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Kétféle ember létezik: aki a munkát végzi, és aki learatja a babérokat. Próbálj az 
első csoportban maradni; ott nincs akkora konkurencia.  (Indira Gandhi) 

Havi gondolat 

November 1. - Mindenszentek 
napja 

November 2. - Halottak napja 
 

Pièta 
 

Ablakom mögött 
halott világ. 
Ölembe zártan 
némaság. 
A csönd adósom. 
Törvényeimmel végrehajthatom. 
Enyém lett nemrég a báj 
kicsiny porcelánfigurán. 
Véle megelégszem? 
Lobogj gyertyaláng! 
Nem akkor temettelek el. 
A rögzuhogás csak bezárt. Varázs 

volt? 
A negyedik tányér azóta kong, 
s a villa üt kezemre; 
nincs már, ki az ételt ette! 
A makacs ujjak még nem értik, 
megszokott dolgukat végzik. 
Tíz év – tíz pillanat – 
négyfelé osztódott a falat, 
tízmilliárd év kéne csak, 
tán fölfogják, a negyede mindig 

ott marad. 
Dobban a labda. Visszhangja 

szívem. 
Marad a csönd. Már tudom, 

meghalsz, 
hisz én is meghalok egyszer. 
 
Addig is őrzöm a bájt 
kicsiny porcelánfigurán. 
Véle megelégszem. 
 
Arca az arcod. 
És én is meghalok egyszer. 
 
Kisfiam, Szabó Ákos emlékére 

 

Várnagy Márta 

Kálmán Géza ünnepi beszéde 
Negyvenhat éve, hogy október 23-a 

örökre bevéste nevét hazánk és a világ 
történelmébe. Eggyé kovácsolódott a 
nemzet. 

A kicsiny falutól Budapestig együtt 
ünnepeljük a szabadságot, az igazi fel-
szabadulást. Sajnos reménytelenül hit-
tünk a jövőben és az ígéretekben, újból 
magunkra maradtunk. Emlékezzünk a 
meghirdetett amnesztiák ellenére bekö-
vetkezett bosszúállásra, megtorlásra. 
Emlékezzünk a kivégzettekre, a harcok-
ban elesett névtelenekre, a polgári la-
kosság és sortüzek vétlen halottjaira. Ne 
feledkezzünk el a túlélők súlyos börtön-
éveiről, szenvedéseiről. 

1956-ról szólni nagy felelősség és 
ügyelni kell arra, hogy ne mondjunk 
olcsó politikai, történelmi fordulatokat, 
mert 1956 olyan szellemi, erkölcsi tőkéje 
ennek a nemzetnek, amelynek be kell 
vonulnia évszázadokra a magyar törté-
nelembe, ahonnan nehéz időkben is erőt 
lehet meríteni. 

1956-ra emlékezve arról kell mindig 
szólni, ami benne a felemelő. Azt kell 
ilyen alkalmakon felidézni, hogy azok, 
akik nem voltak részesei, nem élték át 
azokat a napokat, tudják, hogy ez mit 

jelent. Ne afféle öreges elbeszélésnek, 
öregedő emberek hősködésének érezzék 
a gyerekek, az unokák. Ne gondolhassák 
azt, hogy valami olyanra emlékeztetik 
őket, amit ők nem tudnak utánozni, és 
ezért sokszor hinni sem akarják, hogy ez 
megtörtént. 

Honnan is tudnák, hogy mit jelent 
1956. Évtizedekig vagy semmi, vagy 
csak hazugságok szóltak küzdelmükről 
a szabadságért. Érthető, hogy a félelem 
elnémította azokat a szülőket, nagyszü-
lőket is, akik még tudtak volna mesélni. 
Ezért olyan fontos ma, hogy emlékezé-
sünk a történelmi igazságról szóljon. 
Merjenek mesélni, beszélni róla, az uno-
kák, a gyermekek kérdezzék újra, mert 
a történelem nemzedékről nemzedékre 
továbbszállva él. Így válik tankönyvek 
helyett családok, egyszerű emberek kö-
zös élményévé. 

Most, az évfordulón hajtsunk fejet 
minden áldozat sírjánál az országban, a 
301-es parcellánál, ha nem lehetséges, 
akkor legalább lélekben. 

