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Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek 
 S a kitörő napfény nem terem ál tudományt; 
Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből 
 S a szent béke korát nem cudarítja gyilok; 
Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús 
 S a nyomorú pórnép emberiségre javúl; 
Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról 
 És áldozni tudó szív nemesíti az észt; 
Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával 
 És eget ostromló hangokon összekiált, 
S a zajból egy szó válik ki dörögve: „igazság!” 
 S e rég várt követét végre leküldi az ég: 
Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez 
 Méltó emlékjelt akkoron ád a világ. 

[Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba (1839)] 

Ünnepelt az ország 
Egy ország ünnepelte és ünnepli 

méltóan évről évre legnagyobb napun-
kat, március 15-ét. A pesti radikálisok 
e napon, 1848. március 15-én szervez-
ték meg Európa addigi legnagyobb 
forradalmi napját. 

Ez az ünnep a nemzet ünnepe. Ez 
az ünnep a szabadság, mint lételem 
utáni természetes vágy és igény meg-
szerzésének ünnepe. Ez az ünnep a 
szabad sajtó ünnepe is. 

Gondoljunk bele, 1848 óta hány-
szor törölték el a cenzúrát, és hány-
szor állította azt vissza a hatalomra 
kerülő kormány. A ’49-es szabadság-
harcot vérbe fojtották, leverték, egész 
Magyarországra kiterjedt az ezt köve-
tő rémuralom. A passzív ellenállás és 
az osztrák kormány szerencsétlen 
külpolitikai lépései ugyan 1867-ben a 
kiegyezéssel az Osztrák-Magyar Mo-
narchia megalakulását eredményez-
ték, viszont ez a kompromisszum egé-
szen az I. világháborúig konzerválta a 
magyar társadalmat. 

Az őszirózsás forradalom megmu-
tatta, Magyarországnak tovább nincs 
szüksége a nyakán élősködő uralko-
dókra, végre független demokratikus 

köztársasággá akar válni. Azonban a 
gyülekező viharfelhők, a Kun Béla 
által kormányzott tanácsköztársaság, 
a gömbösi diktatúra bevezetésének 
kísérlete, a Horthy-korszak utáni fe-
hérterror, az azt váltó vörösterror, 
Szálasi rémuralma, a Rákosi-rezsim 
évei sem múltak el forrongások, az 
elnyomásban és szegénységben tengő-
dő emberek lázadásai nélkül. A Ma-
gyar Dolgozók Pártja által ellenforra-
dalomnak, a magyar nép által forra-
dalomnak titulált ’56-os események 
mérföldkőnek számítanak az emberek 
és a sajtó a szabadsághoz vezető har-
caiban. Megtanultuk már, hogy azé a 
történelem, akié a hatalom. 

12 évvel a rendszerváltás után, 
alig egy hónappal a választások előtt 
a megemlékezések talán támpontot 
adhatnak nekünk; meggyőzhetnek 
embereket arról, mennyire fontosak a 
szabadságjogok, és mennyire fontos 
az, hogy éljünk is velük. Rajtunk áll 
minden; emlékezzünk és válasszunk, 
hogy a hír valóban szent, a vélemény 
pedig valóban szabad maradjon. 

 
Somogyi Gábor 

Hősök emlékére 
Vér jelölte útjukat, 
hol fájdalom himbálódzott 
a lét fűrész fogain, 
s mentek előre ifjak, öregek, 
sebekkel vánszorogva, 
mögöttük hörgött a halál. 

Vártam vissza én is magas, 
karcsú ifjút, s aztán ott 
zokogtam, egy közönyös 
 sírkő emlékezett velem. 

 
S. Grandpierre Cecilia 

Új nagybani zöldség 
piac(ok) Dorozsmán 

 
Március 13-én sajtótájékoztatóra 

hívta a SÜDFRUCHT Kft. vezetése 
a Dorozsmai Naplót. Ennek kereté-
ben Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd a 
társaság jogi képviselője ismertette, 
hogy az általa képviselt budapesti 
SÜDFRUCHT Kft tulajdonosai, 
mint tőkeerős szakmai befektetők 
megvásárolták a jelenlegi nagybani 
piac melletti mintegy 20 hektáros 
területet a (volt TSZ. Telephelyet) 
ahol zöldség-gyümölcs nagybani pia-
cot kívánnak létesíteni. 

Előzetesen tárgyaltak az Önkor-
mányzattal és ajánlatot tettek arra, 
hogy minden anyagi terhet vállalnak 
és jelentős bérleti, vagy üzemeltetési 
díjat fizetnek az önkormányzatnak a 
piacüzemeltetési jog átengedésért. 
Amennyiben a várossal megegyezés 
nem jön létre, úgy a SÜDFRUCHT 
Kft. önállóan is megépíti a piacot. 
Terveik szerint 2002. júniusában 
megnyitják a piacot, és az országban 
máshol már működő modell szerint 
üzemeltetik majd. A raktárak már 
rendelkezésre állnak. Tervek szerint 
a beruházás az egymilliárd Ft-ot is 
elérheti. Ismerik a nagybani piac 
körül kialakult kényelmetlensége-
ket, zavaró körülményeket, melye-
ket az új piac ki fog küszöbölni. 

Bemutatásra került a kialakítan-
dó új piac területének helyszínrajza. 

Mint a Délmagyarország március 
14-i számában olvashattuk, ezen a 
sajtótájékoztatón értesült  a 
SÜDFRUCHT Kft. képviselője, hogy 
az Önkormányzati ingatlan beruhá-
zásokat  koordináló Szebi Rt. és a 
Zöldesút Kft. 3 milliós törzstőkével 
közös céget hozott létre „Dorozsmai 
Nagybani Piac Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-t.” A törzstőkét ké-
sőbb 360 millió Ft-ra emelnék és a 
12 hektáros Széksósi úti területen 
700 millió Ft-os befektetéssel terve-
zik felépíteni az új nagybani Zöldség
-gyümölcs piacot. Ezt követően  a 
jelenlegi zöldségpiac helyét kirakodó
- és állatvásár céljára hasznosíta-
nák.  

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Új nagybani  
zöldségpiac(ok) Dorozsmán 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Március 14-i közgyűlés napirend-

jén sürgősséggel szerepelt az önkor-
mányzati támogatással létesítendő 
Széksósi úti nagybani zöldség piac 
létesítése. 

A képviselő testület Tóth József 
Dorozsmai képviselő és a jogi bizott-
ság javaslatára – levette napirendről 
a téma tárgyalását. 

Március 18-án a SÜDFRUCHT 
Kft. a Zsombói úti telephelyén tartott 
újabb sajtótájékoztatót, melyen beje-
lentették a nagybani piac építésének 
elkezdését. Erőgépek és mintegy 15-
20 munkás tereprendezési munkálato-
kat végzett. Kelemen Zoltán jogi kép-
viselő elmondta, hogy helyzeti előnyü-
ket nem kívánják az önkormányzattal 
szemben kihasználni, továbbra is tár-
gyalni kívánnak a város vezetésével, 
de ha szándékuk nem vezet ered-
ményre, akkor önállóan is megépítik 
és megnyitják 2002 júniusában a 
nagybani piacukat. A szükséges léte-
sítési feltéttelek teljesítése esetén 
arra számolnak, hogy meg kell, hogy 
kapják a piac nyitására, üzemeltetésé-
re vonatkozó engedélyt. Ígéretet tett 
arra, hogy a jelenlegi nagybani piacon 
foglalkoztatott munkaerővel első kör-
ben fognak tárgyalni átvételükről, 
foglalkoztatásuk érdekében. A helyi 
Dorozsmai munkavállalókat és mun-
káltatókat bátorítjuk a kapcsolat fel-
vételre. A piaci igényeket kielégítő 
vendéglátó egységek létesítése, foga-
dására is lesz lehetőség. 

A Délmagyarország márc.19-i  
„Épül egy nagybani” c. cikkéből töb-
bek között megtudhattuk, hogy A 
Szebi Rt. És Zöldes út Kft. tovább 
folytatja a Széksósi úti piac tervének 
kidolgozását. Az előterjesztés újra a 
közgyűlés elé kerülhet és ha a képvi-
selők elfogadják, elkezdődhet a rész-
ben önkormányzati tulajdonú piac 
építése. 

A „Délmagyarország márc. 23-i 
számának „Piaci alkudozás” című cik-
kéből megtudhattuk, hogy az önkor-
mányzat érdemben nem tárgyalt a 
Südfrucht Kft-vel. Álláspontja szerint 
nem épülhet a Zsombói úton nagybani 
piac a Südfrucht kft. beruházásában, 
mert nem rendelkezik a létesítéshez 
szükséges engedélyekkel. 

Az önkormányzat illetékesei sem 
cáfolják, hogy a jövőben akár két 
nagybani piac is lehet Dorozsmán, 
abban az esetben, ha mindkét cég 
megszerzi a szükséges engedélyeket. 
A polgármesteri hivatal egyébként 
olyan megoldást támogat, ahol a mű-
ködtetésben a városi érdekeltségű 
társaságok valamilyen formában sze-
repet vállalnak — tudhatjuk meg 
cikkből. 

Ezek után kíváncsian várjuk a 
fejleményeket, az önkormányzat kap-
csolatos döntését, figyelemmel kísér-
jük a Südfrucht Kft. megkezdett épít-
kezését. A fejleményekről rendszeres 
tájékoztatást adunk olvasóinknak. 

