka Jenő utca térsé-

ge 
3. Széchenyi utca 
4. Bródy Mihály utca  
5. Kamilla utca 
6. Erzsébet utca 
7. Vitorla utca 
8. Dorozsmai út 
Az elkészült csatornákra akkor lehet a 

telken belüli rákötést elvégezni, ha már a 
víztartási próba, kamerás ellenőrzés elké-
szült, és a sikeres rész műszaki átadása 
megtörtént. A rákötések megkezdhetősé-
géről a Szegedi Víz és Csatornamű Társu-
lás ad értesítést a lakosság felé. 

– Szemmel láthatóan egyre több utcá-
ban dolgoznak, ahogy kezd a munka kitel-
jesedni, megjelennek a kedvezőtlen mel-
lékhatások. Nehéz közlekedni, por és sár 
van az építés és anyagszállítás nyomvona-
lain. Tudatában vagyunk annak, hogy 
ezek a munkák kényelmetlenséggel jár-
nak, de hogyan próbálnak megfelelni 2 
éven keresztül az élhetőbb Dorozsma 
lakossági elvárásainak? 

– Örömmel tapasztalom a lakosság 
megértését, és ez úton is megköszönöm 
segítőkészségét és tűrőképességét. Erre 
nagy szükségünk van a folyamatos hala-
dás érdekében. Rendelkezünk megfelelő 
tapasztalatokkal, a lakosság jogos igényei-
re odafigyelünk, és a bejelentéseket meg-
vizsgáljuk. A lakosság a kivitelezéssel 
kapcsolatos problémákról a 06-62- 488-
335-ös ZÖLD számon tehet bejelentést. 

A csatornaépítés által nem érintett 
szállítási útvonalakra felhordott földet 
(por, sár) lehetőségeink szerint próbáljuk 
rendben tartani, és amennyiben szüksé-
ges, minden hétvégén lemosatjuk, letaka-
rítjuk. 

A kitermelt talaj az önkormányzat 
illetékesei által ideiglenesen kijelölt terüle-
ten a Vásártér sor mellett helyezzük el. A 
korábbi, Északi sor végénél lévő lerakó 
helyet rendeztük, a terület feltöltését és 
rehabilitációját elvégeztük, további lera-
kást nem tervezünk. A temetőnél elhelye-
zett kitermelt agyag további sorsáról az 
önkormányzat illetékeseivel történő egye-
zetést követően várható döntés. 

TÍMÁR L. 

Novák Gyula: a csatornahálózat bővítése egy városrész kivételével egész Szegeden 
folyik, s hamarosan a négy környező községbe, Deszkre, Kübekházára, Tiszaszigetre és 
Újszentivánra is elér az ISPA-program. A munka befejeztével Szegeden száz százalékos 
lesz a csatornázottság. 

A biológiai szennyvíztisztító megépítése része egy csaknem 23 milliárd forintos 
ISPA-támogatású beruházásnak, ez a projekt Szeged és négy környező község szenny-
víztisztításának és csatornázásának bővítésére és fejlesztésére vonatkozik. Közben júni-
us 21-én lezárult a szennyvízberuházás pályáztatása. Huszonegy cég vásárolta meg a 
szegedi szennyvíztisztító mű tervezésére és építésére kiírt pályázat egységcsomagját. 
Közülük kilenc pályázott, egy konzorciumban nincs külföldi cég. 
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Nyaralás helyett 

SZÍNHÁZALÓ MOZGÓKÉP 

Aki nem megy messzebbre a nyáron, 
vagy éppen itthon van hétvégenként, bő-
ven találhat magának szórakozást Szege-
den is. Folytatódnak a Városházi esték, a 
Szegedi Szabadtéri Játékok és számos kul-
turális rendezvény lesz szerte a városban. 

Az idén a Szabadtéri Játékokon a 
Nagy Árvíz évfordulója apropóján a Sze-
gedet segítő városokkal közösen létreho-
zott előadásokat láthatnak. A némelyik 
produkció is a prezentáló város a nyelvén 
fog megszólalni. 

Július 9-én és 10-én (esőnap: július 11.) 
a Szegedi Kortárs Balett Új Világ előadásá-
val nyit a Szabadtéri. 

Július 15-én csütörtökön ismét tánces-
tet nézhetnek meg, a Crystal Dance 
Academy Rockquiem produkcióját. 

Július 18-án vasárnap a Berlini Szimfo-
nikusok adnak koncertet. 

A következő hétvégén Rómáé a fősze-
rep. Július 23-án és 25-én (esőnap: július 
26.) Verdi Nabucco című operáját hallhat-
ják olasz nyelven, olasz szólisták közre-
működésével, július 24-én pedig Római 
Operagála lesz. 

A musical műfaj a legnépszerűbb min-
den évben. Idén az ABBAFEVER előadá-
son a legendás együttes zenés karriertörté-
netét mutatja be a Star Entertainment pro-
dukció július 29-én, 30-án és augusztus 1-
jén (esőnap: augusztus 2.) 

Sok nézőt vonz az operett is: Johann 
Strauss: Egy éj Velencében című nagyope-
rettjét magyar nyelven láthatják augusztus 
6-án, 7-én és 8-án (esőnap: augusztus 9.) 

Az utolsó önálló műve augusztus 13-
án és 14-én (esőnap: augusztus 15.)  
Jerome Savary: Zazou című zenés darabja, 
amely az 1940-es évek Párizsának sanzon-
jaira épül. 