Soha ne felejtsük el, milyen áldozat-
vállalással, szenvedéssel és megpróbál-
tatással fizettünk szabadságunkért! 

Vigyázzunk a demokráciára! 
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A 16. választókerület eredményei. 

Az érvényes szavazatok eloszlása

Tóth József
61,02%

Földi István
31,97%

Czutor 
Zoltánné
0,39%

Jakus
Illés

0,97%

Széll 
Szilvia
1,62%

Ördöghné 
Beke Éva
Sarolta
2,08%

Dr. Szirtesi
Zoltánné
1,95%

16. vk. 
Jelölt neve: Szavazat: 
 
Tóth József 941 
Földi István 493 
Ördöghné Beke Éva Sarolta 32 
Dr. Szirtesi Zoltánné 30 
Széll Szilvia 25 
Jakus Illés 15 
Czutor Zoltánné 6 
 
17. vk. 
Jelölt neve: Szavazat: 
 
Fábián József 428 
Thurzó Ferenc 403 
Kohári Nándor 200 
Hódi Tamás 189 
Balázsfi Lajosné 67 
Molnár Éva Szabina 17 
Kozma Lajos 12 

„Lobbizni fogok Dorozsmáért, ahol csak tudok” 
Interjú Fábián József önkormányzati képviselő úrral 

—Mekkora esélyt adott önmagának 
arra, hogy Önt választják a 17. választó-
kerület képviselőjévé? 

—Miután kikristályosodott az, hogy 
kik indulnak még rajtam kívül a képvi-
selőségért, úgy gondoltam, hogy a szava-
zatok körülbelül harminc százalékát 
kapom meg. Azt is figyelembe kellett 
vennem, hogy egyik „riválisomat” Thur-
zó Ferencet, aki már 12 éve képviselte 
Dorozsmát, sokan ismerik és sokan fog-
ják támogatni. Legyünk őszinték: fejlő-
dött Dorozsma, gondoljunk például a 
sportcsarnok felépülésére, számos út 
pormentesítésére. Thurzó ennek az idő-
szaknak meghatározó személyisége volt.  

—Hogyan értesült az eredményről? 
—A választás éjszakáján az SZDSZ 

Földváry utcai székházában, és a Tisza 
szállóban, az MSZP főhadiszállásán 
vártuk az eredményeket, amelyek a 
tavaszihoz képest később futottak be. 

—Dorozsmán a részvételi arány alig 
haladta meg a 30 %-ot, tehát minden 
harmadik dorozsmai ment csak el sza-
vazni. Ön szerint mi ennek az érdektelen-
ségnek a következménye? 

—Az országos átlaghoz képest a 
dorozsmai arány tényleg nagyon ala-
csony. Ennek az oka az, amelyet minden-
ki elmondott, tehát Dorozsma nagyon 
félresodródott, és úgy látszik, az előző 
három ciklus sem tudta Dorozsma meg-
érdemelt helyét a városházán kiharcolni. 
Az emberek egy ideig igyekeztek ez el-
len tenni valamit, de átütő eredménnyel 
az elmúlt egy évtized nem igazán szol-
gált. 

Az alacsony részvételi arány ellené-
re én szeretném megköszönni a lakosok-
nak azt, hogy engem választottak, hogy a 
legtöbben engem találtak arra alkalmas-

nak, hogy előreláthatólag négy éven ke-
resztül képviseljem őket. Ez a megbízás 
öröm és feladat egyszerre a számomra. 
Mivel nem ellenzékben vagyunk, ezért 
remélhetőleg az ügyintézés, az egyes 
rendeletek megszavazása gördüléke-
nyebb lesz. Én mindenesetre lobbizni 
fogok Dorozsmáért, ahol csak tudok. 

—Ilyenkor milyen procedúrán kell 
átesniük a győztes jelölteknek, hogy jogi-
lag is képviselővé válhassanak? 

—Első ciklusos képviselő lévén úgy 
gondolom, hogy eskütétel és beiktatás 
után válok képviselővé. Ám ez majd csak 
az eredmények törvényes elfogadása 
után lehetséges, hiszen még érkezhet-
nek fellebbezések, óvások. 

—Az elkövetkező néhány hónapra 
milyen konkrét tervei vannak? 