 
Tímár Lajos 

Összefogás a bűn megelőzésére 
A Kiskundorozsmai Önvédelmi Cso-

port (Polgárőrség) 2001. évben végzett 
munkájáról és az aktuális bűnmegelőzé-
si lakossági tudnivalókról előző két új-
ságcikkben tájékoztattuk olvasóinkat. 
Járőrszolgálatunk során egyre több vál-
lalkozó és cég telephelyére terjesztjük ki 
járőrözés során figyelő szolgálatunkat. 
A CIVIL hírlánc keretében rendszere-
sen járőrözünk a Széksóstói és subasai 
kiskertekben, Öreghegy dűlőben és a 
hozzá kapcsolódó tanyavilágban is.  

További együttműködési igény 
merült fel a helyi vadásztársaság ré-
széről a vadászterületen lévő vadvé-
delmi berendezések, valamint a vadak 
védelmét szolgáló együttműködésre. 
Az együttműködés formái között sze-
repel, pl. egymás kölcsönös tájékozta-
tása, a polgárőrség és hivatásos vadá-
szok közös járőrözése. A polgárőrség a 
CIVIL HÍRLÁNC keretében járőrözé-
seit kiterjeszti az Öreghegy ill. tanya-

világban élők biztonságának fokozásá-
ra.  

Korábban is előfordultak orvvadá-
szatok, tettenérés is történt, de a ha-
tékonyabb területőrzés megkívánja a 
szorosabb együttműködést. Konkrétan 
a február hónap végén megrongálták 
a vadásztársaság tulajdonát képező a 
határban lévő magas leseket.  A va-
dásztársaságnak ebből komoly kára 
keletkezett. A társaság részére a tör-
vény további magas lesek elhelyezését 
írja elő, melyek építését a rongált léte-
sítmény kijavítása hátráltatja. Ezért 
ezúton is kérjük a lakosságot, hogy 
óvja, védje ezeket a létesítményeket. 

A vadásztársaság vezetősége úgy 
határozott, hogy jelentős pénzösszeget 
ajánl fel a nyomravezetőnek. 

Figyeljünk jobban környezetünkre, 
segítsen, hogy a bűn ne maradjon 
büntetlenül! 

Polgárőrség vezetősége 

VADnyugat 
 
Az ünnepek után történt. Még fris-

sen díszelegtek a március 15-i koszo-
rúk, virágok és nemzeti zászlók, ami-
kor valami olyasmi történt, amely 
már kevésbé ünnepélyes, és egyálta-
lán nem nevezhető emberi, normális 
viselkedésnek. 

Valaki átlőtt a művelődési ház udva-
rába. Nem tudni, talán a szeles idő volt 
oka – a szél által felkorbácsolt por és 
szemétszállingózás talán a nosztalgikus 
lelkekben a vadnyugatot varázsolta elő, 
ahol villámgyorsan sültek el a piszto-
lyok és élesen csengett a sarkantyú. Bár 
milyen lelke van annak, aki ezzel a fele-
lőtlen tettével oltotta ki egy sokak ked-
vencévé vált, a művelődési ház udvará-
ba költözött aranyos macska életét? 
Sokak már így is kissé félve és sietősen 
igyekeznek az utcákon a késői órákban. 
Most már attól is kell tartani, hogy fele-
lőtlen személyek egyszer majd 
„véletlenül” még nagyobb bajt csinálnak 
abban a mámoros kedvükben, amelyet a 
fegyver birtoklása eredményez? Balese-
tek mindig is voltak és mindig is lesz-
nek; egy részük viszont megelőzhető 
lenne. Régen azt mondogatták a kisgye-
rekeknek: „Kés, villa, olló, nem gyerek 
kezébe való.” A vaktában lövöldözőknek 
pedig azt mondom, hogy működő fegy-
ver, legyen akár csak légpuska, nem 
felelőtlenek kezébe való! 

SIG 

Még egyszer 
sertés ENAR 

 

Ismételten szeretnék megkérni 
minden tisztelt sertéstartót, hogy aki 
még nem keresett fel ENAR regisztrá-
ció ügyében, szíveskedjen saját érde-
kében ezt mielőbb megtenni lehetőleg 
személyesen, ennek hiányában telefo-
non. A regisztrációhoz szükséges ada-
tok: tartó neve, születésének dátuma, 
lakhelye, levelezési címe, ha van tele-
fonszáma, állatok tartási helye, ha 
van kocalétszám. Figyelem! Az egy 
sertést is regisztráltatni kell! Ennek 
elmulasztása esetén minden nemű 
állatmozgatás lehetetlenné fog válni! 

Rendelési időm változatlan: 
Hétköznap reggel 8-9 óra között, 

Polgármesteri Hivatal Kiskundo-
rozsmai Kirendeltsége Szeged Negy-
vennyolcas u. 12. Tel.:463-038 (csak 
reggel 8-9)  egyébként 06-30/9723-016 
mobil v311-650 (üzenetrögzítő). Ké-
rem a betegbejelentést lehetőleg reg-
geli órákra időzíteni, kivéve természe-
tesen ha a probléma a nap későbbi 
időszakában merül fel. 

 
Dr. Farkas Attila  állatorvos 
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Fizetett politikai hirdetés 

tapasztalataikat az önök szolgálatába 
állítják. Bennem van tenni akarás, a 
többi önökön múlik. 

A MENYIBEN EGYETÉRT TÖ-
REKVÉSEIMMEL,ELÉGEDETLEN 
A JELENLEGI HELYZETTEL: 

BAKAI CSABA MAVEP 
EGY BIZTOS TIPP ÖNNEK   X 
 

Tisztelettel: Bakai Csaba 
MAVEP országgyűlési képviselő jelölt 

 
CSONGRÁD MEGYE 02 ORSZÁG-

GYŰLÉSI VÁLASZTÓKERÜLETÉNEK 
(SZEGED, ÁSOTTHALOM, DOMA-
SZÉK,MÓRAHALOM, ÖTTÖMÖS, RÚ-
ZSA,  PUSZTAMÉRGES, RÖSZKE, ZÁ-
KÁNY-SZÉK) KÉPVISELŐ JELÖLTJE 

Bakai Csaba (MAVEP országgyűlési képviselő-jelöltje) 

Választási melléklet 
Tisztelt Olvasók! 
A közelgő választásokra való te-

kintettel szerkesztőségünk felkereste 
a dorozsmai választókerület ország-
gyűlési képviselőjelöltjeit, hogy fél 
oldalban vázolják programjukat, mu-

tatkozzanak be a lakosságnak. A meg-
keresett hét jelölt mindegyike elfogad-
ta felajánlásunkat, miszerint térítés 
nélkül tehetik közzé közérdekű mon-
danivalójukat, amennyiben annak 
tartalma nem célirányos választási 

propaganda. A politikai hirdetések 
térítés ellenében kerültek közzététel-
re. A képviselők bemutatkozásának 
lapunkban közölt sorrendjét a szer-
kesztőség sorsolásos módszerrel álla-
pította meg. 

TISZTELT 
VÁLASZTÓPOLGÁROK! 

 
 Bakai Csaba vagyok, törzsgyöke-

res szegedi lakos, itt is születtem 1962
-ben. Tanulmányaimat a Ságvári End-
re általános iskolában majd a Rózsa 
Ferenc szakközépiskolában végeztem 
szép városunkban. Ifjúkoromban ver-
senyszerűen sportoltam máig büszkén 
gondolok arra, hogy országos bajnok 
kenus voltam a világ legerősebb baj-
nokságán. Akikre még büszkébb va-
gyok Réka és Dóra lányom, imádom 
őket. Három évig az iparban, majd 
három évig a mezőgazdaságban dol-
goztam .Mivel érdekelnek a kihívások 
munkám mellett mindig képeztem 
magam ennek eredménye, hogy autó-
szerelő, gépjármű-technikus, közép és 
felsőfokú szállításszervezői végzettsé-
geket szereztem. Megérezve az új idők 
szelét 1986-ban vállalkozó lettem és 
azóta is ebben a szférában élem vilá-
gom. 

1990-1994-ig önkormányzati kép-
viselő voltam és megtisztelő számom-
ra, hogy Göncz Árpád dicsérő okleve-
lét kaptam tevékenységemért. 2000-
januárjában megválasztottak a MA-
GYAR AUTÓSOK PÁRTJA országos 
elnökének azóta újra aktívan politizá-
lok. Hitvallásomnak megfelelően a 
MAGYAR VÁLLALKOZÓ EGYSÉG-
PÁRT (MAVEP) jelöltjeként indulok a 
2002-es országgyűlési választásokon. 

Általános és országos érdekegyesítést 
kívánok megvalósítani a hazai autós-
társadalom és a magyar vállalkozók 
érdekében. Mindkét társadalmi réteg 
európai összehasonlításban is méltat-
lan és méltánytalan elnyomás alatt 
szenved. Amennyiben megválaszta-
nak, minden erőmmel a túlzott adók 
és az autózás hihetetlenül megnöve-
kedett költségei ellen akarok küzdeni. 
Városunkban két nagyméretű ingye-
nes parkolóhelyet fogok kialakítatni 
amely jól szolgálja a levegőszennye-
zettség csökkentését is. A mezőgazda-
ságban a Biopack és a Biodizel prog-
rammal több ezer gabonatermelőnek 
segítek  kiutat találni a jelenlegi ne-
héz helyzetéből. A nagy pártok szóla-
mai helyett azonnali összefogást kez-
deményezek a régió országgyűlési 
képviselőivel, hogy nyomást gyakorol-
junk a kormányra az országhatárig 
építendő autópálya megépítéséért. 

