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Az értelmet, sőt a lélek egész erejét semmi sem teszi annyira próbára, mint 
azoknak az ellentmondásai, akiket mindenekfölött szeretünk.  (Osvát Ernő) 

Havi gondolat 

A doni 
katasztrófára 
emlékezünk 

 
„Urunk, Te ismered az ember 

esendőségét. Amikor a rossz, a harag 
napja dúl, légy azokkal az emberek-
kel—a katonákkal—, akik tisztesség-
gel és becsülettel állnak helyt az em-
berélet kritikus pillanataiban, akár 
életüket is áldozva, mint történt ez 
sok ezer apával, férjjel, fiúval 1943. 
januárjában, messze a hazájuktól, a 
Don-kanyarban.” (Új Ember) 

 
Hatvan esztendővel ezelőtt szen-

vedte el a magyarság legújabb kori 
történelmének egyik legsúlyosabb 
drámáját. A német követelésre a kele-
ti frontra kiküldött 2. magyar hadse-
reg az 1943. január 12-i szovjet áttö-
rést követően—egyes források sze-
rint— százhúsz ezer fős veszteséget 
szenvedett el. Ebből 100 ezer a doni 
ütközetben esett el, sebesült meg, 
tűnt el vagy került hadifogságba. 
Évtizedeken át bűnösökként tekintet-
ték a hősiesen helyt álló magyar hon-
védeket. Az 1990-es rendszerváltás 
óta minden évben az évforduló nap-
ján engesztelő szentmise áldozattal 
emlékeznek valamennyi katonára a 
budapesti Mátyás-templomban. 

Országszerte a bajtársak és bajtár-
si szövetségek a hősök emlékművei-
nél és temetőkben méltó megemléke-
zéseket tartanak. Kiskundorozsma 
lakossága is, Szeged Város Önkor-
mányzata anyagi segítségével törté-
nelmi adósságát törlesztette akkor, 
amikor 2001-ben átadásra került a II. 
világháborúban elesett dorozsmai 
hősi halottak emlékműve. Az emlék-
műnél 2001-ben és 2002-ben a halot-
tak napján a hozzátartozók és Kis-
kundorozsma lakossága méltó mód-
ón—szentmisével és ünnepi megem-
lékezés keretében—rótta le kegyeletét 
a hősök tiszteletére. 

Összefogással a hó ellen 
A január 7-i egész napos havazás ered-

ményeképp estére közlekedési nehézsé-
gek keletkeztek – mint bizonyára mind-
annyian tapasztalhattuk. Január 13-án 
reggelre Tél tábornok -25—27 fokos hide-
get produkált. Minden ősszel elhangzik az 
illetékesek szájából, hogy felkészültek a 
télre. Mégis, amikor beköszönt a kemény 
hideg vagy a nagy hó, akkor jön a magya-
rázkodás: „mert váratlanul jött”, vagy „a 
mennyisége nem volt szokványos”. 

Visszatekintve, 2001. karácsonya előtt 
volt nagyobb közlekedési fennakadást 
okozó hóesés, amelyet újabb nem köve-
tett, ezért néhány nap alatt normalizáló-
dott a helyzet. Korábban 1995-96 telén, 
novembertől március végéig volt tartós hó 
helyzet. 

Fábián József önkormányzati képviselő 
urat kérdeztük meg arról, hogyan sikerült 
úrrá lenni a tényleg rendkívüli helyzeten, 
és milyen konzekvenciák, tanúságok 
vonhatóak le a jövőre vonatkozóan a 
hasonló helyzetek jobb, eredményesebb 
megoldására? 

Fábián József: Január 7-én a kialakult 
hó helyzetet tapasztalva és a meteorológi-
ai előrejelzéseket figyelve –Tóth József 
képviselő társammal és a Közterület Fenn-
tartó KHT-val konzultálva – arra a megál-
lapításra jutottunk, hogy a KHT láthatóan 
ezzel a feladattal nem tud megbirkózni, 
ezért helyben kellett megoldást keresni. 
Az illetékes alpolgármestertől előzetes 
engedélyt kaptunk a 2003. évi képviselői 
keret terhére hóeltakarító-gép bérbevételé-
re a hó-eltakarítás haladéktalan megkez-
désére. Hosszas telefonálgatás után sike-
rült Dorozsma összes megfelelő erőgéppel 
rendelkező vállalkozóját megkeresni, de 
mindössze ketten rendelkeztek alkalmas 
felszereléssel, és ők már szerződéssel más 
megrendelőknél elkötelezettek voltak. 
Üllésen sikerült egy hókotró gépet besze-
reznem, és arra felülve este 21 órától egész 
éjjel jártuk Dorozsma utcáit, így reggelre 
sikerült az utcák többségében egy járható 
nyomot biztosítani. 

Újfalusi Attila ugyan január 7-én nem 
rendelkezett hótúró géppel, de másnapra 
megszerezte, és hála a gondviselésnek, 

rugalmas vállalkozó készségének és oda-
adó magatartásának, megállapodásunk 
alapján január 8-14.-ig folyamatosan vé-
gezte Dorozsma belterületén, Subasán és 
Öreghegyben az utak takarítását. A lakos-
ság jelzéseire odairányítottuk, ahol na-
gyobb szükség volt rá, vagy igényelték. 
Megítélésem szerint viszonylag elfogad-
ható költséggel sikerült megoldani vala-
mennyi utcában a minimális közlekedés 
feltételének biztosítását. A Polgárőrség is 
hó-ügyeletet tartott, segített a hóeltaka-
rító-munkások, -eszközök és -gépek be-
szerzésében és az akadályok feltárásában, 
jelzésében. 

Összegezve a tapasztalatokat, a rend-
kívüli időjárás okozta fennakadásokkal a 
rendelkezésére álló eszközökkel az arra 
illetékes Közterület Fenntartó KHT Sze-
ged város egész területén nem tud meg-
birkózni. Ezért a felkészülést, az előkészü-
leteket elsősorban helyben kell megtenni 
és megteremteni a feltételeket. 

Az előkészületek során ősszel meg kell 
szervezni a hó-ügyeleti és -mozgósító 
szolgálatot. Előzetes megállapodást (szer-
ződést) kell kötni a hóeltakarító-gépes 
vállalkozókkal. Megfelelő kézi eltakarító 
eszközöket kell raktározni. Dorozsmára 
nagyobb út- és parkkarbantartó létszám 
szükséges. Meg kell szervezni azt, hogy a 
rendkívüli hómunkások helyben jelent-
kezve felvételt, elszámolást és kifizetést 
nyerjenek. A munkálatokat – megfelelő 
teljesítmény elvárásával – munkavezetők 
irányítsák. 

Köszönetemet fejezem ki a lakosság-
nak megértő türelméért, és azoknak, akik 
házuk, lakásuk portáján túlmenően a köz-
területek, útkereszteződések, átjárók meg-
tisztításában részt vettek. Elrendezendő a 
jövőre nézve a Közterület Felügyelet köz-
reműködésével annak meghatározása, 
hogy Dorozsma központjában azon utca-
részeken, ahol üzletek és lakóházak együtt 
vannak, kinek a kötelessége az utca min-
denkori rendbetétele, valamint az autó-
busz-megállók és megközelítési útvonaluk 
takarítása. 

 
Tímár Lajos 
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Dorozsmai Lokálpatrióta Társaság 
Mit, és hogyan? 
 
Társaságunk az Alapszabályban rögzí-

tettek szerint Dorozsma önállóvá válását 
tűzte zászlajára. Ez egy hosszú folyamat, 
amelyet valakinek valamikor el kell kez-
denie, s apró lépésekkel kell eljutni a cél-
hoz. 

Legfontosabb a Dorozsma-tudat erősí-
tése a lakosságban. Hisszük, és tudjuk, 
hogy itt helyben is megvan a megfelelő 
szellemi kapacitás arra, hogy önmagunk, 
településünk sorsáról magunk dönthes-
sünk, s ne a Torony alatt határozzák meg, 
mi a jó nekünk. A közigazgatás minden 
területén képzett helyi szakemberek áll-
nak készen arra, hogy kezünkbe vehessük 
Dorozsma sorsának alakítását. Szakmai 
műhelyek létrehozásával, konzultációk-
kal, előadásokkal, vitákkal, érvekkel, el-
lenérvekkel, az egyszerű emberek eddig 
jócskán elhallgatott véleményeit figyelem-
be véve, nagy türelemmel kívánjuk opti-
malizálni a lehető legjobb megoldásokat. 

Feltétlenül szükséges a lakosság hite-
les tájékoztatása. Erre több lehetőség kí-
nálkozik. A Torony alatti történésekről 
mintegy első kézből kívánunk tájékozód-
ni. Ez annyit jelent, hogy a bizottságok-
ban, és a Közgyűlésen elhangzottakat a 
személyes tapasztalatok, illetve a jegyző-
könyvek alapján tudatjuk a lakossággal. 
Például ki, mikor, milyen ügyben szólt 
hozzá, hogyan szavazott, stb. 