Ismét ajándékkoncertet adnak augusz-
tus 16-án azoknak, akiket zavart a Szabad-
térivel együtt járó zaj és tömeg. 

A Szabadtérit két gála zárja, augusztus 
20.-án (esőnap: augusztus 21.) a Solid-
euritas, augusztus 22-én a Dómdixie Gála. 

A jegyárak 1300-12000 Ft között mo-
zognak. Remélem idén is sokan találnak 
érdeklődésüknek megfelelő darabot. 

ZSÓFIA 

Moziünnep 
Az eddigi írásaimból már kiderülhetett, 

hogy rajongok a filmekért, és nagyon szere-
tek moziba járni. Amikor megtudtam, hogy 
olcsóbban mehetek négy napig moziba, már 
előre azon gondolkodtam, hogy hány és 
milyen filmet nézek meg. 

Számomra az ünnep már június hetedi-
kén kezdődött, hiszen egy teljes árú jegy 
kellett a kedvezményes kuponfüzethez, így 
megnéztem a Holnaputánt, amely egy újabb 
hollywoodi katasztrófafilm. Azaz több film 
egyben. Az jutott eszembe, amikor salátát 
csináltam, és nem tudtam megállni, hogy az 
összes fűszerből, amit otthon találtam, ne 
rakjak bele, így végül egyik sem érződött 
igazán, csak egy halálos támadás volt az 
ízlelőbimbók ellen. Itt is az alkotók össze-
gyűjtötték volna az összes sikergyanús ele-
met az eddigi filmekből: szerelem, megrom-
lott házasság, ami majd megjavul, tudós, 
kutya, vicces fekete figura, orvos, egy sze-
replő A Gyűrűk Urából, hős, barátnőt kere-
ső, de nem találó bohóc és katasztrófa min-
den mennyiségben: hurrikán, vízözön, jég-
eső, jégkorszak. De nagyon látványos volt. 

Június tizedikén láttam a Harry Potter 
harmadik részét, amit azért sorolok a 
Moziünnepbe, mert ez volt a „csillagos” 
film, vagyis erre nem kapunk kuponfüzetet, 
ezt nem lehet megnézni kedvezményesen. 
Tehát úgy része, hogy nem része. A köny-
vek közül ezt olvastam el leghamarabb, de 
ez nem tetszett annyira mint a második film. 
A szereplők köre egyre bővül, és egyre ke-
vesebb szerepük lesz a történetben. Félő, 
hogy az utolsó filmre már Harryt is csak két 
jelenetben mutatják meg, hogy a sok híres 
színész mindegyikének jusson egy röpke 
mondat. Azért érdemes megnézni, főleg aki 
eddig is végigkövette akár könyvben, akár 
filmben Harry sorsát. 

És csak ezután kezdődött az igazi ün-
nep. Egyéb elfoglaltságaim miatt a négy 
napból csak kettőn értem rá, így készítettem 
egy pontos menetrendet, volt, hogy csak 
átrohantam az egyik film végén egy másik 
terembe és ott már a főcím ment. Két nap 
alatt tizenegy filmet néztem meg, mélyre 
ható elemzés helyett ezért csak egy gyors 
átfutásra van idő. A Magyar Vándort régóta 
szerettem volna megnézni, hiszen ez a film 
igazán magyar, mert a viccek nagy részét 
csak a történelmünket, a kultúránkat ismerő 
érti. Következett egy francia film, ami meg 
pont az ellenkezője. Egy francia fiú meséli 
el, hogyan költözött az Erasmus program-
mal (európai uniós tanulmányi program) 
Spanyolországba egy olyan lakásba, ahol 
angol, német, olasz, spanyol, belga egyete-
misták laknak, egy nemzetközi élet – Lakó-
társat keresünk. Az egyetlen film, amit ki-
hagyhattam volna a Solaris volt. George 
Clooney egy népszerű regényből rendező 
barátjával új filmet forgat, és űrhajós tudóst 
játszik, a legnépszerűbb jelenetekben ruha 
nélkül. Leginkább a Mint a kámfor című 
korábbi filmjéhez hasonlít, ami hasonlóan 
érthetetlen, és ugrál a különböző idősíkok 