—A munkát minél előbb el szeret-
ném kezdeni. Az első feladatom egy kis 
rendcsinálás, a főutak és a buszmegállók 
gaztalanítása. Ez a probléma már na-
gyon sokunknak szúrta a szemét. Sze-
retném a dorozsmai civil szervezetekkel, 
idősekkel és fiatalokkal egyaránt felven-
ni a kapcsolatot. Célom ezeknek az em-
bereknek valamint a szervezeteknek 
megismerni a problémáit. Látni szeret-
ném, milyen a helyzet, és egyidejűleg 
egy olyan stratégiát szeretnék szeretnék 
kidolgozni, amellyel sikerül a problémá-
kat fontossági sorba állítani. A gondokat 
orvosolni és megszűntetni csak úgy le-
het, ha az ember minél jobban megisme-
ri azokat. Az elkövetkező heteket erre 
szánom. Utána a bizottságok vezetőivel 
fogok találkozni, olyanokkal, akik tud-
nak abban segíteni, hogyan lehetne az 
egyes szervezeteket, segíteni. Dorozsmát 
gyakorlatilag hárman képviseljük. Mind 
Tóth József képviselő úrral, mind Kohári 
Nándor úrral együtt kívánok működni. 

Le kell ülnünk megbeszélni a problémá-
kat, és stratégiát kidolgozni. Hiszem, 
hogy ez a szándék mindannyiunkban 
megvan, ha hárman összefogunk, akkor 
nagyobb súlya lesz a szavunknak. 

—Vannak-e a többi jelölt programjai-
ban olyan pontok, amely megvalósítását 
Ön elképzelhetőnek tartja? 

—Természetesen ismerem valam-
ennyi jelölt programját. Úgy látom, hogy 
a hangsúlyos kérdésekben nem igazán 
van eltérés, hisz mindnyájan itt élünk 
Dorozsmán, ismerjük a problémáit. Van-
nak olyan apróbb részletkérdések, ame-
lyekben eltér a nézetünk, de a lényegét 
tekintve mindnyájunknak közös a célja. 

—A hosszútávon megoldható problé-
mák közül melyeknek a megvalósítását 
tartja reálisnak? 

—Sok minden függ attól, hogy a vá-
rosnak mennyi pénze lesz. Bíztató ígére-
tek vannak, és így meg vagyok győződve 
arról, hogy a város új vezetése segíteni 
fog bennünket. 

Elhangzott a vasúti átjáró megépíté-
sének a kérdése. Én azt hiszem, hogy ez 
a városnak nagyon nagy falat, és ráadá-
sul nem ezt tartom a legfontosabb fel-
adatnak. A vasúti forgalom a 70-es évek-
hez képest a töredékére esett. Akkoriban 
Szeged felé csak úgy ömlött az áru, és 
hosszasan kellett vesztegelnünk a so-
rompónál. Ma már ez nincs így. Személy 
szerint én nem szorgalmazom ennek a 
kérdésnek az azonnali megvitatását. 
Vannak ennél fontosabb dolgok. Az autó-
buszjáratok kérdése például számomra 
az egyik legfontosabb. Elhangzott né-
hány egészen jó terv a körjáratosításra 
vonatkozóan. Sok, járni nehezen tudó 
idős ember és kisgyermekes szülő szá-
mára nehéz a távoli buszmegálló meg-
közelítése.    

(Folytatás a 3. oldalon) 
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—Hogy lett Ön Dorozsma harma-
dik képviselője? 

—A FIDESZ-MDF-MKDSZ kom-
penzációs listájáról kerültem be, 13. 
helyezettként a közgyűlésbe. Mivel 
képviselőjelöltjeinknek az egyéni vá-
lasztókerületek elsöprő többségében 
nem sikerült nyerniük, ezért a jelölt-
jeink a fele ugyanerről a listáról tu-
dott a közgyűlésbe bekerülni. 

—Hogyan értékeli az október 
20-i választásokat itt Dorozsmán? 

—Egyrészről sajnos még min-
dig alacsonynak mondható a rész-
vételi arány, ezt egy kicsit fájla-
lom is. Másrészt a 17. választóke-
rület eredménye meglepetés volt 
számomra, hisz nem számítottam 
arra, hogy Fábián József lesz a 
befutó, de én ezúton is szeretnék 
gratulálni a győzelméhez. 

—Önmagának mekkora esélyt 
adott a győzelemre? 