Úgy ítéljük meg, hogy a Pajtás újság, 
és Dörmögő Dömötör ideje lejárt. Eseti 
kiadványokkal kívánjuk tájékoztatni 
Dorozsma lakosságát az őket valóban 
érdeklő dolgokról. A Szélmalom Kábelté-
vében rejlő, s eddig kiaknázatlan lehetősé-
geket be kívánjuk vonni a tájékoztatásba. 
Oknyomozó riportok, nyilvános viták 
elősegítik az objektív tájékoztatást, ezáltal 
tisztább képet kaphat a lakosság a helyi 
közéletről. Véleményt formálunk minden 
bennünket érintő kérdésről. Divat manap-

ság a politikamentességet hangsúlyozni. 
Mindenkinek tudnia kell, hogy aki véle-
ményt formál meg, az akarva, akaratlanul 
politizál. Csak az nem politizál, akinek 
nincs véleménye semmiről. S a fodrásznál, 
a piacon, az utcasarkon, a buszon, és min-
denhol mondunk véleményt valamiről, 
tehát politizálunk, még ha ezt nem is vall-
juk be. 

Ezeket a véleményeket kívánjuk be-
gyűjteni, majd vitára bocsátani, és ezek 
alapján alakul ki a lokálpatrióták állás-
pontja, amelyet megfelelően publikálunk, 
s a döntéshozók felé továbbítjuk. Termé-
szetesen mindig lesznek eltérő nézetek, de 
Szent István óta tudjuk, hogy az egynyel-
vű nemzet nem halad előre. 

Tematikánkat magunk határozzuk 
meg az éppen aktuális kérdések alapján. 
Indulásként az önkormányzati képviselő-
választáson indult jelöltek programjait 
gyúrjuk össze, hiszen sok azonosság volt 
ezekben. Sok jó gondolat, jobbító megol-
dási javaslat, konkrét feladat merült fel, 
amelyeket célszerű megvalósítani. 

Első feladatként a közlekedés raciona-
lizálását vitatjuk meg. A helyi tömegköz-
lekedés nyomvonalának módosítása már 
régóta vajúdik. A Volán Rt. megfelelő 
szakembereivel a kapcsolatfelvétel folya-

matban van, s mi Lokálpatrióták, egyez-
tetve a közlekedésiekkel, rövid időn belül 
letesszük javaslatunkat az asztalra, s ettől 
kezdve már „csak” a Torony alatt kell 
kilincselni, lobbizni. 

Ugyanígy a sorompó kérdése is né-
hány héten belül napirendre kerül. 

Természetesen ez csak ízelítő a ránk 
váró feladatokból. 

Minden hónap első hétfőjén 17 órakor 
tartjuk összejöveteleinket, melyek minden 
érdeklődő számára nyilvánosak. Ezen 
alkalmakkor a következő hónap feladatait 
határozzuk meg, az elmúlt hónap történé-
seit értékeljük, a szakmai vitákat bonyolít-
juk le, „szedjük fel” az új témákat, szóval 
nem fogunk unatkozni. Ehhez várjuk mi-
nél több lakótársunk jobbító észrevételét, 
véleményét, aktív közreműködését. 

 
* 

A Dorozsmai Lokálpatrióták Társasá-
ga lakossági fórumot rendez, amely témá-
ja a tömegközlekedés racionalizálásának 
lehetőségei. Meghívott vendég Balogh 
László, Dorozsma országgyűlési képvise-
lője, valamint a Tisza Volán Rt. vezető 
beosztású munkatársa. A fórum helye a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház, ideje: 
2003. február 7. (péntek), 18 óra. 

Sajtóközlemény 
 
Megalakult a Dorozsmai Lokálpatrióták Társasága elnevezésű társadalmi 

szervezet 2002. december 2.-án. Elnöke Földi István, titkára Mucsi László, gazda-
sági vezetője Nyári Imre, felügyelő biztosa Kohári Nándor, további vezetőségi 
tagok: Ifj. Atlasz Henrik és Jenei Ferenc. Az egyesület főbb céljai az elfogadott 
alapszabály szerint: Kiskundorozsma önálló településsé válásának elősegítése 
(Szegedtől való elszakadása); az elszakadás megfelelő előkészítése, szakmai mű-
helyek létrehozása, a különböző területek átfogó vizsgálata szakmai alapon; 
Kiskundorozsma lakosainak objektív tájékoztatása érdekében újság, eseti kiad-
vány létrehozása, és annak működtetése. Megalakulásuk óta a szervezet taglét-
száma 25 főre emelkedett, többen jelezték belépési szándékukat. Bemutatták első 
javaslatukat, amely Szeged Megyei Jogú Város Közgyűléséhez íródott. Összejö-
veteleiket minden hónap első hétfőjén 17 órakor tartják. 

Váratlan lett volna? 
Leginkább az utcánkban lakó apró kis 

iskolásokat érintette váratlanul a három 
napos havazás, főleg a szünidő végén. 
Annyit azért ezek a gyerekek is tudnak 
fiatal életkoruk ellenére: a hó az év téli 
hónapjaiban, így december havától (neve 
is mutatja) februárig, itt, a mérsékelt ég-
hajlati övben a csapadék szilárd formájú 
megjelenése természetes. Mi sem bizonyít-
ja ezt jobban, mint a sok helyen az eresz 
alá kikészített szánkó. 

Aztán a hó leesik, és az ember várja a 
hókotróautók jelentkezését, hátha jönné-
nek, és ki tudna állni az utcából. Napokig 
nem jelentkezik semmi, csak a járdákon 
lehet közlekedni. Nincs mit tenni: hólán-
cot kell felszerelni autónkra, és az araszos-

nál nagyobb hóban kitörni, mintha tanyán 
élnénk. 

A mellékutcákon áldatlan állapotok 
uralkodtak, nemcsak a havazás idején, 
hanem lássuk be, lassan egy hónap eltelté-
vel, az idő enyhülése ellenére. Két személy-
autó egymás mellett nem tudott, tud elha-
ladni. Valamelyiknek ki kell tolatni, kapu-
bejárókba be kell állni, aztán „ahogy lehet”. 
Szegeden, „bent” – ahogy sokan az öregek 
közül mondják – sem jobb volt az utakon a 
helyzet. Ám mondjuk meg őszintén, vala-
hogy mindenkit a maga gondja érdekel, és 
a másiké ilyenkor másod-, harmadlagos. 
Mégis, a hó miatt felmerülő egyszerűnek 
tűnő probléma is rávilágított arra, jobb 
lenne ezt, és a többi jövőben felmerülő 

kérdést itt helyben orvosolni. A MI gon-
dunk, hogy nem tudunk kiállni az utcára, 
parkolni a Dorozsmai úton. MI élünk itt, 
MI tudjuk, mit kellene tenni lakóhelyünk 
környékén, hogy a MI életünk komforto-
sabbá válhasson, és mi sem bizonyítja ezt 
jobban, amikor a szomszédunk „haza ug-
rott” uzsonnázni a szegedi hó kotrásból, 
csak hát a gépről felejtett leszállni, és ha 
már itt volt, „felszabadított”, mert itt él, és 
látta problémát. Érdekelve volt! Tulajdono-
si szemlélettel volt felvértezve. 

S talán az itt lakó élő emberek a kertes 
házak ereszei alatt meglátják azt, amikor a 
gyerekek kiteszik a szánkókat várva a havat, 
mert itt a tél, és az égi áldás várható, s majd 
mi más segítsége nélkül a mi portánk körül 
rendet teszünk! Engedtessék ez nekünk 
meg… 

Szilágyi Péter 
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Működik a kooperáció, terveink megvalósulóban 
A 2002-es önkormányzati képviselővá-

lasztás utáni interjúmban Fábián József 
számos, megoldást sürgető problémára 
tett ígéretet, és vázolta fel nagyvonalak-
ban a közeljövőre vonatkozó terveit. Most, 
számos egyeztető tárgyalások, közgyűlé-
sek után ismét megkértük, számoljon be 
arról, javultak vagy romlottak Dorozsma 
17. választókerületének kilátásai. 

—Az Ön választási programjában szerep-
lő elképzelések közül mely pontok azok, ame-
lyek megvalósítására a közeljövőben esély 
van? 

—Nehéz erre válaszolni, mert a vá-
lasztások óta még kevés idő múlt el. Ígéret 
volt részemről és Tóth József képviselő úr 
részéről is, hogy igyekszünk együtt dol-
gozni, a közgyűlésben Dorozsma érdekeit 
együtt képviselni, és az esetleges elképze-
léseket együtt kialakítani. Az elmúlt idő-
szak bebizonyította azt, hogy ez a koope-
ráció működik, hiszen Dorozsmán nem 
lehet a két képviselőnek külön-külön dol-
gozni, mivel például az iskolák és a sport-
csarnok is a 17. körzethez tartozik, és 
mindkét választókörzet lakossága hasz-
nálja. Nagyon örülünk annak, hogy sike-
rült az év végén megvalósítanunk egy 
színvonalas futball-gálát, ahol idősek és 
fiatalok két napon keresztül birtokba tud-
ták venni a sportcsarnokot. 