között (bár ez nem magyarázat a zavarra.) A 
következő film A titkos ablak már sokkal 
jobb volt. Egy Stephen King novellából ké-
szült, a főszerepet Johnny Depp játssza. Egy 
alkotói és magánéleti válságban szenvedő 
író, akihez egy nap betoppan egy farmer és 
azt állítja, hogy ellopta az egyik novelláját. 
A fenyegetés valósnak bizonyul Johnny és 
környezete számára. Stephen Kinget ismer-
ve a helyzet egyáltalán nem ilyen egyszerű. 
Innen átrohantam A rém című filmre, 
amelyben egy sorozatgyilkos prostituált 
történetét dolgozták fel. A főszereplő 
Charlize Theron Oscar-díjat kapott alakítá-
sáért. A napot a Van Helsinggel zártam, a 
címszereplőnek csak annyi köze van az 
eredeti figurához a vezetéknevén kívül (a 
keresztneve is más), hogy le kell győznie 
Drakulát. Látványos film, sötétség és Hugh 
Jackman rajongóknak kötelező, és még azt is 
megtudhatjuk, hogy hogy nézhet ki két 
vámpír gyereke (Brrr, ez már túlzás). Szom-
baton családi filmmel nyitottam, Eddie 
Murphy egy Elvarázsolt kastélyban próbálta 
bebizonyítani, hogy a családja fontosabb a 
munkánál. Szellemek, gömbbe zárt jósnő és 
éneklő szobrok. Az 50 első randival a ro-
mantikus vígjáték kategóriáját is kimerítet-
tem. Sokan tanulhatnának Adam Sandler 
kitartásából, hiszen beleszeretett egy lányba, 
aki másnap már nem emlékszik rá, és min-
dig más módon sikerül meghódítania. Sean 
Astin (Samu A Gyűrűk Urából) kellemes 
meglepetés a nem túl értelmes, doppingsze-
dő testépítő testvér szerepében. Szeretem a 
vámpíros filmeket, ezért szombatra is hagy-
tam egyet. Az Underworld (miért nem adtak 
neki magyar címet?) nem a rossz vámpíro-
kat irtó emberekről, hanem az egymást ölő 
rossz farkasemberekről és a jó vámpírokról 
szól. Vagy fordítva? Az egyetlen ember is 
hamar farkasemberré majd vámpírrá válik, 
és beleszeret egy vámpírba. Jó és rossz harca 
ott, ahol igazán nincs jó, csak áldozat. Meg-
néztem egy premierfilmet is, Tom Hanks új 
filmjét, a Betörő az albérlőmet. Ez a betörő-
banda a második legjobb emberekből állnak. 
Bár a rablás sikerül, a házinéni meglátja 
őket, márpedig szemtanú nem maradhat. 
Erre utal az eredeti cím – The Ladykillers 
(Hölgygyilkosok). De hogy ki kit öl meg, és 
hova kerül a pénz? Fontos szerepet kap egy 
macska is. Végül a moziünnepet a Volt egy-
szer egy Mexikóval zártam, aminek csak 
annyi köze van a Desperadohoz, hogy 
Antonio Banderas lövöldözik. Sok híres 
színész, aki kedveli az őrült rendezőt össze-
fogott, hogy csináljanak valami teljesen 
agyament dolgot különösebb történet nél-
kül. CIA és FBI a maffia ellen, Johnny 
Deppnek három keze van, Enrique Iglesias 
dalol egy picit, Antonio Banderas újra gitá-
rozik, méghozzá J. S. Bach Zendülj, lelkem 
énekszóval című művét. Éjfélkor azonban 
ennyi pont elég, hogy ne aludjunk el. 

A legrosszabb az volt, hogy végig kellett 
nézni mindig ugyanazokat a reklámokat. Az 
előzetesek viszont azt sejtették, hogy az 
elkövetkező hónapokban sem fogok unat-
kozni, ha moziba megyek. 

ZSÓFIA 
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Csatlakozás után az Európai Unióról 2. 

Nők az Európai Unióban 
Már nemcsak csatlakozás, hanem vá-

lasztás után is vagyunk. A Fidesz–MPSZ 
12, az MSZP 9, az SZDSZ 2, az MDF 1 
mandátumot szerzett. Más szemszögből is 
megközelíthetjük az adatokat: a Fidesz–
MPSZ 3, az MSZP 4, az MDF 1 nőt küld az 
Európai Parlamentbe. Tehát 16 férfi és 8 
nő került be. A lakosság kb. fele nő, míg a 
képviselőknek csak harmada. Ha összeha-
sonlítjuk a többi tagállammal, kiderül, 
hogy nálunk nem olyan vészes a helyzet. 

Az elmúlt periódusban az Európai 
Parlament képviselőinek 28%-a volt nő, 
ekkor a mi megfigyelőink közül 3, tehát 
12,5% volt nő. A jelölt államok között ez 
középértéknek számít, csak Lettország 
ugrott ki a 33%-ával. A tagállamok közül 
a legalacsonyabb értéket Olaszország 
mutatja 11,5 %-kal, ami különösen szem-
betűnő, ha hozzátesszük, hogy ez 87 kép-
viselőből 10-t jelent. A legtöbb nő Fran-
ciaországból került a Parlamentbe, 86 
képviselőjük 45 %-a (tehát még mindig 
50% alatt), 39 fő. Ez annak is köszönthető, 
hogy számos tagállam pozitív diszkrimi-
nációt alkalmaz a nők közéleti szerepé-
nek növelése érdekében, Franciaország-
ban törvény született arról, hogy a vá-
lasztásokon induló politikai pártok listá-
ján érje el az 50%-t a nők aránya, ha nem 

tartják be az előírást, pénzbüntetéssel 
sújtják. 

Az Európai Unió egyik legfontosabb 
politikai célja az egyenlő bánásmód bizto-
sítása, tehát a nőkkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés tilalma, és az esély-
egyenlőség politikája, vagyis a tagállamok 
tegyenek lépéseket a nők tényleges egyen-
jogúsítása érdekében az élet legkülönbö-
zőbb területein. Még mindig nagy különb-
ség van a nők és a férfiak munkabére kö-
zött. Általában 20%, de valahol 30% is 
lehet. 2000-ben a legnagyobb különbség a 
középfokú végzettségűek és a gazdasági 
ágazatban dolgozók között volt. Hollandi-
ában a gazdasági ágazatban dolgozó nők 
38%-kal kevesebb bért kaptak mint a férfi-
ak. Magyarországon szintén a pénzügyi 
tevékenységet végzőknél a legnagyobb a 
különbség. 