Tanulmányok igazolják, hogy ahol 
autópálya épül ott 10-15-szeresére 
emelkedik a befektetések száma és ez 
új munkahelyeket teremt ennél pedig 
semmi nem lehet fontosabb a Szegedi 
és Szeged környéki falvak lakói 
számára. Sajnos az elmúlt időszak 
országgyűlési képviselői nem tudták 
megoldani a régió gondjait ezért meg-
kezdődött az elvándorlás és az orszá-
gos fejlődéstől elmaradó leszakadó 
régióvá váltunk. Frissebb lendülete-
sebb képviselőkre van szükség olya-
nokra, akik a való életből szerzett 

TISZTELT DOROZSMAI POLGÁROK! 
 

AMENNYIBEN BIZALMAT KAPOK ÉS MEGVÁLASZTANAK A KÖVETKEZŐ TELJESÍTHETŐ ÍGÉRETEKET 
TESZEM ÖNÖKNEK: 

 
—A LABDARÚGÓ PÁLYA VISSZASZERZÉSE A SPORTSZERETŐ DOROZSMAI EMBEREK SZÁMÁRA. 
—A NAGYBANI ZÖLDSÉGPIAC ELHELYEZÉSE  VÁROSON KÍVÜL A LAKOSSÁG NYUGALMÁNAK ÉS ÉRDEKEINEK 
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL. 
—AUTÓPÁLYÁT A SZEGEDIEKNEK. 
—FELÜLJÁRÓ ÉPÍTÉSE A DOROZSMAI VASÚTI ÁTJÁRÓ FELETT A KÖZÚTI ÉS GYALOGOSFORGALOM 
ZÖKKENŐMENTES ÉS BIZTONSÁGOS ÁTHALADÁSA ÉRDEKÉBEN. 
—MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK ÖSZTÖNZÉSE A LEENDŐ AUTÓPÁLYA NYOMVONALA MELLETT. 
—A KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSA TÉRSÉGÜNKBEN. 
—A TÖMEGKÖZLEKEDÉS JÁRATAINAK ÁTSZERVEZÉSE KÉNYELMI SZEMPONTOK SZERINT. 

TISZTELETTEL: BAKAI CSABA  
A MAGYAR AUTÓSOK PÁRTJA ELNOKE  

A MAGYAR VÁLLALKOZÓ EGYSÉGPÁRT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ JELÖLTJE 
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dr. Balogh László (FIDESZ-MPP—MDF országgyűlési képviselő-jelöltje) 

dr. Festő-Szabó László (MIÉP országgyűlési képviselő-jelöltje) 

Kedves Dorozsmai Olvasó! 
 
Önöknek köszönhetem azt a 4 

gyönyörű évet, melyet a parla-
mentben tölthettem. Abba a sze-
rencsés helyzetbe kerültem, hogy 
egy sikeres kormány munkáját 
támogathattam. A cáfolhatatlan 
és mérhető gazdasági mutatókon 
túl közvetlen környezetünkben is 
lemérhetjük ennek eredményét. 

Dorozsmán megvalósult beru-
házásokat, amelyek a szegedi ön-
kormányzat és a polgári kormány-
zat közös eredményei, érdemes 
felsorolni: Bölcs utcai óvoda férő-
helybővítése, Tas utcai bölcsödé-
ben felújítások elvégzése, Jerney 
utcai általános iskolában és óvo-
dában javítások, Zsilip utcában út
- és csatornaépítés, csatornaépíté-
sek a Széksósi úton, az Orczy, 
Bölcs, Réti, Szélmalom utcában és 
Őrlő közben, kohósalakos út építé-
se öt utcában 7000 m2-en, Dorozs-
mai út kereszteződésében forga-
lomirányító jelzőlámpa telepítése 
Kispiac rekonstrukciója, Petőfi S. 

Művelődési Ház akadálymentesí-
tése, templomi padok felújítása, 
kábeltévé támogatása, Második 
világháborús emlékmű elkészíté-
se, dorozsmai polgárőrség támoga-
tása. A felsorolásból kitűnik, hogy 
az elmúlt négy év alatt több támo-
gatás érkezett Dorozsmára, mint 
az MSZP kormányzat alatt. 

Bizton ígérhetem, hogy új, kor-
szerű zöldség-gyümölcs nagypiac fog 
épülni Dorozsmán – és nem másutt. 
Egy ilyen korszerű létesítmény gaz-
dasági húzóerőt, vállalkozásokat, 
üzleteket, munkahelyeket jelent itt 
helyben. Arra természetesen nagy 
hangsúlyt kell fektetni, hogy olyan 
megoldást találjunk, amely az itt 
élők életét nem keseríti. A nagybani 
piac áthelyezésével a Vásártér visz-
szanyerheti eredeti funkcióját, így a 
sokak által régóta hiányolt rendsze-
res állatvásár mázsaházzal, állat-
mérlegeléssel. 

Nagyra értékelem azt a sport-
munkát, amely a Dorozsmai Lab-
darúgó Egyesületben zajlik, külö-
nösen az utánpótlás nevelése te-

rén. Mindent megteszek, hogy 
megfelelő sportpálya és eszköz 
álljon rendelkezésre. 

Végezetül ígéretet teszek, hogy 
a következő ciklusban az M5-ös 
autópálya eléri az országhatárt, 
segítve Dorozsma közlekedését is, 
mégpedig úgy, hogy – az ország 
többi autópályáihoz hasonlóan – 
olcsóbb legyen. 

Tisztelt választópolgárok! 
1962-ben Szegeden születtem 

keresztény családban. A JATE Ál-
lam- és Jogtudományi Karán sze-
reztem diplomát, később ügyvédi és 
jogtanácsosi szakvizsgát tettem. 
Beszélek angolul, egy héthónapos 
fiúgyerek apja vagyok. Jogi tevé-
kenységem mellett balástyai birto-
komon őstermelő vagyok. A MIÉP-
nek 2001 nyara óta vagyok tagja. A 
MIÉP-en belül elsősorban a jogi, 
igazgatási, külpolitikai és agrárpoli-
tikával foglalkozom. Párthovatarto-
zástól függetlenül azon leszek az 
Országgyűlésben, hogy a Csongrád 
megyei képviselőkkel együtt küzd-
jünk a közös célokért. Elsősorban a 
közlekedési infrastruktúra és a ha-
gyományos iparágak támogatása 
mellett köteleztem el magam. 

Elsőrendű kérdésnek tekintem 
az autópálya ügyét, mert a régió 
létérdeke, hogy az végre épüljön 
meg az országhatárig. 

A magyar nemzetet fenyegető 
drasztikus népességfogyás megállí-
tására egy olyan családpolitikai 

koncepciót dolgoztunk ki, amely az 
elkövetkezendő évtizedekben – re-
ményeink szerint – képes nemcsak 
megállítani, hanem meg is fordítani 
ezt a folyamatot. Ennek központi 
eleme a főállású anyaság intézmé-
nyének továbbfejlesztése, annak 
kiterjesztése a nyugdíjkorhatár el-
éréséig, sőt a nyugdíjjogosultságra 
vonatkozóan is. Ez választható lehe-
tőség lenne. További elemek a csalá-
di adózás és ezzel párhuzamosan a 
családi adókedvezmények további 
támogatása, továbbfejlesztése. 

Agráriummal kapcsolatos leg-
főbb tézisünk az, hogy a magyar föld 
nem eladó. Az MSZP és az SZDSZ 
külföldi tőke bevonásával akarják 
az agrármodernizációt elérni, mely-
nek célja a helyben lakó földműve-
sek kizárása a földtulajdonszerzés-
ből. A MIÉP nincs semmilyen 
gazdálkozdási forma ellen, de egyér-
telműen a magán és családi gazda-
ságok elterjedésében látja a jövőt. 
Minden állami és egyéb támogatást 
meg kell adni az élelmiszer és fel-
dolgozóipar újbóli talpra állításá-

hoz, majd magyar kézben való meg-
tartásához. Ezt szövetkezeti formá-
ban képzeljük el, és így az áru hely-
ben a termelést végző gazdák által 
kerül feldolgozásra, valamint érté-
kesítésre. Állami szerepvállalással 
kell a magyar földtulajdonosokat 
hitelhez és biztonságos felvevőpiac-
hoz juttatni. Ehhez kérjük az Önök 
segítségét. 
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Pancza István (FKGP országgyűlési képviselő-jelöltje) 
Tisztelt választópolgárok! 
Az FKGP országgyűlési képvi-

selője 1994 óta vagyok. Hódmező-
vásárhelyen 1943-ban születtem. 
Távközlési felsőfokú végzettségem 
van, 28 évig dolgoztam a Postánál 
és MATÁVnál, 1990 óta magán-
gazdálkodó vagyok, családi gazda-
ságomban. Nős vagyok, 3 gyerme-
kem van. Az FKGP-nek 1989 óta 
vagyok tagja, jelenleg a párt alel-
nöke és a Csongrád megyei szer-
vezet elnöke vagyok.  