Egyéb pozitívumról még nem lehet 
tényszerűen beszámolni, a feladatunk 
most az, hogy az apróbb kérdésekben 
támogatást fogadtassunk el a közgyűlés-
sel, azt szeretnénk, ha a kisebb anyagi 
vonzatú problémák rendeződnének még a 
tavaszi és nyári időszakban. 

Azt gondolom, hogy 2003-ban a város-
rész központjának felújítására már nem 

kerülhet sor, mint mondtam, ebben az 
évben csak a kisebb problémák megoldá-
sával tudunk érdemben foglalkozni. 

—Mely problémákra gondol? 
—Ilyen például a buszok közlekedési 

vonalának megváltoztatása. Bíztató jelzé-
seket kaptunk afelől, hogy terveinket sike-
rül megvalósítani, most már csak az a 
kérdés, hogy a város ezt mikor tudja anya-
gilag támogatni. Már idén megindul a 
buszvonalakat érintő utcákban a csatorná-
zás, amely után az úttestre aszfaltburkolat 
kerül. Ehhez kapcsolódik egy másik ter-
vünk is: néhány buszmegállóba szeret-
nénk korszerű várót építeni. Ennek elég 
jelentős költségei vannak, egy ilyen busz-
váró létesítése fél millió forintba kerül, de 
mindenképpen szeretnénk néhányat tele-
píteni, olyan helyekre, ahol a városrészben 
sokan várakoznak, valamint a subasai 
útvonalra is. Szeretnénk bevenni a város 
programjába – és úgy tűnik, sikerül is – a 
subasai közvilágítás kiépítésének megkez-
dését. Ha a közgyűlés előtt zöld utat kap, 
akkor talán már 2004-ben sor kerülhet 
ennek a kivitelezésére is. 

Továbbá szeretném a Jerney utcai 
óvoda melletti, sportolásra és szabadidő 
eltöltésére alkalmas közteret rendbe tenni, 
az ott lakó fiatalok igényeit is felmérve. 
Remélhetőleg lesz a saját képviselői keret-
ből erre pénz. 

Úgy látszik, a város vezetése komo-
lyan gondolja azt, amelyet mi is szorgal-
maztunk: egy hosszú távú, négy éves ter-
vet kíván elkészíteni. Jelenleg a város el-
képzelései papírra kerültek, azonban ezt 
még finomítani kell, a lakosság és a civil 
szervezetek érdekeit, véleményeit szem 
előtt tartva. Feltétlenül szükséges például 

a városrész központjában egy körforga-
lom kiépítése. Szeretnénk továbbá a város-
központ parkosítását, internetezésre, fiata-
lok szórakozásra alkalmas helyiség kiala-
kítását. 

—Lehet-e már tudni pontos számadatokat 
arra nézve, hogy a város költségvetéséből 
mennyi jut Dorozsmára? 

—Ezek az adatok nagyon körvonala-
zottak, és még nem lehet messzemenő 
következtetéseket leszűrni belőlük. A 
város költségvetése még nincs elfogadva. 
Az elfogadása után áll majd előttünk az a 
koncepció, amely a korábbi időszakban 
egyik ciklusban sem volt még. 

—Melyek azok a fejlesztések, amelyek 
megvalósulását bizonytalannak látja? 

—Az egyik a helyi rendőrőrs kiépülé-
sének kérdése. Erre eddig sajnos nem 
igazán kaptunk bíztatást, a város vezeté-
sétől és a rendőrségtől sem. A másik kér-
dés is a városrész fejlődési szempontjából 
fontos lenne, ez a telekosztás. Ez sem 
azonnal megoldható kérdés, de mi szeret-
nénk továbbra is napirenden tartani. 

—Köszönöm az interjút. 
Somogyi Gábor 

Fogadóórák 
 
Fábián József önkormányzati képvi-

selő januárban a következő időpontok-
ban tart fogadóórát: 

Február 11-én, a Polgármesteri Ki-
rendeltség irodájában. 

Február 18-án, a Jerney János Általá-
nos Iskolában. 

Továbbá rendelkezésre áll az alábbi 
telefonszámon: 06 30 535 0056. 

Megkérdeztük Tóth József képviselő urat 
—Képviselő Úr, kérem tájékoztassa olva-

sóinkat arról, hogy Szeged Megyei Jogú Város 
2003. évi költségvetésének előkészítése során, 
választókörzetére vonatkozóan milyen megol-
dandó feladatokhoz, milyen beruházásokhoz 
jelentette be az igényét. 

—Bizonyára a dorozsmaiak előtt isme-
retes, hogy az elmúlt 100 év legnagyobb 
beruházása indul el ebben az évben 
Dorozsmán: a folyékony hulladék elveze-
tésére megkezdődik a szennyvíz csatorná-
zása. A jelenlegi terv szerint, 3 év alatt a 
hiányzó összes csatorna elkészül, és a 
csatornázott utak aszfaltburkolatot kap-
nak. A beruházás előkészítésének folya-
mata a közbeszerzési pályáztatásnál tart, 
ennek lebonyolítása után az időjárástól 
függően kezdődhet a kivitelezés. 

De vannak olyan utcák, amelyek útja-
vítása, burkolása nem várhat a csatorná-
zás befejezéséig. Ilyen utca a Vályogos 
utca, melynek rendbetétele már 2000-ben 
elkezdődött és 50%-ban el is készült. Az 

utca kohósalakos burkolatot kell hogy 
kapjon egészen a Mester utca végéig, ezzel 
Kiskundorozsma fő közlekedési útvonala-
it nagy mértékben tehermentesíteni tud-
juk. Ez a beruházás nem csak a 16-os, de a 
17-es körzetet is érinti. 

A Bánomkerti csatorna tisztítására is 
igényt nyújtottam be. Nem halasztható 
tovább a csatorna kotrása, a part növény-
zetének eltakarítása. 

A régen készült utak felújítását kezde-
ményeztem, ezek a felújítások a Balabás 
utca felől kezdődnének el a választó kör-
zetemben. 

A Balajthy utcában - az útburkolat 
javítása mellett, a szennyvízcsatornázás 
után - minél előbb meg kell valósítani a 
csapadékvíz elvezetését is! Ezen feladatok 
anyagi forrásainak jelentős része a 2003. 
évi útalap terhére megvalósítható. 

Az útjavítások, útépítések mellett ki-
emelt fontossággal bír Dorozsma közleke-
dési rendjének felülvizsgálata. A meg-

növekedett forgalom miatt, valamint a 
balesetek elkerülése érdekében mielőbb át 
kell tekinteni a fölé és alárendelt utak 
besorolását, valamint ahol szükséges, a 30 
km-es övezet kialakítását, zebrák kijelölé-
sét. A dorozsmai Templom melletti útke-
reszteződésben minél előbb ki kellene 
alakítani egy körforgalmat, ezzel a beru-
házással nem csak a bizonyos napszakok-
ban jellemző torlódások, de a csomópont-
ra jellemző balesetveszély is jelentősen 
csökkenthető. E témában már folynak a 
tárgyalások, szakhatósági egyeztetések, 
bízom benne, hogy az előkészületek után 
a kivitelezés 2003.-ban elkészülhet. 

Valószínűleg a csatornázások utánra 
ütemezhető feladat az önkormányzat épü-
letétől az orvosi rendelőkig parkolóhelyek 
létesítése, ez jelentősen csökkentené az 
ezen útszakaszra most jellemző parkolási 
anomáliákat. Ez szintén a 16-17. sz. vá-
lasztókörzet közös igényei között szere-
pel.  (Folytatás a 4. oldalon) 
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Búcsú 
Joó Ferencné  

Sárikától 
 
Szolnok – Szeged. Két város, melyet 

összeköt a Tisza. Emlékeinkben most már 

egy másik összekötő kapocs is él, s ez Ő, 

Sárika. Joó Ferencné gyermekéveit Szolno-

kon töltötte, majd iskolái Szegedre irányí-

tották. Sorsa úgy alakult, hogy élete párját 

itt, Kiskundorozsmán találta meg. Ide köl-

tözött, elhagyva szeretett Szolnok városát, 

s itt nevelte gyermekeit. Szeretete pályáját 

is betöltötte. Minden gyereknek jutott belő-

le, hisz pedagógusként élete minden percé-

ben a fiatalok jobbulásáért, tudásuk mélyí-

téséért, lelkük szépítéséért dolgozott. Derűs 

egyénisége mindig megmarad emlékünk-

ben, tanulókéban és munkatársakéban egy-

aránt. Fáradhatatlan küzdelme, optimiz-

musa mindenkiből tiszteletet váltott ki. 

Élni akarása már bennünket is majdnem 

meggyőzött, hogy le lehet e kórt győzni. 