A nőkkel szembeni bizalmatlanság 
egyik forrása a gyermekvállalás miatt 
kieső munkaerő kérdése. A gyermeket 
váró nő nem végezhet egészségre ártal-
mas, éjszakai munkát, joga van szülési 
szabadsághoz, ha terhességi vizsgálatra 
munkaidőben kerül sor, biztosítani kell, 
hogy bérveszteség nélkül juthasson el. 
Tilos terhesség miatt elbocsátani nőt, 
egyéb objektív okot írásban kell közölni. 

Sajnos a megfelelő jogi ellenőrzés még 
nem teljes. 

Mivel korábban kifejezetten a férfit 
tartották családfőnek, a család eltartójá-
nak, ezért a nőket sok szociális juttatás 
nem illette meg, ennek megváltoztatása is 
az Unió egyik célja. A szülői szabadság 
joga az, hogy három hónapig otthon ne-
velhesse a gyermeket, az apát és az anyát 
is megilleti. Segíti a munkavállalót, hogy 
munkahelyi és családi kötelezettségeit 
össze tudja hangolni. 

A nők és férfiak közötti esélyegyenlő-
séggel foglalkozó Negyedik Középtávú 
Akcióprogramhoz Magyarország is csatla-
kozott. Az Akcióprogram célja: a nemek 
közötti egyenlőség elvének érvényesítése 
minden közösségi és tagállami szakpoliti-
kában (mainstreaming elve), a gazdasági 
és szociális szféra minden egyes szereplő-
jének ösztönzése a férfiak és nők esély-
egyenlőségének elősegítése a gazdasági 
életben, valamint az oktatás, a szakképzés 
és a munkaerőpiac területén, a munka és a 
családi élet összeegyeztetése mind a férfi-
ak, mind a nők számára, a nemek kiegyen-
súlyozottabb részvétele a döntéshozatal-
ban, a jogérvényesítés elősegítése. 

 
ZSÓFIA 

Élményeim, gondolataim a 
számítógépről – gyermekszemmel 
Májusban óvodáink gyermek és felnőtt 

közösségét nagy meglepetés érte. Két óvo-
da számítógépet, két óvoda nyomtatót 
kapott a Kiskundorozsmáért Alapítvány-
tól. 

A legboldogabbak a gyermekek vol-
tak, nagyon várták az új „játékszert”. Né-
hányukkal készítettük ezt az interjút az 
első benyomásuk alapján. 

Mit szóltatok, amikor meghozták a 
gépet? 

– Örültünk amikor beszerelték! 
Miért örültetek? 
– Mert otthon nincs számítógép! Tu-

dunk vele játszani. 
Milyen ez a játék? 
– Játszóház a neve. Színeket és állato-

kat lehet megkeresni. 
– A kutya csontokat kap el, űrhajósok 

űrhajósokat keresnek, kukacok almákat 
keresnek, állat és autó hangokat lehet keres-
ni és még sorolhatnám a jobbnál jobbakat! 

– Először az óvó néni megmutatta, 
hogyan lehet a játékokat elindítani és át-
lépni másik játékra. 

Hiányzik, ha nem játszhattok a gépen? 
– Igen, mert van, amikor lefagy és más 

gombot nyom valaki, akkor nem játszha-
tunk vele! 

Számítógép nélkül tudnátok játszani? 
– Nagyon hiányozna, de van másik 

játék is az óvodában. 
Ezekkel a gyermek megnyilvánulások-

kal szeretnénk tudatni az alapítvány kura-
tóriumának tagjaival, hogy jó célt szolgál-
tak és szolgálnak azzal, hogy támogatá-
sukkal a számítástechnika beépül az óvo-
dások mindennapjaiba, és a lehetőséget fel 
tudjuk kínálni az érdeklődő gyerekeknek. 

Köszönjük: A dorozsmai óvónők 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni a Bölcs 

utcai óvoda szülői közösségének tombola-
felajánlásaikat, valamint minden segítségüket, 
melyekkel támogatták a 2004. május 28-i va-
dászházi gyermekrendezvényünket. Kiemel-
ten megköszönjük Lévainé Nagy Emőke 
közreműködését, a Chio-Wolf Magyarország 
Kft., COOP Dorozsmai ABC, Csányi Józsefné 
virágkertész, ESSO Rókusi krt., McDonald’s 
Rókus krt. ajándékait, amelyek még emléke-
zetesebbé tették gyermeknapi délutánunkat. 
Köszönet a Kiskundorozsmai Vadásztársa-
ságnak, hogy helyet biztosított számunkra. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Bölcs 
utcai Óvodás Gyermekekért alapítvány a 
2002. évi SZJA 1%-ból átutalt 108605 Ft ösz-
szeget tartalékalapnak használja fel. 

CSÁNYINÉ KECSKÉS HAJNALKA 

Menetiránnyal 
szemben 

 
Mars tér, buszmegálló. Lenyűgöző 

panoráma nyílik az aszfaltot 75 fokban 
metsző buszmegálló-táblacövek tövéből 
a szemben elterülő buszparkra: pőre 
hátsójukat mutogató távolsági buszok 
kipufogói mint gigantikus orgona üreges 
pálcikái lövellik ki magukból a gázt, 
játékuk hamisan cseng és ráadásul nincs 
az alkalomban semmi pátosz. 