Most azért vállalom a megmé-
rettetést, mert magam is gazdál-
kodó vagyok, ebből adódóan sze-
retném a gazdálkodói réteget kép-
viselni a parlamentben, amelyért 
az elmúlt 8 évben is harcoltam. A 
8 éves országgyűlési ténykedésem 
alatt komoly tapasztalatokat sze-
reztem. A körzetembe tartozó 9 
település gazdálkodói rendszere-
sen hozzám fordulnak tanácsért, 
segítségért, mert én mint gazdál-
kodó közvetlenül ismerem megol-
dásra váró problémáikat, és ezek-

nek a kéréseknek igyekszem min-
den körülmények közt eleget ten-
ni. Erre a vidékre jellemző a gaz-
dag tanyavilág, a homokhátságon 
különösen Ruzsa és Zákányszék 
közelében állnak olyan sűrű ta-
nyacsoportok, amelyek lakói kizá-
rólag a mezőgazdaságból élnek. 
Körzetemben a homokhátságon 
kb. ugyan annyian laknak falvak-
ban, mint a tanyavilágban. Úgy 
érzem, ha a kisgazdapárt nem 
kerülne be a parlamentbe, nem 
lenne, aki képviselje érdekeit, az 
felérne egy tragédiával. Egyre töb-
ben érzik ezt a veszélyt, s remé-
lem, hogy a választópolgárok meg-
teszik azt a szükséges lépést, 
amely nem engedi meg a kisgaz-
dák kiesését, voksaikkal segítik a 
párt képviselőinek bejutását az 
Ország Házába. A kopogtató cédu-
lákat magam gyűjtöttem össze, 
megtapasztaltam, hogy az ott élők 
és gazdálkodók erősen kötődnek a 
kisgazdákhoz és tőlük várják a 
boldogulást. 

Esélyeimről szólva az első há-
romban benne szeretnék lenni, 
ezáltal a második fordulóban való 
megmérettetést is vállalom. Tisz-
tességes kampányt folytatok, an-
nak ellenére, hogy a kisgazdákat 
az elmúlt időszakban rengeteg 
támadás érte. 

 

Fizetett politikai hirdetés 
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Rácz Béla (Munkáspárt országgyűlési képviselő-jelöltje) 

Nagy Sándor (SZDSZ országgyűlési képviselő-jelöltje) 

Választási melléklet 

Tisztelt Kiskundorozsmai vá-
lasztópolgárok! 

 
Először is hálásan köszönöm 

az Önök irányomban megnyilvá-
nuló rokonszenvét, bizalmát és 
azt s mintegy 250 ajánlószel-
vényt, melynek segítségével biz-
tosan szereztem meg a választási 
induláshoz való jogot. Mivel ma-
gas is munkás-paraszt származá-
sú, bérből, fizetésből élő ember 
vagyok, a munkáspárt választási 
programja alapján a munkások, 
földművesek, értelmiségiek, kis-
vállalkozók, munkanélküliek, 
nyugdíjasok, a rendszerváltás 
veszteseinek érdekében kívánok 
tevékenykedni. Szociális Alkot-
mányt, mindenkinek munkát, 
teljes foglalkoztatottságot, euró-
pai munkáért európai béreket, 
ingyenes egészségügyi ellátást és 
oktatást, az Európai Unióban is 
versenyképes magyar mezőgaz-
daságot akarunk megvalósítani, 
kiharcolni. Célunk a szegénység 

felszámolása, a középrétegek 
lecsúszásának megállítása. Új 
adópolitikával csökkentjük a kis-
jövedelműek adóját, el akarjuk 
törölni a lakossági szolgáltatások 
és közüzemi díjak, a villany a víz 
a csatorna, a vezetékes és tartá-
lyos gáz, tűzifa, a szén, továbbá 
az alapvető élelmiszerek, a gyer-
mekruha, a bébiétel, az iskola-
szerek általános forgalmi adóját. 
A nagy kereseteket és vagyono-
kat viszont magasabb százalékos 
aránnyal adóztatjuk. Olcsó bérla-
kás építési programot indítunk. 
A heti kötelező munkaidőt 35 
órára szállítjuk le, a nyugdíjkor-
határt pedig visszaállítjuk 55-60 
éves korra. Komolyan felvesszük 
a harcot mindent elöntő bűnözés, 
a korrupció, a bürokrácia ellen. A 
FIDESZ cselédtörvénye helyett a 
munkavállalói jogokat védő mun-
katörvénykönyvre teszünk javas-
latot, európai szintű érdekegyez-
tetést hozunk létre. 

 

Kérem, gondolják meg és is-
merjék fel, hogy a Munkáspárt a 
szegények, a dolgozók egyetlen 
igaz képviselője, szavazatukkal 
segítsék be az Országgyűlésbe 
mindannyiunk érdekében. 

 
Kádár idejében jobb volt – a 

Munkáspárttal jobb lesz! 

Tisztelt választópolgárok! 
 
Harmincöt éves, nős program-

tervező matematikus vagyok, két 
gyermek apja. Egy nagyvállalat-
nál dolgozom informatikai pro-
jektvezetőként, ahol szaktudáso-
mat rendszeresen nemzetközi 
részvétellel zajló munkákban 
tehetem próbára. A rendszervál-
tás, 1989 óta politizálok a Sza-
bad Demokraták Szövetségében. 
Az elmúlt nyolc évben a szegedi 
Közgyűlésben önkormányzati 
képviselőként szereztem politikai 
gyakorlatot. Megismertem a poli-
tizálás mindennapjait, megta-
pasztaltam sikereket és kudarco-
kat egyaránt.  

 
Büszke vagyok arra, hogy el-

lenzékből is tudtam olyan javas-
latokat tenni, amit a Közgyűlés 

elfogadott: pl. az ülések kötelező 
tévé közvetítéséről, vagy leg-
utóbb az égési osztályért indult 
közadakozás önkormányzati tá-
mogatásáról. Elsőként hoztam 
nyilvánosságra a tervezett kór-
ház-privatizáció mögötti fideszes 
érdekkapcsolatokat és más 
ügyekben is igyekeztem a közélet 
tisztaságát védelmezni. 

 
Azért indulok az országgyűlé-

si választásokon, mert szeretném 
a helyi politikában megszerzett 
tapasztalatokat, a Szegedről ösz-
szegyűjtött ismereteket az Or-
szággyűlésben kamatoztatni. 
Úgy gondolom, az SZDSZ prog-
ramja garancia arra, hogy rend-
be tegyük az egészségügyet, hogy 
a gazdasági fejlődés eredményeit 
csökkentett adók formájában 
osszuk meg az ország polgáraival 

és hogy végre tiszta közállapoto-
kat teremtsünk. És garancia ar-
ra is, hogy az autópálya ne csak 
a térképeken érjen el Szegedig és 
végre a mi városunk is bekapcso-
lódhasson az európai gazdasági 
vérkeringésbe, ami új munkahe-
lyeket, nagyobb prosperitást je-
lent majd számunkra. 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

Mikor van számunkra húsvét? 

Mikor van húsvét ünnepe?  
Nagypéntek harmadnapján. 
Vajon mindenki számára így van ez? 

Krisztus feltámadása idők feletti 
esemény. Szent Pál ezt mondja: 
„Krisztus …harmadnap feltámadt… 
Megjelent Péternek, majd a tizenket-
tőnek…Utánuk pedig, mint egy elve-
téltnek, megjelent nekem is.” (vö. 
1Kor 15, 5-8.) 

Az élő Krisztus megtapasztalására 
nem jut el mindenki ugyanazon a na-
pon, ugyanabban az órában. Kezdettől 
fogva felfigyelhetünk a „húsvét” meg-
történésének időeltolódására. Amikor 
Pétert és a kenetet vivő asszonyokat 
már régen elárasztotta az új élet ra-
gyogása, a többi apostol még és névte-
lenek tömegei még a nagypéntek re-
ménytelen sötétségében tapogatóztak. 
– Amikor Mária örömtől repesve fu-
tott Jézus barátainak rejtekhelyére, 
az emmauszi úton a két megriadt ta-
nítvány egyre távolodott az esemé-
nyektől. Tamás is kételyeinek foglya 
volt, amikor a többi apostolt már eltöl-
tötte békességgel az Úr látása, nem is 
beszélve arról, milyen messze állt még 

Saul a damaszkuszi úton bekövetkező 
megvilágosodástól. 

A feltámadás eseménye nem érke-
zik el mindenki számára „harmad-
napon”. A nagypéntek sötét reményte-
lensége sokaknál napokig, évekig, sőt 
évtizedekig eltart, mivel úgy érzik, 
hogy az Úr halott, pedig már régen 
felkelt a sír mélységéből. 

De egyszer mindenki találkozni 
fog a feltámadás valóságával. 

A húsvétot bármikor megtapasz-
talhatjuk. Néha nagyon későn, mint 
Pál apostol. A feltámadott Jézus egy 
napon a mi utunkat is elállja, amint 
Sault is váratlanul megállította vala-
hol a Jeruzsálem és Damaszkusz kö-
zötti útszakaszon. 

Nem könnyű tehát válaszolni arra 
a kérdésre, mikor is van húsvét. Szá-
molunk-e ezzel az időeltolódással, 
különösen akkor, ha már jó ideje ár-
nyék borul a lelkünkre? Vagy olyan-
kor, ha mások nem viszonozzák öröm-
teli köszöntésünket: Az Úr valóban 
feltámadott! 

(J. B. Metz: Húsvéti fényes örö-
münk. Agapé, 2001. 69. oldal) 

A fájdalmaspéntök 
A virágvasárnapot megelőző pén-

tek. Jellegzetes franciskánus ünnep, 
amelyet a jámbor asszonyok számon 
tartanak. Tiszteletét az alsóvárosi 
templom gyönyörű Hétfájdalmú Szűz-
anya oltára, illetőleg szobra, valamint 
Dorozsmán a ligeti kápolna is élteti. 

 
Virágvasárnap 
Népünk számára elsősorban a bar-

kaszentelés ünnepe. A barkás fűzfa-
ágat előző napon már megvették a 
piacon, régebben alamizsna ellenében 
a koldusok nyújtották át a templom 
ajtajában. 