Sajnos, nem így történt… 

Mély megrendüléssel vettük tudomá-

sul, hogy kedve arcát már nem láthatjuk 

körünkben, s nem hallhatjuk kedves szava-

it. Az Erdélyben született, s élete nagy 

részét Dorozsmán töltő Sárika ragyogó 

humorát, sziporkázó óráit nem hallhatjuk 

többé. 

Az élete minden percét betöltő szeretet 

oly mértékű volt, hogy mindenkinek jutott 

belőle. Tároljuk e szeretetet, s igyekszünk 

továbbadni mi is. Szakmai pályája is ma-

gasra ívelt, városszerte elismerték tudását, 

s tanítványai felkészültsége is ezt bizonyí-

totta. 

Kedves Sárika! Tanítványaid, kollegá-

id, ismerőseid és barátaid nevében mondok 

fájó búcsút, s ígérem, szellemiséged min-

dig megmarad lelkünkben, s tovább ápol-

juk azt. 

Harkai Jánosné 
az Orczy István Általános Iskola 

igazgatója 

(Folytatás a 3. oldalról) 
De mielőtt valaki azt hinné, hogy csak 

az autósok gondjaival foglalkozom, meg-
nyugtathatok mindenki, hogy az elmúl 
évek gyakorlatának megfelelően, 2003. 
évben is folytatódik a járdák rehabilitáció-
ja, a járdalapok megrendelése, kiszállítása. 

A beruházások között kell említenem 
a Nagybani piac bővítését is. Továbbra is 
Dorozsma szívügyének kell tekinteni a 
piac körül kialakult helyzet normalizálá-
sát, az ehhez szükséges költség 60-100 
millió Ft, ami az első ütemben tervezett 
feladatok elvégzését fedezi. 

Nem mehetünk el szó nélkük amellett 
sem, hogy Dorozsma régi köztere, az ön-
kormányzat előtti terület, milyen látványt 
nyújt most. Ahhoz, hogy nemzeti és álla-
mi ünnepségek méltó megünneplésére 
alkalmas legyen, ideje lenne a teret rendbe 
tenni, díszburkolattal ellátni. Ugyanilyen 
fontosnak tartom azt is, hogy majd a ké-
sőbbiekben az önkormányzat udvarát is 
rendes burkolattal lássuk el, hiszen a do-
rozsmai civil szervezetek szabadtéri ren-
dezvényei számára is alkalmas és kultu-
rált helyet kellene biztosítanunk. 

A fent felsorolt és a költségvetés előké-
szítéséhez benyújtott beruházási igénye-
ken túlmenően fontosnak tartom továbbra 
is, hogy Dorozsma civil szervezeteit, egye-
sületeit (polgárőrséget, NB I/B női kézi-
labdacsapatot, NB II férfi kézilabdacsapa-
tot, a kiskundorozsmai labdarúgó csapa-
tot), a helyi újságokat, könyvtárat, iskolai-, 
óvodai-, bölcsődei programokat, valamint 
a dorozsmaiak körében már egyre népsze-
rűbb helyi rendezvényeket, mint például a 
Dorozsmai Napokat, vagy az Anyatej 
Világnapját ebben az évben is támogas-
suk. Megfelelő forrásokat kívánok szerez-
ni a költségvetésből az állami és nemzeti 
ünnepek méltó megtartásához. Igényt 
jelentettem be Kiskundorozsma fásítási 
programjára. 

—Képviselő Úr, ezek a szép számmal 
összegyűjtött – mind régen megoldásra váró, a 
lakosság többségét érintő problémák. 
Dorozsma lakossága nevében kívánom, hogy a 
gondviselés és az Önkormányzati testület jó 
szándéka mellett – természetesen a lehetősége-
ken belül – a terveiből minél több teljesüljön, 
munkáját siker koronázza. 

Tímár Lajos 

Megkérdeztük Tóth József képviselő urat 

A Polgárőrség tájékoztatója 
A Kiskundorozsmai Önvédelmi Cso-

port (Polgárőrség) ezúton mond köszöne-
tet mindazon személyeknek, akik a 2001. 
évi SZJA 1%-át szervezetünk számára 
ajánlották fel. 

Az így befolyt 63.025 forintot korszerű 
gépkocsi vásárlására és üzemeltetési ki-
adásokra használtuk fel. 

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a 
2002. évi SZJA 1%-ának felajánlásával 
tevékenységünket támogatni szíveskedje-
nek. Adószámunk: 18458556-1-06. Számla-
számunk: Kiskundorozsmai Takarékszö-
vetkezetnél vezetett 56600012-10113471. 

Fogjunk össze Kiskundorozsma köz-
biztonságának és saját biztonságunk javí-
tására a „Szomszédok egymásért mozga-
lom” pályázaton való részvétellel elnyer-
hető anyagi támogatás elnyerésével. A 
jelentkezéseket személyesen a Polgárőrség 
titkára, Tímár Lajos fogadja a Szélmalom 
Kábeltévé Szövetkezet irodájában, és a 06 

20 470 6587 számon. Ismételten kérjük a 
lakosságot, hogy a sürgős intézkedést 
igénylő bűneseteket minden esetben a 
rendőrségi ügyelet 107-es telefonszámára 
jelentsék be. Feljelentést lehet tenni a Sze-
gedi Rendőrkapitányság Szeged, Párizsi 
krt. 16-22. szám alatti panaszirodában, a 
dorozsmai KNB csoport irodájában, a 48-
as utca 47. szám alatt minden hétfőn és 
szerdán 17-19-ig fogadóórát tartanak (itt 
lehet bejelenteni a kevésbé sürgős esete-
ket). Tel.: 460-016. 

Rendkívül indokolt esetben Ocskó 
Károly KNB-s szolgálati lakásán a 06 62 
462-080-as telefonon hívható. Amennyi-
ben a bűneset bejelentésénél nem kívánja 
megadni nevét, telefonszámát, hívja a 
Telefontanút, a 06 80 555-111-es ingyen 
hívható számon. Bejelentését Budapesten 
rögzítik, leadják vizsgálatra az illetékes 
rendőri szerv részére. 

Polgárőrség vezetősége 

Karácsony a 
Széchenyi téren 

 
Immáron harmadik éve vesz részt 

óvodai körzetünk a városi karácsonyi 
rendezvénysorozaton. Hol egy, hol két 
tagóvoda képviseli körzetünket az alka-
lomhoz illő gyermekműsor előadásával. 

Az elmúlt karácsonyi programsoroza-
tot a Széchenyi téren rendezték meg, me-
lyen iskolások és óvodások is részt vettek. 
A mi óvodásaink részvétele véleményem 

szerint nagyon dicséretes, különösen a 
távolság és az időjárás kiszámíthatatlansá-
ga miatt. A szülők besegítése és támogatá-
sa nélkül a fent említett okok miatt lehet, 
hogy a dorozsmai óvodások nem tudnák 
műsorukat előadni.  

A felkészítő óvodapedagógusok 
Nagyné Nyírő Katalin, Lukovics Gabriel-
la, Jernei Ilona és Újvári Jánosné voltak. 

Munkájukat megköszönte levélben a 
SZMJV alpolgármestere Dr. Kozma József. 

 
Pappné Sörös Julianna 
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Nevezetes napok 

Farsang 
Mint ismeretes a vízkereszt napjától 

hamvazószerdáig terjedő, váltakozó hosz-
szúságú időszak a farsang. Már a közép-
korban a zajos mulatság, lakodalom ideje.  

A vízkeresztet követő  vasárnapokat 
az Érdy-kódex így nevezi meg: első, má-
sod, harmad mennyegzős vasárnap. Eze-
ket a lakodalmakat természetesen nem az 
Úrnak szentelt vasárnapokon tartották, de 
a szószékről ilyenkor hirdette ki a pap a 
házasulandókat. 

Tudjuk, hogy a régi katolikus emberek 
egészen a legújabb időkig szinte csak hét-
főn és szerdán tartottak lakodalmakat. 
Keddet általában szerencsétlen napnak 
tartották. Csütörtökre és péntekre követ-
kezett, amikor már nem illett hangosan 
mulatozni. A szombati lakodalom meg-
akadályozta volna az elázott, vagy leg-
alábbis álmos híveket a vasárnapi mise 
részvételén. Ezért emlegette a szegedi nép 
még századunk elején is a farsang hétfőit 
és szerdáit: első, második, harmadik hétfő 
illetőleg: első, második, harmadik szerda, 
húshagyó előtt pedig utolsó szerda. Ez a 
megkülönböztetés még föltétlenül a ma-
gyar középkorra megy vissza. 

 
Január 18. Árpádházi Szent Margit 

(1247–1271) 
IV. Béla királyunk leánya, Szent Erzsé-

bet unokahúga. Nevét Antiochiai Szent 
Margit után kapta, akinek ereklyéit II. 
András a Szentföldről hozta magával. 