Negyvenes éveiben járó, kb. 170 
centi magas, kifinomult megjelenésű 
úriemberek közeledik a megállónkban 
parkírozó buszhoz. Szimmetrikusan 
fésült haj, fehér ing, öltöny, nyakkendő, 
szóval maga a megtestesült méltóság. 
Fekete színű, bőr diplomatatáskáját ke-
csesen, minél kisebb kilengést produkál-
va markolja jobb kezében. Ha kell, a 
diplomatikus világpolgár előtt még a 
tengerek is kettényílnak. A buszunk 
csukott ajtaja elé ér, és az már nyílik is ki 
őelőtte. Természetesen elsőbbséget élvez 
minden más földi honpolgárral szem-
ben, szóval ő az első, aki felszállhat a 
buszra, ami nem is nagyon meglepő. 

Ő nyitja ki az ajtót, hiszen ő a sofőr. 
 

SOMOGYI GÁBOR 
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VARGA JÁNOS 
 

Nyári zivatar 
 
Andrást az asszony a kapuig kíséri. 

Búcsúzó hangja kedves, halk csengésű, 
mint nyári estéken a harang szava. 

– Aztán siess haza estére, édes uram. 
Hogy sokáig ne legyek egyedül, meg 
aztán volna valami, nagyon fontos mon-
danivalóm, aminek örülni fogysz. – A 
férfi igazít valamit az ünneplőjén, arca 
vörösre gyúl a nap melegétől, vagy talán 
valami belső tűz égeti. Hangjában zavar, 
dühös szabadulni akarás bujkál. 

– Jó-jó, majd sietek. Te csak eredj, és 
intézd az itthoni dolgod. – S lábai sietve 
viszik az országút felé. De az asszony 
befelé néző boldogságában, mit sem vesz 
észre András zavaros viselkedéséből. 
Csillogó szemmel és jóleső büszkeséggel 
tekint az embere után. 

Pedig ha tudná…, ha sejtené, hogy ez 
az ember már nem az ő párja, elvette tőle 
valaki, és viszi, viszi messzire. Nem a 
szomszéd faluba megy a vásárra, nem is 
a sógorékhoz, Küblencházára. A sietős 
léptek túlviszik érzéseit nagy szőlőhe-
gyen, és a fél kettes vonat repíti majd új 
örömök felé. Más asszony csábítja a 
messzi városba. 

Elhangzott a déli harangszó, a férfi 
levett kalappal, ünneplőbe öltözve halad 
a poros országúton. A vasútállomás más-
fél órányira van még. Sietni kell, el kell 
érnie, megígérte, hogy bent lesz a város-
ban délután. A nap forró sugarai elől 
nem védi egyetlen fa sem. Teste verejték-
ben fürdik, csizmáját már befedte a ham-
vas, szürke por. De nem törődik semmi-
vel, megnyújtotta lépteit, és megy, rohan 
a végzete felé. 

Fiatal özvegyasszony, a városban egy 
jól menő kocsmája van, amit még az ura 
hagyott rá. Két évig éltek együtt, amikor 
az ember hirtelen meghalt. A rossznyel-
vek azt beszélték akkoriban, hogy a fele-
sége hűtlensége miatt mérget vett be. 
Bizonyítani senki sem tudott semmit. 
Eltemették annak rendje-módja szerint, 
az asszony meg élte tovább csapodár 
életét. Azt beszélik, sok férfi megfordult 
már az ágyában. 

Annyi igaz, hogy a kocsma mindég 
tele volt, nem csak a városból, de a kör-
nyező falvakból is ide járt be a mulatni 
vágyó férfinépség. Így került egyszer vá-
sár után a szépasszony kocsmájába And-
rás is, akit a szomszéd invitált meg, egy 
üzlet után áldomásra. A kocsmárosnénak 
mindjárt feltűnt a jóvágású gazdaember. 
Andrással is megesett, ami már olyan sok 
férfiemberrel, hogy belehabarodott a tüzes 
szemű menyecskébe. Egyre sűrűbben 
találkoztak, és a férfi otthon a szelíd kis 
asszonynak mind többször hazudta, hogy 
a vásárba rokonlátogatóba megy. De mi-

vel András alapjában véve egyenes, őszin-
te ember volt, hamar megunta a bujkálást, 
elhatározta, hogy elválik a feleségétől, és 
elveszi a szép kocsmárosnét. 

András már a szomszédja búzaföldje 
mellett haladt. Szép magas már a búza, 
szellő se jár, s a mozdulatlan forróság-
ban, mint millió gyémántszem csillog a 
sok búzaszem. Ez itt már a szőlőhegy, 
innen fölfelé visz az út. Itt van már az ő 
három hold szőlője is. Az aranyló napban 
megcsillantak az izzadságcseppjei a férfi 
homlokán. De ő megy tovább, nem is 
tekint a saját szőlője felé. Nem érzi a me-
leget, a fáradtságot, mágnesként húzza 
valami előre. A hegy tetejéről, még visz-
szatekintett. Előtte a napsugárban fürdő, 
kenyértermő föld. Amott piros tetejű, 
apró házacskák, az övé is látszik. 
Itthagyja az asszonynak, mindent itt 
hagy, ahol eddig élt, majd csak a szőlőt 
tartja meg magának. Gondolatai messze 
kalandoznak, a jövőt kutatják. A múlton 
nem érdemes rágódni. Olyan volt ami-
lyen, elmúlt, vége. 

Ami igaz, az igaz, néki nem volt baja 
a TSZ-szel sem. Mint a jó gazdát megbe-
csülték, szava volt a közösbe. Nem éltek 
rosszul, kivakaróztak a nyomorúságból. 
Még ma is büszke a kitüntetéseire. Ám 
jött a nagy fordulat, és a közös gazdaság, 
mely szilárd alapokon állt, az enyészeté 
lett. Mindenki vitte a magáét, és mire 
felocsúdtak, újra egyéni kisparasztok 
lettek. Jött a tavasz, meg kellett volna 
művelni a földet, de nem volt mivel, se 
lábas jószág, se gép. Fizetni kellett a szán-
tásért, a betakarításért, és mindenért. Rá 
kellett döbbenni, hogy csak veszteséget 
termelnek. 