A templomból hazahozott szentelt 
barkából régebben a család minden 
tagja lenyelt egy – egy szemet, hogy 
egészséges maradjon. 

A szegedi tájon úgy tartják, hogy a 
barkát nem jó bevinni a szobába, mert 
akkor sok légy lesz a nyáron.  Ezért a 
padlásra teszik, vagy ereszet alá tű-
zik. Ez a magyarázat azonban már 
másodlagos. Az elsődleges célja 
ugyanis az volt, hogy a házat kerülge-

tő gonoszt elriasszák vele ezért tűzték 
feltűnő helyre. 

 
Nagycsütörtök 
A már szigorúan böjtös eledelekből 

álló esti étkezésnek régebben úrvacso-
ra volt a neve utalva az Utolsó Vacso-
ra időpontjára. A régi családokban 
ilyenkor háromféle zöld került az asz-
talra: sóskaleves, spenótfőzelék, tü-
körtojás salátával. E táplálkozási ha-
gyomány föltétlenül német eredetű és 
a zöldcsütörtök (Gründonnerstag) 
képzetköréhez kapcsolódik. 

Nagycsütörtökön elnémulnak a 
harangok, vagyis „Rómába mennek”. 
A gyerekek ilyenkor kereplővel járták 
az utcákat és minden háznál bejelen-
tették a delet és az esti harangszó 
idejét. Húsvét reggelén szolgálatukért 
tojást kaptak ajándékba. 

 
Nagypéntek 
Nagypénteken teljes a csönd. A tűz 

kialszik, mert különben leégne a ház, 
a tükröt fekete kendővel takarják le.  

A böjt ezen a napon a legszigo-

rúbb. Reggeli nem volt. Délben is ré-
gebben csak olajjal készült ételeket 
ettek, melyeket már nagycsütörtökön 
előre megfőztek. 

Mivel nagypénteken nem égett a 
tűz ilyenkor kenyeret sem szoktak 
sütni. 

Maga a nagypénteki szakrális áhí-
tat már nagycsütörtök éjszakáján el-
kezdődött, amikor Jézus Olajfák he-
gyén való virrasztásának emlékezeté-
re az egyes városrészek hívei a maguk 
templomától a városon keresztül 
énekszóval egymást felváltva halad-
tak a Kálváriára. 

Az első szegedi kálváriát a XVIII. 
század folyamán épült a régi palánki 
temető felé. A kápolnát a haldokló 
Jézus tiszteletére emelték. 

A kápolnát a Víz romba döntötte, 
de Halmay Andor barokkos tervei 
nyomán az árvízi adományokból újjá 
épült. 1966.-ban azonban lebontották, 
mert helyére épült a mostani benzin-
kút. 

(A Móra F. Múzeum évkönyvéből 
közli: Pócsai György) 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
Dorozsma minden lakójának áldott 
húsvétot! 

Mádi György plébános 
 
 

Lehet Isten ellen 
harcolni, de… 

 
Az Istent lehet üldözőbe venni, de 

nem lehet utolérni. 
Lehet ellene harcolni, de nem le-

het legyőzni. 
Lehet Őt gyűlölni, de nem lehet 

végleg megölni. 
Lehet Fölségét gyalázni, de nem 

lehet szépségét csorbítani. 
Lehet hatalmát semmibe venni, de 

emiatt nem fog elgyengülni. 
Lehet létezését tagadni, de emiatt 

nem fog megsemmisülni. 
Lehet sírba helyezni, de kár sírja 

elé követ hengeríteni, 
mert az Isten feltámadását nem 

lehet megakadályozni. 
(Húsvéti fényes örömünk.  

60. oldal. Agapé 2001.) 

A nagyhét a néphagyományban 
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A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele, melyet mindenki számára megfontolásra ajánlunk! 
 

Kedves Testvérek! 

Hazánkban választások közeled-
nek. Ezért főpásztori kötelességünk, 
hogy híveinket, és jóakaratú honfitár-
sainkat ebben, a hazánk jövőjét meg-
határozó döntésükben segítsük. 

Tőlünk, a mi szavazatunktól is függ, 
hogy az iskolákban kik, melyen szellem-
ben nevelik gyermekeinket és unokáin-
kat, hogy a társadalom miként gondos-
kodik a betegekről, öregekről, tovább 
csökken-e a munkanélküliség és főleg: 
sikerül-e megállítani a népesség fogyá-
sát, amitől hosszú távon a jövőnk függ, s 
aminek biztató első jeleit már láttuk az 
elmúlt években. 

A II. Vatikáni Zsinat tanítása fi-
gyelmeztet: „…tudja meg tehát min-
den állampolgár, hogy a közjó érdeké-
ben joga és egyben kötelessége a sza-
vazás szabad lehetőségével él-
ni.” (Gaudium et spes 75.) Aki nem 
megy el szavazni, nemcsak a maga 
sorsát ronthatja, de utódai jövőjét és 
veszélyeztetheti. 

El kell tehát mennünk a választá-
sok mindkét fordulójára és felelősség-
gel szavaznunk! 

A keresztény ember olyan jelöltek-
re szavaz, akik a keresztény értékren-
det tiszteletben tartják és védik. Nem 
szavad csupán az ígéretekben hinni, 
hanem eddigi tapasztalatainkra ala-
pozva kell döntenünk. 

 
Arra szavazzunk tehát: 
—aki védi a teljes életet, a házas-

ság és a család szentségét, biztosítja a 
többgyermekes családok megélheté-
sét, a gyermekvállalás megbecsülését; 

—aki óvja fiataljainkat az önrom-
boló, káros szenvedélyektől és segíti a 
fiatalok lakáshoz jutását, biztosítja a 
tanulás és továbbtanulás lehetőségét; 

—aki megbecsüli a magyar kultú-
ra értékeit, segíti az egészséges nem-
zeti öntudat kialakítását. Nyitott szív-
vel, áldozatokat is vállalva fordul a 
határainkon túl élő magyar testvére-
ink és a szomszéd népek felé; 

—aki garantálja a hit- és erkölcs-
oktatás szabadságát; 

—aki biztosítja az Egyház szabad 
működésének lehetőségét; 

—s akinek programja meg is való-
sítható. 

 
Mint az Egyház vezetői, tisztelet-

ben tartjuk híveink szabad döntését, 
ezért nem nevezhetünk meg személye-
ket és pártokat. A magyar választási 
rendszer ismeretében azonban felelős-
séggel mondhatjuk a következőket: 

Ne vesztegessük el szavazatunkat 
esélytelen jelöltekre. 

Az első választási fordulóban próbál-
juk megtalálni azt az egyéni képviselőt, 
akit leginkább alkalmasnak tartunk, és 
akinek van esélye a parlamentbe jutás-
ra. Ugyanígy döntsük el, hogy az első 
fordulóban melyik párt listájára szava-
zunk. Ha egy párt ugyanis nem éri el az 
öt százalékot, nem jut be a parlamentbe, 
a rá adott szavazatokat más pártok 
kapják meg. Így esetleg olyan pártot 
juttatunk előnyhöz, amely akaratunk-
kal ellenkező nézetet képvisel. 

A második fordulóban pedig a leg-
esélyesebb jelölteket kell támogatni 
azok közül, akik értékeinket képvise-
lik vagy elfogadják. 

Közösen imádkozzunk, és körülte-
kintően tájékozódjunk, hogy a válasz-
tásokban a Szentlélek megvilágosító 
kegyelme segítsen mindnyájunkat, és 
felelős döntésünk valóban hazánk 
javát szolgálja. 

Budapest, 2002. március 17. 
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 

Szertartások, események a kiskundorozsmai plébánián 

Szentmisék: Vasárnap: 7.00, 9.00 
és 18.30 (húsvét vasárnaptól). 

Irodai szolgálat: hétfőtől péntekig 
8.00-12.00-ig, csütörtökön 13.00 – 
17.00-ig is. 

 
MÁRCIUS 
28. Nagycsütörtök. 7.00: Jeremi-

ás siralmai. Előtte és utána gyónási 
lehetőség. 

17.30: Az utolsó vacsora emlék-
miséje. Utána imádságos virrasztás. 

29. Nagypéntek. 7.00: Jeremiás 
siralmai, keresztút, előtte és utána 
gyóntatás. Ma szigorú böjtöt tar-
tunk. 

17.30: Urunk 
szenvedésének és 
halálának ünnep-
lése.  

30. Nagyszom-
bat. Urunk sírban 
nyugvása. A temp-
lom egész nap 
nyitva az imádko-
zók számára. 

7.00: Jeremiás 
siralmai. Előtte-
utána gyóntatás. 

20.00: HÚSVÉ-
TI VIRRASZTÁS 
(VIGILIA)  szer-
tartásai. 

30. HÚSVÉT-
V A S Á R N A P . 
URUNK FELTÁ-
M A D Á S Á N A K 
ÜNNEPE. 

S z e n t m i s é k : 
7.00, 9.00 és ez-
után feltámadási 
körmenet, 11.30, 
és 18.30. 

 
ÁPRILIS 
Húsvét hétfő. 

Szentmisék 7.00 és 
9.00. Este nincs 

szentmise. 
21. Papi és szerzetesi hivatások 

világnapja. 
9.00: Ferences testvérek lesznek 

vendégeink. 
28. 9.00: Könyörgés a jó termé-

sért. (Búzaszentelés.) 
 
MÁJUS 
Vasárnap. 9.00: Elsőáldozók ke-

resztelése. 
12. Vasárnap 9.00: Elsőáldozás. 
26. Szentháromság vasárnapja.  