Margit a tatárjárás idején fogant. Ami-
kor hetedik gyermeknek megszületett, 
királyi atyja engesztelésül Istennek aján-
lotta. Már három éves korában a veszpré-
mi klastromba vitték, ahol a boldogként 
tisztelt, stigmatizáltként emlegetett Ilona 
apáca volt a gondviselője. Tíz éves korá-
ban átkerült a Nyulak szigetén emelt Bol-
dogasszony kolostorba. Ezekben az idők-
ben alapított koldulórendi apácakolosto-
rainkat általában a beginizmus szelleme 
ihlette, amely az önként vállalt szegénység 
mellett, a vallásos megigazulás egyik esz-
közének a cselekvő, másokon segítő mun-
kás életet tekintette. Szellemi igényeinek 
kielégítése már anyanyelven történik. 
Ennek az áramlatnak hazai irodalmi gyü-
mölcse az Ómagyar Mária-siralom, továb-
bá Margit magyarra fordított legendája a 
XIV. század első feléből. 

Margitot nemzete és rendje már kez-
dettől fogva boldogként tisztelte. Ikonográ-
fiájára jellemző, hogy fekete fátylát és kö-
penyét teleszórt csillagok díszítik. Kezében 
liliomot, olykor könyvet is tart. Koronája az 
ábrázolásokon rendesen a földön hever. Ha 
három korona van a földön, akkor ez a 
három kikosarazott királyi kérőket jelenti. 
A kereszt is a jelvényei közé tartozott, sok-
szor ábrázolják úgy, hogy angyal tartja. 
Ugyancsak angyal nyújtja feléje kincseit: 
korbácsot, vasövet és a vesszőt. 

 

Január 25. Pál forduló 
Pálfordulás, az Érdy-kódexben Szent Pál 

apostol megfordulatja. Az időjárásból a ter-
mésre, a gazdasági élet kilátásaira következ-
tetnek, hiszen az idő is lassanként a tavaszba 
fordul. Tehát a jó idő jó termést jelent, a köd 
pedig a jószág pusztulását, a szelek pedig 
háborút. Ezen a napon szokás volt pál-
pogácsa sütése még a századunk elején is. 
Ezt a szlovákos falvakban pavlovnika-nak 
hívták. A hozzá fűződő hiedelmek a luca-
pogácsáéval egyeznek meg. 

 
Február 2. Gyertyaszentelő 

Boldogasszony 
A Müncheni-kódexben (1466) Szűz 

Mária tisztulata, az Érdy-kódexben (1527) 
Asszonyunk Mária tisztulatja, Mária tisz-
tulásának a napja, amikor a világ világos-
ságát, Jézust a mózesi törvény értelmében 
bemutatta a templomban.  

A szentelt gyertya már az ókeresztény 
korban Krisztus jelképe. Az egyházi értel-
mezés szerint a viasz emlékeztet Jézus 
emberi természetére, a világosság pedig 
istenségére. Más értelmezés szerint a ha-
landóságra, mert a gyertya magát föl-
emészti, hogy másoknak szolgálhasson. 
Ismét más magyarázat szerint az égő gyer-
tya a jó cselekedetekkel ékeskedő hitet 
jelképezi, mert amint a gyertyaláng nélkül 
nem világíthat, éppen úgy a hit is a jó 
cselekedetek nélkül halott. 

A szentelt gyertya egyike a legrégebbi 
szentelményeknek. A Pray-kódex tanúsá-
ga szerint a magyar középkorban ezen a 
napon először a tüzet áldották meg, majd 
ennél a szentelt tűznél gyújtották meg a 
gyertyákat. Az ünnep már a magyarorszá-
gi miseliturgia legősibb forrásában a XI. 
századbeli Hahóti-kódexben is előfordul. 

Kevés olyan katolikus hajlék akad, ahol 
manapság is még ne volna szentelt gyertya. 
Régebben a sublót vagy láda fiában tartot-
ták, vagy felöltöztetve, szalaggal átkötve a 
falra akasztották. Főképpen vihar idején 
gyújtották meg és imádkoztak mellette, 
olykor a Mindenszentek litániáját is elimád-
kozták. Ezt gyújtották meg a vízkereszti 
házszentelésnél, továbbá ha beteg család-
taghoz a pap az Oltáriszentséget kihozta. 

Pócsai György 

Kétszer 1% 
 

Keresztény hitünk ezt is tanítja: Isten, 
embertársai és hazája iránti kötelessége a 
kis embernek, közembernek, a polgárnak, 
hogy a maga szintjén felelősségtudattal 
tájékozódjék a közösség dolgairól, saját 
kötelességeiről és jogairól, hogy azokat 
vélemény nyilvánításával, döntéseivel 
irányítsa. Jóllehet ez a hatás csekélynek 
tűnik, de jelentős tényezővé válik, ha ösz-
szetartó, fegyelmezett közösség minden 
tagja él ezzel a jogával és lehetőséggel. A 
befizetett jövedelemadó egyik 1%-át csak 
valamelyik egyháznak lehet felajánlani. 

Megalakult a 
Dorozsmáért 

Közéleti Egyesület 
 
2003. január 17-én 22 alapító, és 9 pár-

toló tag megalakította a Dorozsmáért Köz-
életi Egyesületet. 

Az alapítás gondolata már 1999-ben 
felmerült, hogy szükség lenne egy hagyo-
mányőrző szervezetre. Az akkori együtt 
gondolkodók hozták létre a II. világhábo-
rús célalapítványt, ami az emlékmű elké-
szültével a tevékenységét befejezte. Újra 
felmerült a gondolat, hogy dorozsmai civil 
szervezet létrehozásával, de már nem csak 
hagyományőrzés, hanem közéleti célokkal 
tegyünk valamit Dorozsmáért. Az alapí-
tók az alábbi célokat tűzték ki maguk elé: 

A nagy múltú Kiskundorozsmai vá-
rosrész fejlődésének elősegítése, a telepü-
lésrész modernizálásának szolgálata, és az 
itteni hagyományok ápolása, őrzése. 
Konkrét célok között szerepel a tervezett 
Faluház, Közösségi Ház létrehozásában 
való szerepvállalás, a Dorozsmán működő 
sportegyesületek, művészeti csoportok és 
civil szervezetek munkájának segítése, a 
városrész környezetvédelmében aktív 
közreműködés. Kiemelkedő célok közé 
vette fel az egyesület az európai integráció 
során a városrész számára nyitva álló 
lehetőségek bemutatását, kiaknázását. A 
történelmi hagyományok ápolását, értéke-
ink megóvását hagyományőrző feladat-
nak tekinti az egyesület. Minden olyan 
feladatot magáénak tekint az egyesület, 
ami dorozsmai célokat szolgál. Az egyesü-
let nem önkormányzati feladatokat akar 
elvégezni, de a mindenkori képviselők 
munkáját szeretné segíteni. 

Az alapítók nagyon szeretnék, ha az 
egyesület minél több tagot tudna a sorai 
között, és széles társadalmi réteg képezni 
az egyesület alapjait. A szervezet nyílt 
bárki magán, vagy jogi személy tagja lehet 
jelképes tagsági díj, és egyszeri regisztráci-
ós díj ellenében. 

Minden érdeklődőt és Dorozsmáért 
tenni akarót szívesen vár az egyesület! 

 
Hódi Tamás 

elnök 

Mi híveinktől és azoktól az embertár-
sainktól, akik egyetértenek céljainkkal, azt 
kérjük, hogy ezt a katolikus egyház céljai-
ra szíveskedjenek felajánlani ilyen módon 
rendelkezve: 

0011 Magyar Katolikus Egyház. 
A befizetett jövedelemadó másik 1%-

ról csak valamely közcélú intézmény, 
alapítvány részére lehet rendelkezni. Ilye-
nek lehetnek például: 

19660664-1-41 „Új Ember Római Kato-
likus Alapítvány” 

18076107-1-41 „Katolikus Rádió Ala-
pítvány” 

Mádi György plébános 
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A két torony 
Mozgókép 

Ritkán nézek meg moziban hollywoo-
di szuperprodukciónak kikiáltott alkotá-
sokat. Az egyetlen, amire még az Oscar-
eső előtt jegyet váltottam, A Gyűrű szö-
vetsége volt (rendezte: Peter Jackson). Az 
egyik egyetemi csoporttársam ajánlotta. 
Nem hallottam előtte a műről, nem tud-
tam, hogy a Tolkien könyvesházban miért 
áll egy varázsló, és egyáltalán milyen szó 
az hogy tolkien. Azóta a rajongója lettem, 
az első rész pedig az egész családomat 
elvarázsolta, nem csoda, hogy a mozi után 
máris számolni kezdtük, hogy mikor lesz 
a következő. 