A fiatalok másképp képzelték a jövőt. 
Az árvalányhajas, tulipános paraszti élet 
nem vonzotta őket, ezen már túllépett a 
történelem. Hiába erősködött, a sztárügy-
védségből előrukkolt operett kisgazda 
vezér, és primadonna felesége, a fiatalokat 
a technika, a számítógép vonzotta, nem a 
kézi aratás, kapálás. Az egykori viruló 
földek nagy része csak gazt termett, mert 
nem volt érdemes megművelni. 

Andrást is sokat foglalkoztatta a jövő 
mostanában. Felépítette gondolataiban a 
maga álompalotáját. A kocsma helyett 
fényes vendéglőt álmodott, ahol ő lesz a 
gazda, a szép kocsmárosnéval az oldalán, 
saját termésű borát szolgálja fel az úri 
vendégeknek. Csak akarni kell, vállalkoz-
ni kell. Majd ő megmutatja a világnak, ki 
is az a Vidrócki András. 

Az út most már lefelé megy. Egy-egy 
gyümölcsfa már árnyékot is ád. Az út 
hajlásánál rózsafa bújik meg. András le-
szakítja a két viruló vérpiros rózsát, és a 
kicsiny fa díszétől megfosztva, szomorú-
an, tépetten hajlik az útra. De András már 
nem tekint vissza. Csak meg-megy előre. 

De mi ez? A méla csendet, mint a 
vészharang zúgása váltja fel a fák között 

előrohanó szél. A hirtelen támadt orkán 
kiszakítja a kezéből a kalapot, éretlen 
gyümölcsöket tép le a fáról. Mintha sötét 
gyászlepel borult volna a föld fölé, hogy 
elzárja a csillogó napsugártól. 

András szaporázza lépteit, de mind 
hiába, itt már nem segít a rohanás. Ciká-
zó villám hasítja keresztül a sötét égbol-
tot, aztán hosszú dörgés ijeszti halálra a 
fától-fáig repdeső madárkákat. András 
neki iramodik a lejtőnek. Az ég csatornái 
megnyílnak. A villámlás egyre sűrűbb, a 
dörgés egyre élesebb. 

András bőrig ázva áll meg a latyakká 
vált úton. A kezében a féltve őrzött két 
rózsaszálon csillognak az esőcseppek. 
Csizmája csupa sár, ünneplő ruhája pa-
callá ázott. Így nem lehet a szép kocsmá-
rosnéhoz bemenni. Nincs mit tenni, visz-
sza kell fordulni, hazamenni, és otthon 
ismét hazudni az asszonynak. De csak 
holnapig, de holnap végleg hátat fordít a 
régi fészeknek. 

Megindul visszafelé. A szél az arcába 
csapja a hideg esőt, kalapja legurult a 
hegyen. Csizmája nyomán cuppogva 
csap fel a sár. Végre eléri a búzaföldek 
szélét. Itt már sima országúton haladhat. 

A takaros ház ablakánál félrehúzott 
függöny mellett ül az asszony, lesi, várja 
urát. Tudja, hogy már itthon kellene len-
nie. A vihar elmosta a vásárt. Aztán meg-
látja az úton közeledő férfit. Kendőt terít 
a vállára, a kezében lévő apró, fehér hol-
mit az ágyra teszi, és tárt karokkal rohan 
András felé. 

– Csak hogy megjöttél édes uram! – 
lelkendezik, s a férfi rosszkedvét csupán 
a viharnak tulajdonítja. Száraz ruha kerül 
az emberre, és az asztalon párolgó csé-
szében áll a forralt bor. 

– Igyál belőle, rögvest felmelegszel. – 
Hangja csupa gyengédség. De a férfi 
elfordul tőle, az ágyhoz megy, és kezébe 
veszi a fodros kis inget. Forgatja, nézi, és 
bizonytalan mozdulattal int az asszony 
felé. 

– Ez…, hát ez mi? – Az asszony lehaj-
tott fejjel, pirulva mondja. 

– Kis ing… Övé lesz, a te fiadé, kicsi 
Andrásé. 

A férfi az ablakhoz megy. Felnéz az 
égre. Az eső megállt, a szőlőhegy fölött ív 
alakú szivárvány pompázik. A felhőfosz-
lányok mögül előtörő nap András szívé-
ben rég nem érzett meleget éleszt. Meg-
fordul, és az asszonyához lép. 

– Köszönöm! – Ez az egy, amit mon-
dani tud, de ebben benne van minden. 

Felesége a kezét nyújtja, a férfi szemé-
ből két könnycsepp hullik rá, s a könnyek 
ott csillognak az asszony kezén, mint az 
eső cseppje, az elhullott rózsa hervadt 
szirmain. 

A csalóka rózsaszín álmok szétpat-
tannak, mint a szappanbuborék, ele-
nyésztek, mint a tavaszi pára a szívéből 
feltörő szeretet melegétől. 