9.00: Betegek szentmiséje. A szent-
kenet szentségének ünnepélyes ki-
szolgáltatása. 
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„1100 éve ott vagyunk” 
 
2002. március 14-én, az ünnep 

előestéjén lépett fel a dorozsmai Petőfi 
Sándor Művelődési Házban Varga 
Miklós énekes. Az előadóművész már 
az 1999-ben megrendezett I. Dorozs-
mai Napokon is hatalmas sikert ara-
tott, természetesen most is nagy vára-
kozás előzte meg a fellépését. Felké-
szülése alatt volt időm egy rövid inter-
jút készítenem Varga Miklóssal. 

—Milyen érzés volt visszatérni 
Szegedre? 

—A várost mindig is szerettem, 
kellemes és hangulatos itt lenni. Már 
sok-sok szerep, fellépés köt Szeged-
hez, hisz már 1986 óta lépek itt fel 
különböző produkciókban. 

—Számos albuma jelent már meg, 
gondoljunk csak a Van remény?, az 
Aki magyar… címűekre. Tervezi-e a 
közeljövőben egy új album elkészíté-
sét? 

—Igen, jelenleg is folynak Geszler 
Péterrel közösen egy új album felvé-
telének munkálatai. Mindez már jó 
egy éve tart, de nagyon jó lesz, és 
ugye, jó munkához idő kell. Talán 
idén ősszel már meg is jelenhet. 

—Az eddigi munkái közül melyek 
állnak a szívéhez a legközelebb? 

—Ezt nehéz eldönteni. Úgy gondo-
lom, jó szerepeim voltak, mindegyik 
másért nőtt a szívemhez. Ám tény és 
való, a legmeghatározóbb szerepem az 
István, a királyban volt, amely nem-
zetközileg is nagy sikert aratott. 

—Mit jelent önnek ez a szerep, és 
az István, a király rockopera? 

—Alapvetőleg ez indított el az éne-
kesi pályámon. Ez volt az első nagy 
szerepem. Meghatározta az egész éle-
temet, és amellett, hogy maga a mű is 
egyszerűen fantasztikus, nagy hatás-
sal volt rám és a szakmai karrierem-
re. 

—Megtudhatunk valamit a családi 
életéről? 

—Habár általában a magánélete-
met privát szférának tekintem, büsz-
kén mondhatom el, hogy már egy éve 
vagyok boldog családapa. Ikreim van-
nak, egy fiú és egy lány. 

Gróf Klebelsberg 
Kunó 

 
A hajdani vallás- és közoktatás-

ügyi miniszterre (1922-1931) már ke-
vesen emlékeznek. Érdemes felidéz-
nünk alakját, hiszen sokat tett Szeged 
fejlődéséért is. 

Magyarpécskán született 1875-ben, 
apja gróf Klebelsberg Jakab, anyja Far-
kas Aranka, felesége Botka Sarolta. 
Vallásos neveltetése, katolikus hite és 
erkölcsi elkötelezettsége egész életét 
meghatározta Tanult Budapesten, Bécs-
ben, Berlinben és Münchenben, Párizs-
ban a Sorbonne-on. Kolozsvár majd 
Sopron nemzetgyűlési képviselője. Tisza 
István mellett fél évig miniszterelnöksé-
gi államtitkár. A konszolidációs Bethlen
-kormányban fél évig belügyminiszter, 
majd tíz évig vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. Minisztersége alatt az okta-
tás egyik legnagyobb, legátfogóbb és 
legsikeresebb reformja történt az óvodá-
tól az egyetemig. Többek között megépí-
ti a debreceni, pécsi és szegedi egyete-
meket, 21 klinikát, létrehozza a Testne-

* 
Varga Miklós az Ez Gáz folk 

együttes koncertje után lépett fel a 
közönség előtt, ahol olyan sikeres 
rockoperákból adott elő részleteket, 
mint A költő visszatér és A megfeszí-
tett. Érdeklődve hallgattuk meg az 
Egy gondolat bánt engemet… és a 
Nemzeti dal című Petőfi-versek meg-
zenésített változatait. Az estet A vén 
Európával zárta, és egy igen magvas 
gondolattal búcsúzott a közönségtől:  
„Azt mondják, igyekeznünk kell Euró-
pába. Nem kell igyekeznünk; 1100 éve 
ott vagyunk.” 

Somogyi Gábor 

velési Főiskolát, 5000 népiskolát épít, 
elsősorban az alföldi tanyavilágban há-
rom év alatt. Szeged országgyűlési kép-
viselője. Pécsi, szegedi, római egyete-
mek díszdoktora. 1932-ben szívroham 
következtében meghal. A szegedi Foga-
dalmi templom kriptájában temették el. 

Szeged Trianon után elvesztette 
központi fekvését, a balkanizálódás 
veszélyébe került. Az Alföld elmara-
dott kulturális és egészségügyi szin-
ten volt. Klebelsberg arra a következ-
tetésre jutott, hogy legfontosabb vá-
rosképző elem az egyetem. 1921-ben a 
kolozsvári egyetem ideiglenesen Sze-
geden nyert elhelyezést. A város ko-
moly áldozatokat hozott, hogy az egye-
tem új épületeket kapjon. Klebelsberg 
kinevezése után szinte azonnal tájé-
kozódott Szegeden a klinikák, intéze-
tek elhelyezésének lehetőségéről. 1926
-ban kezdődött az építkezés a gyer-
mekklinikával és a nőgyógyászati és 
szülészeti klinikával. Az egyetem 
alapkövének letételén itt volt Horthy 
Miklós kormányzó, József főherceg, 
Glattfelder Gyula csanádi megyés 
püspök is. Klebelsberg sokat foglalko-

zott Szeged történetével, az árvizek-
kel, a Tisza szabályozásával, statiszti-
kákkal, figyelmet fordított az esztéti-
kai szempontokra is. Népszövetségi 
kölcsönt és a Rockefeller Alapítvány 
támogatását is megszerezte. Klebels-
berg fő műve a Dóm téri intézetek 
megvalósítása. A Dóm orgonája Euró-
pa második legnagyobb orgonája lett. 
Kollégiumokat építtetett, a diákoknak 
menzasegélyt adott, nyelvtanárokat 
szerződtetett. Ő hozta létre az újsze-
gedi uszodát, a rókusi sportcsarnokot, 
több mint 10 játszóteret és az Ady téri 
sporttelepet, a helyén ma könyvtárat 
építenek. A Salzburgi Ünnepi Játékok 
adták Klebelsbergnek a szabadtéri 
játékok ötletét, az első előadás 1931-
ben volt. Azóta is külföldieket és ma-
gyarokat egyaránt vonz a műsor, az 
idén is mindenki megtalálhatja a neki 
tetsző műfajt. 

Megszívlelendő gondolatával zá-
rom a megemlékezést: „Ne feledjük, 
hogy a magyar hazát elsősorban nem 
a kard, hanem a kultúra tarthatja 
meg és teheti ismét naggyá.” 

K. Zs. 
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Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati típusú 
autó alkatrészei 
raktárról, illetve 

egynapos beszerzéssel. 
Suzuki és Maruti alkatrészek 

esztergomi raktárkészletből 1 napos 
beszerzéssel. 

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

A Kiskundorozsmáért 
Alapítvány közleménye 

 
Február 16-án jó hangulatban, telt 

házas részvétel mellett zajlott le az 
alapítvány szervezésében a jótékony-
sági bál a sportcsarnokban. 

Ez teszi lehetővé, hogy az alapít-
vány megvalósítsa célkitűzéseit, pá-
lyázatokkal segítse a civil szervezetek 
működését, a dorozsmai pályázók kez-
deményezéseit, egyének, közösségek 
boldogulását. 

Ezen túlmenően a siker záloga az 
önzetlen támogatás, amelyet vállalko-
zók, vállalatok vezetői, magánszemé-
lyek nyújtottak a jótékonysági bál sike-
réhez a tombola értékes nyereményei-
nek felajánlásával. A forgandó szerencse 
várása fokozta a jó hangulatot. 

Elnézést kérünk a felajánlást tett 
személyektől, hogy hagyományainktól 
eltérően nem soroljuk fel nevüket, de 
örömteli az a tény, hogy megnevezé-
sük a fél újság terjedelmét tenné ki. 

Ezúton szeretnénk köszönetünket 
kifejezni minden adományozónak. Őket 
a segítség adása örvendeztethette meg, 
a kuratóriumot pedig a befolyt összeg jó 
szándékú felhasználása a jövőben. 

Köszönettel a kuratórium elnöke és tagjai 

Köszönet 
 
A Dorozsmai Napsugár Alapítvány 

2002.március 2-án rendezte meg 3. 
Alapítványi Bálját. 

Ezúton szeretnénk megköszönni tá-
mogatóinknak, hogy hozzájárultak ren-
dezvényünk sikeréhez: Frányó Péter kür-
tös kalácsos, Tapodi Tamás cukrász, Sze-
ged Fisch KFT., PICK RT., Kovács 
T.Szilveszterné, Mary Vegyidiszkont, 
Kondorosi András, Gyöngyösi Jolán, Papp 
Ferenc OÁZIS Virágüzlet, Terjékiné 
Bencs Veronika, Lőrinczné Losonczi 
Timea, Pálfi Edit kozmetikus, 
TECHSTYLE Műszaki Konfekció KFT., UNI-
LEVER, Szülők Közössége. 

Tóth József önkormányzati képviselő a 
Kiskundorozsmai Óvodai Körzet számára 
felajánlott l00.000 Ft –ból takarítógépet 
kívánunk vásárolni, melyet természetesen 
mind a négy tagóvoda  fogja használni. 