—Igyekeztem minél intenzí-
vebben kampányolni. Szórólapo-
kat juttattam minden háztartás-
ba, sok lakossal személyesen elbe-
szélgettem, és nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptam tőlük. Vála-
szolva a kérdésére úgy fogalmaz-
nék, hogy adtam esélyt önmagam-

előtt kell tartani. Mind a belte-
rületi, mind a külterületi köz-
biztonság szempontjából fontos, 
hogy jobban el kell ismernünk a 
Polgárőrség tevékenységét, 
támogatni kell munkájukat. 

Az ifjúsággal nem foglal-
kozni halálos bűn. Ők a jövő 
záloga, ezért a feladatunk az, 
hogy jól felkészültté neveljük őket, 
nyelveken beszéljenek, hogy néhány év 
múlva az Európai Unióban ugyanolyan 
szabadon és természetesen járjanak-
keljenek, mint ahogyan az EU-
tagország fiataljat ma látjuk. A fiata-
lok kulturált szabadidejének eltöltése 
nincs megoldva. A kultúrház program-
ja és a fiataloknak nyújtott szórakozási 
és kulturális lehetősége nem üti meg 
az elvárt szintet, ezen is szeretnék 
változtatni. Egyfajta hasznos időtölté-
sei lehetőséget kell kínálni a fiatalok-
nak, hogyha kedvük és idejük van rá, 
akkor tudjanak internetezni, sportolni, 
közösségben lenni, és ne unottan ücsö-
rögjenek az iskolák előtt a padokon. 

Fontosnak tartom a civil szerveze-
tekkel kiépítendő kapcsolatot, hiszen 
ha az emberek valamiért összefognak, 
valamit véghez akarnak vinni, akkor 
ezt a szándékot támogatni kell. 

A 17. választókerület eredményei. 

Az érvényes szavazatok eloszlása

Fábián József
32,52%Thurzó Ferenc 

30,62%

Kozma Lajos
0,91%

Molnár Éva
Szabina
1,29%

Balázsfi Lajosné
5,09%Kohári Nándor

15,20%

Hódi Tamás
14,36%

(Folytatás a 2. oldalról) 
 
A nagybani piac és a hozzá kapcso-

lódó átmenő forgalom ügye az elsők 
között fog asztalra kerülni. Szeretném 
a városrész balesetveszélyes közleke-
dési pontjait átgondolni, például a 
templom melletti forgalom, vagy a 
Bölcs utcai kereszteződés. 

A korábbi ciklusok képviselőinek is 
volt elképzelése a telekosztásról. Az 
ilyen esemény mindig vérpezsdítő egy 
település életében, hisz új lakosokat, 
fiatalokat vonz a városrészbe. Jónak 
tűnik a csatorna mellett, Dorozsma 
déli részén kijelölni a telekosztásra 
szánt területet. Ez természetesen nem 
megy egyik napról a másikra. 

Mindenki tudja, hogy kevés a köz-
területen jelenlévő rendőr. A múltból 
maradt fenn az a félelem, hogyha a 
helyszínen rendőr van, és az igazoltat, 
akkor szabadságunkban korlátoz. Rá-
jöttünk, hogy akkor vagyunk igazából 
korlátozva, ha a rendőr nincs ott, ahol 
kellene. Ennek a problémának a meg-
oldása is nagy falat, ennek a helyzet-
nek a megoldása kormányzati intézke-
dést igényel. 

Egyre többen költöznek ki Suba-
sára, ezért ezt a külterületet is szem 

„Dorozsma eddig a lakosság arányához képest 
kevés támogatást kapott” 

Beszélgetés Kohári Nándor képviselő úrral 

nak a győzelemre, de nem túl sokat. 
—Az alacsony részvételi arány Ön 

szerint minek tudható be? 
—Ha visszatekintünk az elmúlt 12 

év önkormányzati választásaira, ak-
kor elmondhatjuk, hogy Dorozsmán ez 
az arány mindig alacsony volt. Ezt az 
állapot a dorozsmai beruházások és 
fejlesztések elmaradása miatt állt be. 

Eddig folyamatos pangás volt észlel-
hető ezekben a választókerületekben, 
ezért a lakosok joggal érezhetik azt, 
hogy ennek a választásnak nincs tétje, 
nem fog semmi sem történni. 

—Együtt kíván működni a megvá-
lasztott két képviselővel? 