2004. június 30. 9. oldal 

Villámgyors Internet és kábeltévé már 9900 Ft-ért! 
Olcsóbb Internetre vágyik? Ha most rendeli meg az Axelero Kábelnet szolgáltatását, a 
KTV Start kábeltévés csomag 2400 Ft-os havi díját két éven keresztül a kábeltévés 
számlájában jóváírjuk Önnek*, így már havi 9900 Ft-ért élvezheti a gyors Internet és a 
kábeltévés szolgáltatás minden előnyét. 
Válassza az Axelero Kábelnet szolgáltatást: itt nincs telefonalapdíj, csak korlátlan 
Internet-hozzáférés és számos kábeltévés csatorna, ami mostantól a szolgáltatás része! 
Kábelnet Hobbi már havi 9900 Ft-ért:* 

Korlátlan hozzáférés a nap 24 órájában, telefondíj nélkül,  
1 db email cím, webtárterület, 384/64 kbps sebesség 

Még gyorsabb Internetre vágyik? Válassza Kábelnet Otthon szolgáltatásunkat. 
*Ajánlatunk 2004. augusztus 31-ig, Axelero Kábelnet előfizetés vásárlásakor, kétéves hűségnyilatkozat vállalása esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, további részle-
tek Ügyfélszolgálatunkon. Az akcióban kizárólag dorozsmai előfizetőink vehetnek részt. 

Telefonos információ: 06-62-463-444 
Megrendelés: Ügyfélszolgálatunkon 

Negyvennyolcas utca 12. (2004. július 9-ig) 
Széksósi út 12. (2004. július 12-től) 

Nyári árzuhanás a kábeltévénél! Most 0 Ft alá 
csökkentettük a csatlakozás költségeit! 

Rendelje meg 2004. augusztus 31-ig kábeltévés szolgáltatásunkat, és nemcsak 0 Ft 
belépési díjért csatlakozhat elégedett Előfizetőink népes táborához, hanem 
2004. augusztus 31-ig a megrendelt kábeltévés szolgáltatás díját is mi álljuk Ön 
helyett.* 
Siessen, mert minél előbb rendeli meg KTV szolgáltatását, annál több kedvezményt tud 
igénybe venni! 
Telefonos információ: 06-62-463-444 
Megrendelés: Ügyfélszolgálatunkon 

Negyvennyolcas utca 12. (2004. július 9-ig) 
Széksósi út 12. (2004. július 12-től) 

*Ajánlatunk 2004. augusztus 31-ig, KTV előfizetés vásárlásakor, kétéves hűségnyilatkozat vállalása esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek Ügyfélszol-
gálatunkon. Az akcióban kizárólag dorozsmai előfizetőink vehetnek részt. 

Temetői hírlevél 
 
Szeged városa örök gondozásba vette 

Magyar Ede építész sírját. A Szegedi Te-
metkezési Kft. A napokban készült el a 
síremlék felújításával, hamarosan pedig 
díszkeretet alakít ki a neves építész örök 
nyugvóhelye körül. 

Hódi Lajos ügyvezető igazgató 1994. 

október elseje, megalakulása óta áll a kft. 
élén. A szegedi városi képviselőtestület 
májusi ülésén, egyhangú szavazással 
újabb négy évre meghosszabbította az 
ügyvezető megbízását. 

 
A napokban fejeződött be a kullancsir-

tás, amelynek keretében a társasághoz 
tartozó összes sírkertben megtisztították a 
környezetet a maradandó egészségügyi 

károsodást okozó élősködőtől. 
 
Elkészült a Szegedi Temetkezési Kft. 

h o n l a p j a .  A z  é r d e k l ődő k  a 
www.testamentum.hu weboldalon értékes 
információkat találnak a cég szolgáltatása-
iról, térképeket, fotókat a temetőkről és a 
temetéssel kapcsolatos teendőkről. 

 
HÓDI LAJOS ügyvezető igazgató 
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SEB-TI Kertépítő és 
Szolgáltató BT. 

Szolgáltatásai: 
– rotátorozás, fűnyírás 
– csatornaépítés, telken belüli 
rákötés bevezető áron 
– kisgépek javítása és bérbeadása keze-
lővel 

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 

Balogh Tibor 
Lakatos, gépszerelő munkák 

Kerítések, kapuk, ajtók készítése, 
javítása, csatornák és vízvezetékek 

készítése és javítása. 
Mobil: 06 30 499-2019 

Tel.: 62 422-675. 

Hűtőszekrény vásár! 
 

Használt műszakicikk kereskedésünkben 
 

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

Hűtőszekrények   14.500,- – 16.500,- 
Fagyasztószekrények   24.500,- – 28.500,- 
Állítható ventilátor (új)   4.500,- 

10-30%-os árengedmények: 
Gyümölcscentrifuga   4.500,-   4.000,- 
Televízió   18.500,-   16.000,- 
Villanyrezsó   2.500,-   2.000,- 
Olajsütő   6.500,-   5.000,- 

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 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

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

 

Új helyen: Dorozsmai út 178! 
 

Bizományos és használtruha 
értékesítését megkezdtük! 

Bébi és gyermekruházat. 
 

Nyitva: H, K, Sze: 9-17; 
Cs, P: 9-16; Szo: 9-12. 

Mobil: 06 30 2782-459 

KÖLCSÖN! 
100.000 Ft-ig, kezes nélkül, 

48 órán belül. 
62/460-472, 30/639-0076 

KÖKAR Kft. vállal 
személy– és tehergépkocsi 

–javítást, 
–műszaki vizsgára felkészítését, 
–vizsgára elvitelét, vizsgáztatását, 
–karosszéria javítását, 
–forgácsolási munkákat, 
valamint magánszemélyek és vál-
lalkozások részére könyvelést. 