Sokán talán csak egy mesének tartják, 
de A két torony már igazán nem 5-6 éve-
seknek való, akik szintén ott ültek szüleik-
kel a teremben. A második részben Frodó 
(Elijah Wood) és Samu (Sean Astin) foly-
tatja útját Szauron várába (az egyik to-
rony), Aragorn (Viggo Mortensen), 
Legolas (Orlando Bloom) és Gimli (John 
Rhys-Davies) Trufa és Pippin (Billy Boyd 
és Dominic Monaghan) keresésére indul, 
majd eljutnak Théoden király (Bernard 
Hill) várába, ezalatt Trufa és Pippin Szil-
szakállal és az entekkel Szarumán 
(Christopher Lee) kastélyát (a másik to-
rony) támadja meg. Megtudhatjuk, mi 
történt Gandalffal (Sir Ian McKellen) 
Mória bányájában, és hogy Aragornért 
(legalább) két nő szíve dobog. Gondolom, 
ebből nem sokat értett az, aki nem látta az 
első részt, vagy nem olvasta a könyvet. 
Azt is leírhatom, hogy a film barátságról, 
szerelemről, árulásról, bajtársiasságról, 
szövetségről szól, de ezzel is keveset mon-

dok. A filmből mégis tanulnunk kellene: a 
természet hatalmát a művi dolgok felett, a 
különböző kultúrák összefogását a bajban, 
önfeláldozást, reménykedést akkor is, ha 
látszólag már minden elveszett, hiszen 
segítség a legváratlanabb helyekről érkez-
het. 

És ha csak egy jó filmet akarunk néz-
ni? Monumentális csatajelenetek, elké-
pesztő számítógépes megoldások, Új-
Zéland festői tájai. Innen a városból elkép-
zelhetetlen, hogy létezik ilyen hely a Föl-
dön! Szóval humor, kaland, romantika, 
dráma, akció, fantázia, valóság; lehetetlen 
meghatározni a műfaját. 

Ahogy Tolkien is mondta, lényei létez-
nek, itt élnek közöttünk, mi is részei va-
gyunk: otthonülő, kényelmes hobbitok, 

szorgos, szívós törpök, emberségü-
ket elvesztett lidércek, csodált, hal-
hatatlan, öreg mégis fiatal tündék, 
folyton bolyongó, helyüket nem 
találó kószák, lesüllyedt, hajdani 
tünde voltukat elvesztett orkok, a 
világot a háttérből irányító jó és 
rossz varázslók és esendő emberek. 

A film megértéséhez tényleg 
meg kell nézni az első részt (irány a 
videokölcsönző), egy év múlva pe-
dig a harmadik részt, hiszen három 
film, három könyv, mégis egy 
egész. A könyvtől sem kell megijed-
ni, bár nagyon vastag, de könnyen 
olvasható, és nem lehet letenni. A 
3x3 óra filmbe pedig sok dolog nem 
fért bele. 

És végezetül a rend kedvéért (a 
gyűrű helyettesíthető könyvvel és 
filmmel): 
 

„Egy Gyűrű mind fölött, 
Egy Gyűrű kegyetlen, 

Egy a sötétbe zár, 
Bilincs az egyetlen.” 

 
Zsófia 

Sorstársak 
a folyosón 

…És elérkezett a december közepe, 
minden egyetemista rémálma: a vizsga-
időszak. A mesés néhány hónap, amikor 
még igazából azt csinálunk, amit akarunk, 
végleg letelt. Gondterhelt volt az utolsó 
hét. Sötét felhők gyülekeztek. Bölcsészsza-
kosként eme időszakban leteendő vizsgá-
ink száma meghaladja sokszor a 15-öt is. 
Az ember ilyenkor nosztalgiázni kezd 
(mielőtt még a tanulásra adná a fejét) ar-
ról, hogy iskolás évei alatt milyen meghit-
ten, stressz nélkül tölthette az ünnepeket 
otthon, családja vagy barátai körében. 

Mindenesetre nem kell korán kelnünk. 
Egy vizsga sem kezdődik reggel 10 óránál 
korábban. Nincsenek házi feladatok sem, 
még a hét közepén sem, nemhogy a hétvé-
gén. A tanulás veszélye, no meg a bukás 
árnya körvonalazódik, álmainkban a rette-
gett egyirányú érdemjegy mellett a pót-
vizsgázási csekk képe lebeg. 

Mindig, mindennap elmondjuk e ne-
héz időszakokban, hogy most már tényleg 
nemcsak ilyenkor, vizsgák előtt néhány 
nappal nyitjuk ki füzetünket és jövünk rá 
arra, hogy egy-két könyvet még el kellett 
volna olvasnunk… szóval nem csináljuk 
ezt így még egyszer, úgy, mint az érettségi 
előtt… hanem igen is, félév közben is ta-
nulunk néha. 

És persze megszegjük eme fennkölt 
fogadalmunkat, mint a dohányos a ren-
des, év eleji „most leszokom!” fogadalmat; 
a szemináriumokra még talán csak bevisz 
minket a lélek, aztán veszítünk a kezdeti 
lelkesedésünkből is, amely minden elő-
adásra ültetett be bennünket, adta a ke-
zünkbe a tollat, alá a füzetet… nem, most 
már lusták leszünk oda is bejárni, mert 
kora reggel, hajnali tíz órára nincs az a 
mazochista lélek, aki befáradna. 

Ülünk a folyosón, beletekintünk egy-
más jegyzeteibe, függetlenül attól, hogy 
más szakokra járunk. A kíváncsiság hajt 
minket, habár az én jegyzeteimbe betekin-
tő emberkének keveset mondhat az, hogy 
„történeti partikularizmus”, és számomra 
is felfoghatatlannak tűnik a sejtbiológia 
megannyi terminus technikusa. 

Át- és felértékelődik az olyan szavak-
nak a fontossága és jelentése, mint az  
„átmentem”. Bizony, életek függhetnek 
ettől. Ez az egy szó hozza meg a határta-
lan, látens boldogságot. De azért átmen-
tem. A 320 darab kreditből pedig 33-at 
már megszereztem. Az Ady téri főépület a 
kísértetkastélyból és a véres londoni 
Towerből ismét sürgő-forgó intézménnyé 
vált, ahol ismét meleg, szeretetteljes ügy-
intézők várják a Tanulmányi Osztályon az 
újrabeíratkozni vágyókat... talán most sem 
veszek el benne (újabb fél évig) úgy, 
mint… no kicsoda is a cethalban… 

 
Somogyi Gábor 
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Mikulás a Baba 
klubban 

 
Nagy izgalommal vártuk december 

negyedikét, amikor eljött gyermekeinkhez 
a Mikulás. Ünnepi hangulatban 54 érdek-
lődő, kíváncsi csemete énekére érkezett 
meg a piros ruhás Apóka. A Mikulás bácsi 
szeretettel beszélgetett, hallgatta gyerme-
keinket. Az ovisok és iskolások verseket 
szavaltak, a kisebbek közül ki félénken, ki 
könnyes szemmel nézegette az ismeretlen, 
nagy szakállú emberkét. Az ajándék zsá-
kocskáért – amit mi varrtunk az összejöve-
teleinken – minden gyermek csillogó 
szemmel ment a Mikulás bácsihoz. 

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni Lévai Józsefnek, aki Mikulásként eljött 
közénk emlékezetessé tenni gyermekeink 
számára ezt az ünnepet. 

Következő összejöveteleink időpontjai: 
Febr. 5. A normálistól eltérő fejlődés 

apró jelei a mozgásban. Vendég: Szélpál 
Rita gyógytornász. 

Febr. 19. A tipegők télvégi vitaminpót-
lása a táplálkozásban. 

Márc. 5. Sókerámia-készítés. Vendég: 
Bakosné Ági óvodapedagógus 

Kezdés 9 órakor. 
 
Minden érdeklődőt, szeretettel várunk 

a Plébánia udvarán lévő közösségi terem-
ben. 

Koczkás Ágnes 

A telefonálás rejtelmei 
Csak sokasodnak, szaporodnak a csá-

bító ajánlatok, hogy minél többet telefo-
náljunk. Egyes készülékek számolnak, 
fényképeznek, interneteznek is. 

Mivel a telefon csak az elmúlt évszá-
zad szülötte, nem alakulhatott ki egységes 
illemtana. Különösen igaz ez a mobilokra, 
ahol a beszélő az utcára viszi magánéletét, 
a hívó és a hívott társalgását. 

Néhány általános érvényű szabályt 
gyűjtöttem össze Görög Ibolya könyveiből 
és nagyszerű előadásából, melyet mind-
annyiunk épülésére adok közre, kiegészít-
ve saját tapasztalataimmal is. 

A telefon - bármilyen csábító is - nem 
az elbeszélő költemények és a családregé-
nyek elmondására szolgál. Általában rövi-
den, érthetően - a beszélgetésre felkészül-
ve - javaslom elkezdeni a beszélgetést. 
Nem árt, ha a készülék vagy a beszélő 
közelében papír és írószer van, hiszen 
feljegyezni valót is közölhet a hívó fél. 

Aki telefonál, az köszön és bemutatko-
zik. 

Aki felveszi a telefont, azonosítja ma-
gát névvel, telefonszámmal, kivétel, ha a 
szám titkosított. 

Ha megszakad a vonal, az hív újra, aki 
kezdeményezte a hívást. Mindig a hívó fél 
fejezi be a hívást, de a hosszú beszélgetést 
udvariasan siettetni lehet.  