 
(Folytatás a 4. oldalon) 

A jó minőségű utak megteremtésé-
nek egyetlen módja az aszfaltozás. Az 
idők során keletkezett kátyúk foltozása 
nem igazán megoldás. Az aszfaltozás-
sal hosszú évekre jó minőségű, jó álla-
gú utat lehet készíteni. A vidéki falvak 
már rég rájöttek erre, és ott ma nem 
téma az utak javítgatása. Ezekhez 
persze pénz kell, különben nem való-
sulhatnak meg a tervek. Én ígéretet 
teszek arra, hogy minden lehetséges 
módon az anyagi források felkutatásán 
fogok dolgozni. 

—Fontosnak tartja a lakosokkal 
való kapcsolattartást? 

—Természetesen. Úgy gondolom, 
hogy a fogadóóra egy jól bevált mód-
szer. Ezen kívül a lakosok telefonon is 
bármikor elérhetnek. Úgy gondolom, a 
személyes kapcsolat sokat segít min-
denki számára. 

—Köszönöm az interjút. 

Nem ment el 
szavazni: 
5538 fő (65,18%) 

Elment 
szavazni: 2958 fő 

(34,82%) 



4. oldal 2002. október 30. 

Feketén-fehéren 

Most, hogy már a tavaszi választások után az őszin is 
túlestünk, ideje lesz megnyugodnunk. A versenynek vége, 
s minden visszatérhet az eredeti kerékvágásba. Forog 
továbbra is az a bizonyos mókuskerék, ha egyáltalán volt 
olyan idő, amikor állt volna. 

Az október 20-i választások előtt néhány nappal, hét-
tel elözönlöttek minden postaládát a választási cédulák, 
brosúrák, telis-tele minél szebb, minél utópisztikusabb 
ígéretekkel, hiszen kampányolni csak kell az embernek, 
ha azt akarja, hogy rá szavazzanak. A mézesmadzag 
csakúgy, mint mindig, most is el lett húzva mindenki 
orra előtt. 

Mi, a Dorozsmai Napló részéről is segítettük az olva-
sókat abban, hogy képet kapjanak a „kínálatról”. Válasz-
tási mellékletünk sok képviselő-jelölt figyelmét felkeltet-
te (nem mindegyikét!), és ezzel alkalma nyílt arra, hogy 
megismertesse a választókat önmagával és a végrehajta-
ni kívánt programjával. Majdnem mindenki képes volt 
kifogástalan, megjelentetésre alkalmas szöveget leadni. 

Közéleti lapként az az irányelvünk, hogy politikai 
szempontból pártatlanul, objektíven tájékoztassunk, ír-

junk, és kampányoljunk amellett, hogy minél több ember 
menjen el szavazni. Sokan mondják azt, hogy egy újság-
író csak akkor ír valamiről tényleg objektíven, ha az a 
dolog őt egyáltalán nem érdekli. Bennünket viszont igen 
is érdekelt az, hogy mi lesz környezetünk, lakóhelyünk 
sorsa, ám úgy látszik, ez Dorozsma kétharmadára nem-
igen volt jellemző. Az alacsony, 30%-os részvételi arány 
messze alulmúlja a tavaszi átlagot, és a mostani országo-
sét is. 

A Dorozsmai Napló igyekezett megőrizni a pártatlan-
ságát, s mivel egyik képviselő vagy képviselő-jelölt sem 
támogatta vagy támogatja a lapot az elmúlt időszakban, 
ez igazán könnyen ment. A Dorozsmai Napló igyekszik 
objektíven tájékoztatni a lakosságot, és nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy politikai erők szócsövévé váljunk. 
Elég effajta kiadvány létezik már. Mondjon vagy írjon 
bárki is ennek ellenkezőt, lapunk igyekszik egyenlő távol-
ságot tartani a politizáló erőktől és függetlensége megőr-
zésével objektív, pártatlan tájékoztatás eszköze kíván a 
jövőben is maradni. 

Somogyi Gábor 

(Folytatás a 3. oldalról) 
 

—Bár nem vagyunk azonos párt-
állásúak, és három különböző frakci-
óban foglalunk majd helyet a köz-
gyűlésben, de talán éppen ezért na-
gyobb tér nyílhat Dorozsma számá-
ra. A két megválasztott képviselőnek 
gratulálok, és természetesen együtt 
szándékozom működni velük, és am-
ennyire csak lehet, pártállástól füg-
getlenül. 