Gépjárműjavítás: 
Kiskundorozsma, Zsombói út 

(a nagybani piactól 400 méterre), 
Tel.: 30/488-0251 

Könyvelés: 
Szeged, Ortutay u. 7., 

Tel.: 30/565-9421 

Örömhír: szól a 
Katolikus Rádió! 

 
Pünkösd óta az 1341 kHz-es közép-
hullámon sugározza adását a Ma-
gyar Katolikus Rádió. Ez a régi Pe-
t ő f i  r á d i ó  h u l l á m h o s s z a . 
(Megtalálható a középhullám-
sávnak a Kossuth rádióval ellentétes 
vége felé.) Naponta 20 órán keresz-
tül hallgatható a műsora. Ebben 
közszolgálati hírek, kulturális, irodal-
mi, zenei műsorok az ifjúság, gyer-
mekek és minden korosztály számá-
ra, valamint természetesen egyházi 
témájú műsorok hangzanak el. Na-
ponta reggel 7.00 órakor szentmise, 
a Vatikáni Rádió magyar nyelvű mű-
sora 5.10-kor és este 22.00 órakor. 
Heti műsora megtalálható az Új Em-
ber katolikus hetilapban. 
Részletesebb információ a Szélma-
lom Kábeltévé hirdetésében olvas-
ható. 
 

Mádi György 
plébános 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
ROBOGÓ ALKATRÉSZEK. 

 
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 

 
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 

● 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: 463-023; 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 

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 

Papírkuckó 
Dorozsmai út 145. 

 

Tanszervásár: júl. 21 – szept. 6. 
10-20% árkedvezmény! 

Beiskolázási utalvány elfogadóhely! 
–iskolaszerek: füzetek, ceruzák, 
tolltartók, táskák, radírok stb. 
–Adidas hátitáskák 
–csomagolók 
 

–műanyag és háztartási papíráru 
–ajándéktárgyak, könyvek 
–buszjegy, fénymásolás 

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

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 
Sweet Roll bevont 300g 309,- 
Balconi Roll 250 g 257,- 
Balconi 500g 790,- 
Johnsons PH 5.5 tusfürdő 480,- 
Johnsons PH 5.5 tusfürdő 
     + 150ml ajándék 585,- 
0,5 Arany ászok 119,- + ü 
 

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

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

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával; 
–klímák telepítése és 

forgalmazása; 
–csőtörések javítása 

megfúrásos módszerrel, részleges 
talajfeltárással. 

Szeged, Fölszél u. 12. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440 

AQUA RES Bt. – FOLIAPLAST Kft. 
Dorozsma, Negyvennyolcas u. 18. Tel.: 460-002 

 
• Árnyékoló hálók, UV-stabil 760,- Ft/kg-tól 
• PE-tömlők 100-300 mm-ig 315,- Ft/kg 
• 300-3000 mm-ig 346,- Ft/kg 
• Locsolótömlők 47,- Ft/fm-től 
• KPE csövek 28,- Ft/fm-től 
 
Szolgáltatásaink: 
• Árnyékoló hálók, sátorfóliák, tömlők méretre vágása 
• Szivattyúk, villanymotorok teljeskörű felújítása 
• Parköntöző-rendszerek telepítése 
• Mezőgazdasági szabadföldi és fóliás 

öntözőberendezések telepítése 
 

Nyitva tartás: hétfő, szombat: 8-12, 
kedd-péntek: 8-16. 

K
  L

  Í
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 S Z E R E L É S 

A DÉLI-FARM Kft. 
 

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 

Telepítéskor az anyagok 
árából 10% kedvezményt 
adunk! 

} 

2P-DOR Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítások tanácsadása, ügyintézése 

és kötése az Allianz Hungária 
Biztosító Rt. megbízásából a biztosí-
tótársaság teljeskörű termékkínálatá-

val állunk rendelkezésére. 
2P-DOR Biztosításközvetítő Bt. 
Kiskundorozsma, Czékus utca 53. 
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 
Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 
Mobil: 30/99-59-250 
Továbbra is várom 
jelenlegi és leendő 
ügyfeleimet! 

Pusztai Lajos 

Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
lépcsőház– és homlokzatfestést, díszítést, 

gipszkartonozást közületek és 
magánszemélyek részére vállalok. 

 

Ambrus Gábor 
Tel.: 06 20/341-1763; 06 70/509-8152 

Egy elszökött kutya vallomása 
 
Mert szeretem a hazámat, keresem a gazdámat. 
Ismertető jelem van szépen, most mondom el éppen. 
Sárga, selymes szőrű pekingi palota pincsi vagyok. 
No meg hát kan, Vacak névre hallgatok. 
Május 16-án egy vasárnapi napon 
Tévedtem el nagyon. 
Azóta keres Dorozsma, meg két kis unoka. 
Tas ám az utca, még a kút is ott van. 
Oda vigyenek hát, megköszönik nyomban. 
Vagy hívják a 62/461-798-at, haza visznek engem az 
odúmba. 

Ezt tegye el! 
 

ÁRPA, BÚZA ARATÁST vállalunk 
Dorozsmán és környékén 

felújított E-514-es kombájnnal. 
 

1 kh: 8000,- Ft 
1 ha: 14 000,- Ft 

Szállítás helyben: 4000,- Ft 
 

Bejelentés: 06 20 9673515 
62 432-154 

 
2P-DOR 

Kft. 