Ha valakit arra kérünk, tartsa a vona-
lat, fél perc elteltével illik megkérdezni 
tudja-e még tartani, vagy majd visszahív-
juk. Ha visszahívást ígértünk azt meg is 
kell tennünk. A család telefonját nem illik 
10 percél tovább lefoglalni még internete-
zéssel sem. Nem illik étkezni, inni, papíro-
kat rendezni telefonálás közben 

Ha munkahelyre telefonálunk magán-
ügyben, illik megkérdezni alkalmas - e az 
időpont, s ha igen meddig.  

Üzenetrögzítőre csak a sípoló hang 
után beszéljünk, akkor is tagoltan, rövi-
den, nevünk és telefonszámunk közlésé-
vel. A kihangosító berendezés használatá-
ról a hívó felet értesíteni kell, és beleegye-
zését kell kérni a működtetésére. Ez alól a 
gépkocsi, illetve a körtelefon, vagy a kon-
ferenciabeszélgetések jelentenek kivételt. 

Saját üzenetrögzítőnk felvezető szöve-
gét úgy fogalmazzuk meg, hogy ne vál-
junk nevetségessé és unalmassá. A 
"Kossuth Lajos azt üzente, hát Te mit 
üzensz" formula ötletes, de nem biztos, 
hogy az APEH, vagy a gyermekorvos, 
esetleg az óvó néni kíváncsi lenne rá. 

 A mobiltelefon a legújabb sláger, de 
rá is vonatkoznak általános érvényű illem-
szabályok: 

A mobiltelefont nem szabad másokat 
zavarva használni. Elfordulva, halkan és 
röviden kell nyilvános helyen (utcán, köz-
lekedési eszközökön) használni. Lehetőleg 
gyorsan zárjuk le a beszélgetést ilyen ese-
tekben azzal, hogy megígérjük: olyan 
helyről hívjuk majd fel, ahonnan zavarta-
lanul beszélhetünk. 

Tilos a mobiltelefont olyan helyen 
használni, ahol a csend jellemző, ahol 
mások figyelmét zavarjuk. Az előadások, 
színház, mozi, beszédek, hivatalos ünnep-
ségek, megnyitók ezek közé tartoznak. 

Ahol tiltó táblát helyeznek ki, vagy 
élőszóval figyelmeztetnek a telefon haszná-
latának mellőzésére ott azért nem szabad 
használni, mert a technikai berendezések, 
elektromos készülékek megbolondulhat-
nak. Beláthatatlan következményekkel 
járhat a kórházakban, bankokban, repülő-
gépeken, autóban vezetés közben, vagy a 
Szabadtéri Játékok szegedi előadásain tele-
fonálni. Ha üzenetet veszek át, és az nem 
nekem szól, annak átadásáért felelős va-
gyok. Nem elég egy cetlire írni a közle-
mény, élőszóval is meg kell erősíteni azt.  

Rossz hangulatunk, fáradtságunk, 
esetleg unalmunk nem érződhet a han-
gunkon, nem tartozik a hívóra lelkiállapo-
tunk. 

A telefon használatának illemtana 
különösen az ügyfélkapcsolatokban - ami-
kor a mindenható hivatalokban akarunk 
elintézni valamit -kamatoztatható kiváló-
an, hiszen az ott tevékenykedő munkatár-
sak jól ismerik a telefonálás szabályait.  

Egy udvarias beszélgetés - felhasznál-
va a leírtakat is - gyorsabbá teheti az ügy-
intézést is. 

Szentes Bíró Ferenc 

Illik tudni 

Karácsonyi ünnepély 
a Negyvennyolcas 
Utcai Óvodában 

 
2002. december 19.-ére karácsonyi 

ünnepélyre hívták meg a szülőket a Negy-
vennyolcas utcai óvodába. 

A szeptember óta óvodába járó 3-4 
éves gyerekek nagy izgalommal készültek 
az első, szülők előtti szereplésükre. Az 
apróságok „kisvonatba szállva” érkeztek a 
terembe, majd az adventi koszorút körbe-
állva, versben és dalban mesélték el, ho-
gyan készülnek a karácsonyra. Kis műso-
rukban hallhattunk télapót váró verseket 
és karácsonyi dalokat egyaránt. A szép-
számú közönség egyáltalán nem zavarta 
őket, csillogó szemmel, nagy igyekezettel 
adták elő produkciójukat, majd apró aján-
dékkal kedveskedtek a szülőknek. Az 
ünnepély végén boldogan vették birtokba 
a karácsonyfa alatt talált ajándékokat és 
rögtön önfeledt játékba kezdtek. 

Köszönet illeti Peták Angéla és Görög 
Ferencné óvónőket, hogy időt, türelmet és 
fáradtságot nem kímélve ilyen színvona-
las műsort tanítottak be a kicsiknek, kelle-
mes karácsonyi meglepetést szerezve ez-
zel minden szülőnek. 

 
Uhrinné Kaszapovits Györgyi 

szülő 

Úgy szólj… 
 
Úgy szólj, hogy mély barázdát szántson a benne rejlő gondolat, mert csak a 

mélybe vetett mag az, amelyik kikel s megmarad. 
Ne kiabálj! Ha igazat szólsz, megértik - hidd el – halkabban is, a magas hang 

sokszor lepel, hogy ne érezzék, a szó hamis. 
A szemekbe nézz, amikor beszélsz, s őszinte, nyílt legyen szíved. Lássák: meg-

győződéssel teszed - amit mondasz, te is hiszed. 
És ne csak beszélj, cselekedj is, s tettel mutass mindig példát, amiről szólsz, 

gondold végig, és előtte te is éld át. 
Ha eltűnődsz e néhány soron – ha nem teszed, nagy kár érte -, a magvetés nem 

volt hiába, 
S elmondhatom, hogy megérte. 
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 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

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. 

Karácsonyi akció! 
Bébi és gyermekruhákra 
10-15%-os kedvezmény 

decemberben! 

Köszönjük, hogy gondolt ránk! 
1% 

Az óvodánk alapítványának címe: Bölcs utcai óvodás gyermekekért alapítvány 
Adószáma: 18454868-1-06 

Még tart az 
AKCIÓ 

a ZSUZSI Divatban! 
Női 3/4-es kabátok, téli nadrágok, 
alkalmi ruhák és kosztümök, téli 
gyermekruházati cikkek a készlet 

erejéig. Várjuk Vásárlóinkat! 
Vadliba u. 1. 

H-P: 8-18-ig. Szo.: 8-12. 
Tel.: 461-306 

Hirdetmény 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány 

Kuratóriumának „VÉDD A TERMÉSZE-
TET” megnevezésű pályázati kiírására 
beérkezett nyertes rajzok alkotói névsora. 

 
A Jerney János Általános Iskola nyertes 

tanulói: 
Pesti Brigitta 3/a. 
Nyári Emese 3/b. 
Újvári Richárd 4/a. 
Gyuris Dávid 3/b. 
Gyovai Andrea 4/a. 
Lévai Tamás 4/a. 
Ladányi János 4/a. 
Dubay Dávid 4/a. 
Goda Enikő 4/a. 
Bali Tamás 3/a. 
Dukai Eszter 4/a. 
Tóthmihály Domán 2/b. 
Pauk Andor 2/b. 
Farkas Bernadett 4/b. 
Pocsai Fruzsina 3/b. 
 

Az Orczy István Általános Iskola nyertes 
tanulói: 

Szélpál Henriett 1/a. 
Bonus Barbara 3/a. 
Bali Tímea 1/a. 
Petrov Simon 1/a. 
Hegedűs Vivien 3/a. 
Molnár Bertalan 1/a. 
Molnár Anett 3/a. 
Hornyák Ádám 4/b. 
Judik János 4/a. 
Lázár Marianna 1/b. 
Veres Róbert 2/b. 
Gyuris Csaba 3/a. 
Mészáros Roland 4/b. 
Lajkó Richárd 1/a. 
Németh Dániel 4/b. 
 
A sikeres pályázathoz és a kiváló raj-

zokhoz szívből gratulál a 
 

Kiskundorozsmáért Alapítvány 
Kuratóriuma. 

Guzmánia 
 

Mint annyi más szobanövényünk, a 
guzmánia is a dél-amerikai őserdőkből 
került Európába, és könnyen alkalmazko-
dott a szobai tartáshoz. Ennek az epifita 
(fán lakó) fajnak legfőbb díszei a levélró-
zsából kiemelkedő élénkpiros fellevelek, 
amelyeket kifelé haladva hamvas vagy 
haragoszöld levelek kereteznek. A guz-
mánián kívül még sok szobanövényünk 
tartozik a broméliafélék családjához, pél-
dául a Tillandsia, a Vriessea stb. 