—Az Ön rövidtávú tervei között mi 
szerepel? 

—A két egyéni képviselővel közö-
sen igényeket kell megfogalmaznunk 
a 2003-ban elfogadásra kerülő költ-
ségvetéssel kapcsolatban, hogy az 
utak, közterületek rendezésének és az 
intézmények felújításának a költségei 
ténylegesen ütemezve legyenek ebben 
a tervezetben. Közösen kell felállíta-
nunk egy fontossági sorrend szerinti 
megvalósíthatósági tervezetet, hogy 
ezt a költségvetésbe be tudjuk majd 
építeni.   

—A hosszútávon kivitelezhető el-
képzelések közül melyeket tartja kivite-
lezhetőnek? 

—Számos ilyen elképzeléseket 
tartalmazott az én programom is. Én 
már rövidtávon, az elkövetkező hóna-
pokban és a 2003. év első felében el-
kezdeném az olyan tervek kivitelezés-
ét, mint az autóbusz körjárat kialakí-
tása, a közbiztonság helyzetén való 
javítás egyrészt a rendőrörs kérdésé-
nek áttekintésével, másrészt a polgár-
őrség segítésével, támogatásával egye-
temben. 

Egy ifjúsági klub létrehozása 
2-3 millió forintba is belekerül-
het, mivel erre a célra helyisége-
ket kell kialakítani, külön szak-
embert kell erre a célra alkal-
mazni és még számos egyéb költ-
ségek felmerülnek. De hangsú-
lyozom, ez a 2-3 milliós összeg 
elenyésző a szegedi költségvetés-
ben, tehát ez a program is keresz-
tülvihető. 

Subasa és Sziksós kapcsán 
fontos a közvilágítás kérdése. Ez 
sem kerülne olyan sokba, hogy 
kivitelezhetetlen lenne, így a 
munkálatokat már a tél folyamán 
el lehetne kezdeni. 

Fontosnak tartom a civil szer-
vezetek támogatását, e tekintet-
ben is gyorsan lehet tenni vala-
mit. 

Mivel folytatódik a csatorná-
zás, ezért az utak minősége ezen 
munkálatok után javulni fog. A 
déli vasúti pálya felújításával párhu-
zamosan az onnan kinyert kőzetzúza-
lékok felhasználásval a külterületek 
útjainak a minősége is javítható lesz. 
2003 nyarától pedig elkezdődhet egy 
nagyobb volumenű útprogram. 

Nem látom viszont realitását egy 
vasúti átjáró megépítésének. Sajnos 
kétségeim vannak afelől is, hogy az új 
városvezetés valóban kíván-e tenni 
valamit a Nagybani piac ügyével kap-
csolatban. Számos alternatíva felme-
rült a probléma megoldásával kapcso-
latban, én mindenképpen a piac terü-
letének áthelyezésében látom a megol-
dást. Nem hiszem, hogy engedne a 

városvezetés döntő beleszólást egy 
kisebbségben maradt frakció részéről. 

—Programjában mekkora szerepet 
fog kapni a dorozsmai civil szerveze-
tek, a kultúra és a sajtó támogatása? 

—A dorozsmai szervezetek anyagi 
támogatása nagyságrendileg is növel-
hető lesz. A város költségvetésében 
komoly összegek vannak elhatárolva 
erre a célra. Dorozsma eddig a lakos-
ság arányához képest kevés támoga-
tást kapott. Bízom benne, hogy hár-
man közösen ebben a kérdésben is 
minél hamarabb eredményekkel tu-
dunk majd szolgálni. 

—Köszönöm az interjút. 

A választási oldalakat összeállította: Somogyi Gábor 



2002. október 30. 5. oldal 

Sorrendiség, vagy kész átverés 
Még az „átkosban” történt hogy a 

jövedelmek adóztatásának bevezetése 
érdekében „felbruttósították” a béreket, 
hogy a fizetéseket kellően meg tudják 
majd csapolni. 

Én a csapoláshoz sorolom: 
—az egészségbiztosítási járulékot; 
—a nyugdíjjárulékot; 
—a jövedelem adóját; 
—a munkavállalói járulékot. 
Természetesen ezeken kívül még 

több jogcímen alkalmaznak levonást az 
alkalmazottaknál és a vállalkozóknál 
(pl. letiltások stb.), de a felsorolt „sar-
cok” szinte mindenkinél jelentkeznek. 