Az Alapítvány Kuratóriuma 

Óvodai beíratás 2002/2003. nevelési évre 
 
Időpont: 2002. április 8. (hétfő) 8-17 óra 
2002. április 9. (kedd) 8-17 óra 
 
Az óvodai felvételhez szükséges iratok: 
—a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
—az egyik szülő (gondviselő) személyi igazolványa 
—az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv. 
 
Kérem a szülőket, hogy – lehetőség szerint – a lakóhelyükhöz közelebb eső 

óvodába írassák be gyermeküket. 
A már óvodába járó gyermekeket újra íratni nem szükséges, viszont a szemé-

lyes adatokban beállt változást jelezzék a tagóvoda-vezetőnél. 
Felhívom a szülők figyelmét, ha gyermekük a 2002. évben betölti az 5. élet-

évét, óvodába kell íratni. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy a diétás ellátást igénylő gyermekeket a Jerney 

utcai óvodába kell beíratni – az ellátás igényléséhez orvosi igazolás szükséges. 
Kiskundorozsmai Óvodai körzet vezetője 

Óvodáink bemutatása 
Kiskundorozsmai Óvodai Körzet 

Székhely: Jerney Utcai Óvoda 
6791 Szeged, Jerney u. 4. 
Tel.: 461-214 
Nyitva tartás: 600-1700 
Óvodavezető: Pappné Sörös Julianna 
Óvodavezető-helyettes: Sallainé 
Major Rita 

 
Tagintézmények: 
Negyvennyolcas Utcai Óvoda 
6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 

54. Tel.: 461-286 Nyitva tartás: 600-
1700 

Tagóvodavezető: Peták Angéla 
Széksósi úti Óvoda 
6791 Szeged, Széksósi út 17. Tel.: 

461-062 Nyitva tartás: 600-1700 
Tagóvoda-vezető: Timkó Nóra 
Bölcs utcai Óvoda  
6791 Szeged, Bölcs u. 9. Tel.: 461-

337 Nyitva tartás: 600-1700 
Tagóvoda-vezető: Csányiné 

Kecskés Hajnalka 
 
Szeged egyik városrészének Kis-

kundorozsmának négy óvodája fogadja 
a településrész óvodáskorú gyermekeit. 
Felvételi körzete nagy területet ölel fel, 
hiszen óvodai körzetünkbe nyernek 
felvételt a sziksósfürdői, öreghegyi, va-
lamint a subasai szülők gyermekei is. 
Óvodáink férőhely kihasználtsága min-
den évben 100 % fölött van. Mind a négy 
tagóvoda a helyi sajátosságaihoz alkal-
mazkodva igyekezett minél színesebben 
kialakítani saját nevelési gyakorlatát, 
melyet a „Szélkergető” című helyi peda-
gógiai programban fogalmaztuk meg. 
Kiemelten fontosnak tartjuk az óvoda 
szakmai fejlesztését, érdemi megújulá-
sát. 

A Jerney utcai tagóvodába kijáró 
logopédus végzi a körzetbe járó gyer-
mekek beszédkorrekcióját. 

Mind a négy tagóvodában szülői 

igény alapján hitoktatás folyik. 
A gyermekek részképességének 

vizsgálatát 5 éves korban az MSSST 
szűrőeljárással végezzük. 

Az 5 éves korosztálynak lehetősége 
nyílt arra, hogy az iskolai tornater-
mekben tornázzon. 

 
Jerney Utcai Óvoda 
Településrészünk legfiatalabb óvo-

dája, lakótelepi környezetben, hatal-
mas játszóparkkal rendelkezik. A 
négy óvodai csoport tágas termekkel, 
csoportonként saját gyermekmosdó-
val, saját gyermeköltözőkkel fogadja a 
gyermekeket. Meseszoba, logopédiai 
foglalkoztató kialakítására nyílt lehe-
tőségünk. 

Ebben az óvodában működik az 
intézményünk székhelye, gazdasági 
apparátussal. 

Programunk kiemelt célkitűzései: 
• Játékban integrált tanulási 

lehetőséget biztosítunk. 
• Családokkal történő nyílt, 

őszinte együttműködés megvalósítása 
fontos feladatunk. 

• Közös játszódélutánokkal, sza-
badidős programokkal, ünnepekkel, 
helyi hagyományőrző szokásokkal, 
(Húsvéti és Adventi készülődés) erő-
sítjük a családokkal való kapcsolatot.  

Speciális feladataink: integrált 
óvodai nevelés, diétás étkeztetés biz-
tosítása, szülői igény alapján úszások-
tatást szervezünk. 

Óvodapedagógusaink speciális 
végzettsége: 

Fejlesztőpedagógiai, integrált óvo-
dai nevelés, mentálhigiénés szakem-
ber, gyermekvédelem. 

Óvodánk alapítvánnyal rendelke-
zik, melynek neve: Dorozsmai Napsu-
gár Alapítvány. 

 
(Folytatás a 11. oldalon) 
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Tavaszi

akció

Fizessen elő az HBO-ra 2002. április 30-ig és kap 
tőlünk ajándékba két szórakoztató magazint –

akár 6 hónapos időtartamra.
A részleteket megtudhatja Ügyfélszolgálatunkon, a 463-444-es telefonszámon, valamint 

üzletkötőnktől, akit a 06-20-450-5614-es számon hívhat.

(Folytatás a 10. oldalról) 
Negyvennyolcas Utcai Óvoda 
Óvodánk jól megközelíthető helyen 

buszmegálló közelében található. 
1880-ban épült a járás első óvodá-

jaként. Épülete patinás, villaszerű, 
régi építészeti stílusban készült. A 
három óvodai csoport tágas, világos 
termekben fogadja a gyermekeket. 
Tágas, parkosított, udvari fajátékok-
kal ellátott, fürdőmedencés udvarunk 
lehetőséget ad a gyerekek szabad le-
vegőn való játékára. 

Programunk kiemelt célkitűzései:  
• A természet megismerése, az 

élővilág megszerettetése, környeze-
tünk megóvására nevelés. Ezen célki-
tűzések megvalósítása miatt sokat 
sétálunk, kirándulunk a gyerekekkel. 

• A szülők támogatásaival létre-
hoztuk a „Szemünk Fénye” alapít-
ványt, melynek legfőbb célja a tárgyi 
eszközeink bővítése. 

Óvodapedagógusaink folyamatosan 
képzik magukat: játszóház vezetői, 
fejlesztő pedagógiai, ifjúságvédelem. 

Szülői igény alapján úszásoktatást 
szervezünk. 

A gyermekek korszerű oktatásá-
hoz az óvoda számítógéppel rendelke-
zik. 

 
Széksósi Úti Óvoda 
Az óvoda 1930-as évektől működik, 

magánházas környezetben. 
Három gyermekcsoport fogadja 

barátságos, sok új felszerelés birtoká-

ban a felvételt nyert 3-7 éves korú 
gyermekeket. 

 
Programunk kiemelt célkitűzései: 
• Az óvoda és a család együttmű-

ködő tevékenységének erősítése 
• Esélyegyenlőség megteremtése, 

egyénre szabott fejlesztési módszerek-
kel, sokoldalú képességfejlesztés. 

• Anyanyelvi és kommunikációs 
képességfejlesztés, közös élmények, 
játék, tanulási folyamatok során. 

A fenti célok megvalósításában 
képzett óvodapedagógusaink segíte-
nek. Kiegészítő képzésen beszédfej-
lesztést, fejlesztő pedagógiát, gyer-
mekvédelmi feladatok ellátását sajátí-
tották el kolleganőink. Közös mun-
kánk eredményeként megújult a gyer-
mekek játszóudvara, mosdóhelyisége, 
csoportszobák bútorzata, játékkészle-
te. 

Bölcs Utcai Óvoda 
Óvodánk az 1900-as évek óta – 

Dorozsma egyik legrégebbi óvodája – 
várja a körzetébe tartozó óvodásokat. 

Jelenleg két csoporttal, de mindig 
magas jelentkezői létszámmal műkö-
dik. 

Óvodánk udvara tágas, megfelelő-
en tagolt, fajátékokkal, nyitott szín-
nel, pancsolóval alkalmazkodik a 
gyermekek életkori sajátosságaihoz. 
Az épület kicsi alapterülete családias, 
egyedi hangulatot kölcsönöz, a gyer-
meki tevékenységek belesimulnak a 
játék folyamatába. 

Programunk kiemelt célkitűzései: 
• Hagyományőrzés, mely az év-

szakokhoz és az ünnepkörökhöz kap-
csolódik. 

• A gyermekek napi tevékenysé-
gében sok természetes anyagot hasz-
nálunk, megismertetjük őket a népi 
kismesterségekkel, kézműves techni-
kákkal. 

• Nevelési alapelveinkhez szoro-
san kapcsolódik a természetszeretet, 
természetvédelem, melynek színtere a 
sok-sok kirándulás. 

Óvodánk működési feltételeinek 
javításában nagy segítségünkre van a 
„Bölcs utcai óvodás gyermekekért” 
alapítvány. 

A családok aktív közreműködésé-
vel két nagy rendezvénnyel örvendez-
tetjük meg a gyerekeket: Szüret a 
Bölcsben és a Majális. 

Szülői igény alapján úszásokta-
tást, színházlátogatást szervezünk. 

Az óvodapedagógusok speciális 
végzettsége: Sindelar fejlesztő mód-
szer, gyógypedagógiai asszisztens, 
tanítói. 