E növények a téli hónapokban virágoz-
nak, amikor a természet már kopár. A 
guzmánia trópusi növény, egyenletes, 20-
25 fok körüli szobahőmérsékleten kell ne-
velni. Ha a növény 16 fok alá kerül, az már 
végzetes lehet számára. Közepesen fény-
igényes, a tűző napot kerüljük. Fontos az 
állandó, viszonylag magas páratartalom is, 
emiatt száraz levegőjű lakásokban leveleit 
rendszeresen vízzel permetezzük. Öntözé-
sekor a langyos, mészmentes vizet mindig 
a levéltölcsérbe (ciszternába) és a levélhón-
aljba öntsük, ez főleg nyáron, nagy meleg-
ben nagyon lényeges. Ne essünk a túlöntö-
zés hibájába sem, a földlabda legyen min-
dig nyirkos, de a cserépalátétben soha ne 
álljon a víz, a fánlakó növények gyökerei-
nek levegőhöz kell jutniuk. Március és 
augusztus között, a növekedési periódus-
ban egyszer-kétszer tápoldatozzuk. 

A guzmánia nem fejleszt nagy gyökér-
zetet, ezért ritkán kell átültetni. Ehhez 
savanyú kémhatású, laza szerkezetű föld-
keveréket használjunk. Magvetéssel való 
szaporítása nehézkes, és szakértelmet 
kíván. Lényegesen egyszerűbb a virágzás-

Szobanövényeink 

Szívtelen hógolyó 
 
Nézem a meleg szobám ablakából a 

hóesést. Arcomon néma vád. Elmúlt, s 
nem volt „Fehér Karácsony”. 

Most esik, szállingózik, s a hópihék 
kergetőznek a januári szélben. Hallom a 
híreket a hóakadályokról. Dolgoznak a 
hódúrók, hómunkások. Jégtörők a folyó-
kon. Elgondolkodom: az ember le akarja 
győzni a természetet, küzd ellene, mert 
olykor muszáj, miközben csodálja azt. A 
gyerekek örülnek, szánkóznak, bukfencez-
nek, hógolyóznak… Kis orcácskájuk kipi-
rul a hidegtől, s az örömtől. 

Magam is benne vagyok az élet 
hócsatájában. Dobálózunk. Talán nem 
gyúrjuk túl keményre a hógolyót, hogy  
„harctársunknak” ne fájjon, ne üssön na-
gyot. Nekem az sohasem fáj, ha eltalál egy 
hógolyó, attól nem is fázom jobban. Az 
mindig rosszabbul esik, h a nem játékból, 
szeretet nélkül a szívemet találja el egy jól 
célzott, „szívtelen hógolyó”. 

S. Grandpierre Cecília 

Meghívó! 
 

A Kiskundorozsmai Egyházközség 
Képviselő Testülete ezúton tájékoztatja 
a híveket, hogy az elmúlt évekhez ha-

sonlóan 2003. március 1-jén 
(szombaton) a Sportcsarnokban meg-
rendezi a már hagyományossá vált csa-
ládias, zenés-táncos, vacsorával egybe-

kötött Farsangi együttlétet.  
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk 
és várunk. Jelentkezés a Plébánián az 

irodában, vagy a Sekrestyében. 

sal egyidőben fejlődő sarjak leválasztása 
és meggyökereztetése. Várjunk, amíg be-
fejeződik a virágzás, csak ezután válasz-
szuk el az anyanövénytől a sarjat. 

Kocsisné Lajkó Éva virágkötő 

2002. december 13-án a szegedi köz-
gyűlés Hódi Tamást megszavazta Ifjúsági 
és Sportbizottság külső szakértőjének, és 
így a bizottság teljes jogú tagja lett. Aktív 
sportolóként, majd sportvezetőként eddig 
is sokat dolgozott a sport területén. Köz-
életi életben is rengeteg társadalmi mun-
kát végzett. Bizottsági tagságához gratulá-
lunk, munkájához kitartást és sok sikert 
kívánunk. 
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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. 

 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. 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

2l Pepsi cola 219,- 
2l Schweppes narancs 209,- 
2l Seven Up 209,- 
750ml Domestos 339,- 
0,7 oroszpezsgő 360,- 
250g Omnia kávé 460,- 

 

Vegyiáruk, üdítők nagy választékban. 
Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 

Vasárnap: 8-16 

Nagy–, kisállatok és baromfi gyógykeze-
lését és összes védőoltását és ivartalanítá-
sát vállalom. Hívásra házhoz megyek, 
szombaton és vasárnap is. 
Rendelési idő lakásomon: 6-10 és 15-18-ig. 

Dr. Komáromi János 
szakállatorvos, Dorozsmai út 122/B 

Tel.: 461-750 

5, 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Tőkehúsok 
Belsőségek 

Házi készítésű hentesáruk 
Baromfi húsok 

 

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

Tel.: 06 30 3059737 

U N G I   B t . 
Tel.: 62 460-149 Dorozsmai út 143. 
 
—Háztartási gép szerviz 
—Alkatrészek, koax. kábelek, telefonvezeték 
—Villanyszerelési anyagok 
—Videó-, audiókazetta, negatív film 
—Csatlakozó kábelek, fülhallgató 
—Papír porzsák 
—Elem, izzó, asztali elosztó 
—Éjszakai lámpa, zseblámpa stb. árusítása 

 
 
 
 
 

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. 

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

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

 F  i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á zta tás  Z som bó n  F a rk as F er en c a u tó s zere lő  m űh elyéb en  

 

 V álla lja:  személ y- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er enc  
 — ja vítá sát gép járm ű te ch n iku s 
 — m ű sza k i vizs gá ra  való  fe lk észí tését au tó s zere lő  m e ster 
 — m űsz a k i vizsgá zta tá sá t (h elyb en ) Zs o m b ó , F elsza ba d ulá s u . 21 . 
 — k ö rn yezetvéd 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 tek ig  7-1 7  ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● APEH nyomtatványok 
 
● iroda– és iskolaszerek 
 
● Ajándéktárgyak és 
csomagolók. 

 
• Fénymásolással, parkoló– és busz-

jegy értékesítéssel állunk kedves 
vásárlóink rendelkezésére. 

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

Nárcisz virág-ajándék 
(Takarékkal szemben) 

Alkalmi és kiscsokrok, fali és asztali 
díszek, koszorúk élő és művirágból. 

Kiszállítást vállalunk. Ugyanitt háztartá-
si műanyag ári, darált szivacs. 

Várjuk vásárlóinkat! 
Nyitva tartás: H-P: 8-17  

Szo.: 8-12, V: 7-10 
Telefonon előrendelést felveszünk:  

06 20 369 1190 
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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

AJÁNDÉKF ILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Bartáné Papp Andrea, Kiss Zsófia, S. Grandpierre Cecilia, 
Pócsai György, Somogyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Szilágyi Péter, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos: 20 543 8236; 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 - 2002 Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

Dorozsma, Szent János tér 1. (a templom mellett) Üzenetrögzítő: 460-266 Mobil: 06-30-2486-944  
Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő   
Ügyfélfogadás:  H    Magánházak—lakások—üdülők—kertek—tanyák 
 Sz de. K du. adásvétele, értékbecslése 
 Szo 9-11 Cs 16-18 Hitelügyintézés 
   P   

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

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

 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

ATi Császárné Bt. 
 

Moped-, motorkerék-
pár-, személy-, te-

her-, nehézpót-, 
autóbuszvezetői 

tanfolyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

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

A MEGÚJULT DOROZSMAI 
PÉKSÉG hagyományos 

technológiával készült termékeit 
keresse a DOROZSMAI ABC-ben: 

 
Házi jellegű kenyér 1 és 2 kg-os: 

149 Ft/kg 
Szeletelt házi jellegű kenyér, szeletelt 
forma kenyér 1 kg-os: 

159 Ft/kg 
Szeletelt házi jellegű kenyér, szeletelt 
forma kenyér 0,5 kg-os: 

99 Ft/db 

 tárcsázza a 6791-es 

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

  

Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

 

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

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelő 

és javító mester. 
Vállalom: 

—téli beüzemelést; 
—gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával. 
Szeged, Fölszél u. 12. 

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

 
 
 

Szeged, Széksósi út 24. 
Tel/Fax.: 62 550-567, 30 925 0486 
Használt műszaki cikkek 10-20% 

árengedménnyel! 
TV Grundig 33.000,-  29.700,- 
Music Center 18.000,-  16.200,- 
Hőkandalló 5.500,-  4.950,- 
Mosogatógép 28.000,-  25.000,- 

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

MEGHÍVÓ! 
 

A KISKUNDOROZSMÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma 

szeretettel meghívja Önt, kedves 
családját, 

barátait, ismerőseit 
a 2003. február 15-én 18.00 órai 

kezdettel 
a Dorozsmai Sportcsarnokban 

tartandó 
JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA. 

Sztárvendég: KOMÁR LÁSZLÓ 
előadóművész 

ZENE: MOM trió 
Belépődíj: 4500 Ft/fő, 

amely magában foglalja a vacsorát. 
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN a 

KISKUNDOROZSMÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma 

Szépségverseny TOMBOLA! 