Amit a levonásoknál furcsának tartok 
az az, hogy mindegyik tételt ugyanabból 
a bruttó jövedelemből vonják le az állam-
polgártól, amely összeg a valóságban már 
az első tételnél jóval kevesebb lett! 

Úgy fest ezzel a logikával, hogy 100 
forintból — ha az állam vonja le — 
akármennyit ki lehet vonni, a kisebbí-
tendő összeg nem változik. 

Nézzünk egy példát: 
 
Alapkereset: 100.000 (bruttó) Ft/hó 
1/2% munkavállalói járulék: 500 Ft. 

Marad: 100 ezer. 
3% egészségbiztosítási járulék: 3000 

Ft. Marad: 100 ezer. 
8 % nyugdíjjárulék: 8000 Ft. Marad: 

100 ezer. 
14% a jövedelem adója: 14 000 Ft. 
És még mindig maradt 100.000 forint, 

amiből korlátlanul le lehet bármit vonni. 
Az összes levonás tehát: 25.500 Ft. 

 
Tisztelt hölgyeim, uraim, választott 

és felkent honanyák és honatyák! Adnak
-e Önöknek a boltban kétszer is 1 kg 
kenyeret, ha az első kilót (150 Ft) már 
kifizették és egy darab 200 forintossal 
mentek el vásárolni? 

Ugye emlékeznek még a bankcsődök-
re, amikor a pénzüket befektetni kívánó 
kisnyugdíjasoknak a botrány után azt 
mondták a „nyakkendős” urak: Sorren-
diség van a kifizetéseknél, a kisbefekte-
tők — „a pórnép” — csak a maradékból 
részesülhet, ha jut nekik. Égbekiáltó 
igazságtalanság ez, amelyet orvosolni 
lehet, ha akarjuk. 

Javaslatom: 
Pénzügyi szakembereink állapítsák 

meg havi bérünknél is a levonási sorren-
det, és az így folyamatosan csökkenő 
összegekből — mint ahogyan azt a jó-
zanész diktálja — vonják le a következő 
sarcot. A leírt sorrend szerint a csökken-
tett összegekkel összesen 23. 586 Ft. 
kerülne levonásra, így a „sarc” 1 914 
forinttal csökkenthető. 

Ezzel a lépéssel talán — az olyan 
sokat hangoztatott társadalmi igazsá-
gosság elvének megfelelően — közelebb 
jutunk a nyilvánvaló tényekhez. 

Ha gondolatmenetem nem logikus, 
akkor a kisbefektetőknek sem szabad a 
sor végén kullogniuk, amikor a nehezen 
összekuporgatott pénzüket követelik 
vissza. 

Csak csendesen jegyzem meg: a 
munkavállalói járulék fizetése már ré-
gen nem azt a célt szolgálja, amiért an-
nak idején bevezették. Ideje lenne meg-
szüntetni, hiszen — megértve a munka-
nélkülieket — mit tehet a kisember, és 
mennyiben felelős az állástalanságért? 
Talán a döntéshozóknak át kellene néz-
ni néha a töménytelen állásajánlattal 
kecsegtető újságokat is. 

Rövid eszmefuttatásomat nem vita-
iratnak szántam, csak egy józanul gon-
dolkodó, számolni tudó, bérből és fizetés-
ből élő állampolgár kérdéseit vetettem 
papírra. 

Szentes Bíró Ferenc 

Őszintén a drogról 

Egy év eltelt 
Egy év eltelt, másodikos vagyok a 

főiskolán, s mondhatni valamivel talán 
okosabb is, de meg ne merje kérdezni 
senki, mi az a szignifikációs koeffici-
ens, mert csak azt tudnám megmonda-
ni, merre keresse. Na persze, azért 
bízok benne, hogy fogott rajtam vala-
mit a főiskolán az egy év, s arról nem 
is beszélek, hogy a szüleim mennyit 
bíznak bennem, s nem egyszer mondo-
gatják Madách sorait. 