 
Ezzel a kis tájékoztatóval igyekez-

tünk segíteni a szülőknek az óvodai 
beiratkozáshoz. A jelzett időpontban 
várjuk a szülőket nagy-nagy szeretet-
tel, és kérjük Önöket, hogy a beíratási 
napokat szíveskedjenek betartani. 

Tisztelettel:  
Pappné Sörös Julianna 

óvodavezető 

 
Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy 2002. március 23-án — jogszabályváltozás kö-
vetkeztében — a korábbi Vállalkozási Feltételek helyébe az újonnan megalkotott Általá-
nos Szerződési Feltételek lépett. Az Általános Szerződési Feltételek vonatkozik a koráb-
ban megkötött szerződésekre is, így ezek a szerződések 2002. március 23-án az Általá-
nos Szerződési Feltételekben foglaltak szerint módosultak és kiegészültek.  
Az Általános Szerződési Feltételek Ügyfélszolgálatunkon, valamint honlapunkon,  
a www.szelmalomktv.hu Internet-címen tekinthető meg.  
Jelen tájékoztatásunk az információs csatornánkon látható hirdetményünk kivonata, 
amennyiben bármilyen kérdés merül fel Előfizetőinkben, Ügyfélszolgálatunk szívesen áll 
rendelkezésükre. 

Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet 
6791 Szeged-Kiskundorozsma 
Negyvennyolcas utca 12. 
Telefon/Fax: 06-62-463-444 
ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu 
www.szelmalomktv.hu 

Ügyfélfogadás: 
 Hétfőn:        8 - 12 óráig 
 Kedden:    14 - 18 óráig 
 Szerdán:          8 - 12 óráig 
 Csütörtökön:   14 - 18 óráig
 Pénteken:        8 - 12 óráig  
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Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

 

Széksósi u. — Északi sor sarok 
Telefon: 06-20-9752-926 

Szeretettel várjuk önt a DOROZSMAI ÚT 145. szám alatt. 
Kibővült választékkal: 

iroda– és játékszerek, játék, ajándék, újság, 
könyv, parkolójegy, buszjegy, fénymásolás. 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-17-ig. Szombat: 8-12-ig. 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

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

Junior: 38 Ft/db-tól 
Dorozsma, Széchenyi u. 46. 

(az udvarban) 
Tel.: 62/460-345 
06-30/2782-459 

Nyitva: H, K, Sz: 10-17 
Cs, P: 10-16. 

Ú j d o n s á g ! 
Bébi és gyermekruhák kaphatóak! 

Felnőtt INKONTINENCIA betét 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
Március 1-jén 18 órakor 

takarmány bemutató lesz a 
Művelődési házban. 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Kisállat eledelek bőséges választékkal. 
Jelentős mértékű akcióval várom kedves 

régi és új vásárlóimat. 

Gázpalack csere (2600 Ft/db) a Negyvennyolcas u. 32/A alatt. 
 

Díjtalan házhozszállítás. Nyitva tartás: 
Tel.: 06 40 630 430 H-P: 8-20 óráig. 
(a hívás díja megegyezik a Szo.: 8-12 óráig. 
helyi hívás díjával. 
Gázpalack rendeléséhez a gépi hang jelentkezése után nyomja meg az 1-

es gombot, majd írja be a 6791-es dorozsmai irányítószámot. 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 600 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. 
 kiárusítása a készlet erejéig. 

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

Déli-Farm Kft. 
Tavaszi fémzárolt vetőmagvak a Déli-Farm Kft-nél. Kedvező árak! 

Kapható: hibridkukorica, tavaszi árpa, zab, lucerna, ÚT-1. vetőburgonya (korai) 
Műtrágyák: ammonnitrát, kálisó, kevert műtrágyák. 

Kiskundorozsmán a Zöldség-gyümölcs Nagybani Piac mellett. 
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 8-16 óráig, péntek: 8-15 óráig. 

Érdeklődni: 62/556-120; 62/556-130 telefonon. 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS 
és BAROMFI SZAKBOLT 

ajánlata 
Megkezdődött a bográcsozás 
szezonja. Pörkölthöz húsok 

10 kg felett árkedvezménnyel! 
Nyitva: K-P: 7-16. 

Szo.: 7-12. 
Tel.: 06 30 3059737 

aTi Császárné Bt. 
 

Moped-, motorkerék-
pár-, személy-, teher

-, nehézpót-, autó-
buszvezetői tanfo-

lyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

korrekt ügyintézés 
Jelentkezés: Szeged, Berlini krt. 16. 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 

 F  i g  y  e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á z ta tás  Z som bó n  F a rk as  F eren c a u tó szere lő  m űh elyéb en  

 

 V állalja: személy- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er e nc  
 — ja vítá sát gép járm ű tech n iku s  
 — m ű sza k i vizsgá ra  való  felk ész ítését au tó szere lő  m es te r 
 — m ű sza k i vizsgá z ta tá sá t (helyb en) Z so m b ó , F e lsza ba d ulá s  u . 21 . 
 — k ö rnyezetvéd elm i felü lvizsg ála tá t. T el./fa x : 2 5 5 -06 3  
 N yitv a tartá s : h é tfő tő l p én tekig 7-1 7 ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

Akciós TVK fóliavásár! 
 

KKD, 46. bolt — 48-as. u. 66. 
a Nagybani piac mellett 

 
6,5fm 1 éves 0,15 fénystabil 20 790 Ft/tekercs 
8,5fm 1 éves 0,15 fénystabil 27 193 Ft/tekercs 
12fm 1 éves 0,15 fénystabil 39 800 Ft/tekercs 
 

Továbbá: Szevafém rotátorok, 
fűnyírók gyári áron. 

Valamint: Pedrolló szivattyúk teljes 
választéka tavalyi áron. 

És: növényvédőszerek teljes 
választéka bevezető áron! 

 
Nyitva tartás: hétfő és szombat: 

7.30-12. 
Kedd-péntek: 7.30-16.30 

 
Telefon: 62/420-183 

 Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt ajánlata 

• Iskola- és irodaszerek 
• Ajándéktárgyak és 

csomagolók 
• APEH 

nyomtatványok 
széles választéka

Fénymásolás, parkolójegy árusítás 
Szeged, Negyvennyolcas u. 11.
Nyitva: H-P.:8-17,Szo.:8-12 óráig

Telefon: 460-306 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

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

T 
Á 
S 
K 
A

U N G I   B t . 
Dorozsmai út 143. Tel./fax: 62/460-149 

Háztartási gépszerviz 
Műszaki kereskedés 

Alkatrész, csapágy, villanyszerelési 
anyag, vasaló, porszívó, hajszárító stb. 

Szerszám, elem, izzó. 
Minden kedves vevőnknek Kellemes 

Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 
Dorozsma, Széksósi út 6.  

Tel.: 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298  
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

5l-es üdítők 3 ízben 299,- 
0,7l gyümölcslikőr vodkák 665,- 
0,5l Női alakos likőr vodkák 690,- 
0,5l Rubin Cherry 429,- 
0,5l Dobozos Arany ászok 129,- 
6kg Ariel mosópor 2999,- 

Minden kedves vásárlónknak Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket kívánunk. 

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

  
M inden előhívás  —  nagyítás  esetén

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kiss Zsófia, Pappné Sörös Julianna, S. Grandpierre Cecilia, 
Ballai Ferenc, Farkas Attila, Mádi György, Pócsai György, Somogyi Gábor, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos 462-808; 20 470-6587 és Nyári Imre 06 20 512  6943 Megjelenik 3800 példányban 
Szerkesztőség: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Press Kft Szeged, Vadász utca 2/B - 2001-408 Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő  Dorozsma, Jerney u.—Törő u. sarok (ügyvédi iroda) 
Mobil: 06-30-2486-944, üzenetrögzítő: 460-266. Félfogadás: H-Sze, P: 9-12, Cs.: 14-18. 

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

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

 

Sertéstenyésztők figyelem! 
 

Sertések mesterséges 
termékenyítése GARANCIÁVAL. 

Tel.: 06 30 370-8622 

 MOTORKERÉKPÁR- ÉS 
KERÉKPÁRJAVÍTÓ 

Perecz László műszerész 
Szeged-Dorozsma, Mester u. 28. 

 62/460-733 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 óráig

Már most gondoljon a 
ballagásra—nagy választékkal 
a Dorozsmai Ékszerüzletben. 

 
Medálok 880 Ft/db-tól 
Nyakláncok 3950 Ft/db-tól 
Fülbevalók 2680 Ft/db-tól 
Karláncok 2100 Ft/db-tól 
Gyűrűk 2800 Ft/db-tól 
 
Ha nálunk vásárol aranyat 
1600 Ft/gr-on beszámítjuk. 
Felújított arany már 2800  
Ft/gr-tól kapható. Készítést, 
javítást rövid időn belül 
vállalunk. 

Allianz Hungária 
„Pusztai” Biztosítási 

Tanácsadó Iroda 
 

Biztosítások tanácsadása, 
ügyintézése és kötése: 

 

 Lakás, épület és társasház 
biztosítása, 
 Gépjármű– kötelező és CASCO 
biztosítás, 
 Életbiztosítások és nyugdíjpénztár, 
 Szakmai és általános 
felelősségbiztosítások, 
 Vállalkozásbiztosítások, 
 Utazás– és balesetbiztosítások, 
 Gazdálkodó szervek biztosítása. 

 

Érdeklődni a következő helyen és 
telefonszámon: 

Szeged-Kiskundorozsma, 
Czékus u. 53. 

Telefon/Fax: 62/461-578 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztai.lajos@tiszanet.hu 