Ám egy év alatt nem csak a főisko-
la okítja az embert, hanem a világ is, 
ha ezen világ még nem igazán függet-
len a deák számára. Tavaly ilyenkor 
új emberekkel ismerkedtem meg. Tel-
jesen új környezetben kellett feltalál-
nom magam. A szobában, mely mind-
össze tizenkét négyzetméter volt, hár-
man osztozkodtunk. Mindannyian 
hasonló végzettségűek voltunk, csak 
Pisti északon végzett, Zoli pedig a 
sebes folyású Dráva mellett. Hamar 
lett közös témánk, együtt ütöttük el 
az időnk nagy részét. Zoli elvitt ben-
nünket nem egy „becsület süllyesztő-
be” (kocsma hivatal) mivel ő már ta-
valy próbálkozott az első évvel s volt 
helyismerete. Már szeptember végén 
látszódott, nem a társaság kedvéért 
támasztjuk a söntéspultot. Zolit egyre 
többször kapta el a gépszíj, magyarul 
berúgott. Még az elején, poén szintjén 
ment és jókat nevettem a dolgon, mert 
én nem szoktam inni, s józanon egész 
másképpen láttam a témát, de mikor 
egy héten többet volt részeg a két jó-
madár, mint józan, az már egy kicsit 
sok volt. Emellé jött még, hogy igen-
igen beszívott Zoltán s a drogosok 
főleg, tudják a fű az alkohollal nem 
megy, „úgy, mint a sörre bor sem mű-
ködik” — állítják a szakértők s mint 
megfigyelő én is állíthatom. Zoltánnal 
sajnos nem tudtam minden kapcsola-
tot megszakítani, hiszen szobatársam 
volt, mint Pisti.  

Ő sem fért meg a bőrében. Pénze 
híján csak gyógyszerekre futotta, néha 
pedig arra sem. Zoli Cataflamját tar-
hálta (lopta), aki meg gipszelt kézzel 
rohangált ez idő tájt. Ugyanis része-
gen, betépve ököllel szétvert egy 2 
négyzetméteres üvegablakot. Az orvos 
nem bízott benne, hogy mozogni fog a 
kezén két ujj, ám mégis, de ez csak 
később derült ki. Szóval István bará-
tunknak nem volt pénze, Zoli őrjöngött 
az ellopott gyógyszerektől és az elvo-
nási tünetektől, melyek akkor jelent-
keztek, amikor félt szívni, mert attól 
tartott, lebénul a keze. Eközben pedig 
István megdurrantott egy telefont egy 
sráctól – ki később jó haverom lett – 

ami jó, ha ért négy rugót (4000 Fo-
rint). Persze elkaptuk Istvánt. Kényte-
len kelletlen távoznia kellett. Kár, 
hogy akkor még nem tudtam, Zoltán 
volt az értelmi szerző. A szoba egy 
kicsit Pisti távozás után nyugodtabb 
lett. Zoli csak aludni járt be. 

Egy májusi este három lány kopog-
tatott az ajtómon. Kiderült, Zoltán 
most kapott a szüleitől huszonnyolc-
ezer forintot s a strandról fürdőpa-
pucsban megtámadta a kocsmát ivás 
és szívás céljából, s én vagyok az 
egyetlen, akit még meg tudnak kérni, 
menjek ki érte. A három lány között, 
könnyes szemmel ott volt a barátnője 
is. Mit volt, mit tenni kimentem érte. 
Ahogy elmondták, úgy találtam rá: 

papucs, törölköző. Kegyetlenül be volt 
akasztva. Nem bírt járni. Vállamon 
hoztam be a kóterba.  

Ez volt az utolsó estéje itt. Másnap 
reggel felébredt, s nem tudom milyen 
indítatásból, fogta magát, és kiiratko-
zott — főiskolai pályafutását befejez-
te. Summa summárum: teljesen szét-
csúszott. Két év alatt egy félévet tu-
dott elvégezni. Szégyenszemre haza 
ment s az apja nyomta be a céghez, ott 
alkalmazzák, valamit tud a szakmá-
ról. Ám erkölcsi bizonyítványt ő sem 
kaphat, mint a volt osztálytársam. 
Zolit még nem a drog miatt kapták el, 
hanem egy rendőrt vert meg, mert 
nem tetszett az arca. 

Egy év alatt a környezetemben két 
ember hullott szét, félévente egy. S 
merje azt mondani valaki, hogy a drog 
nem nagy probléma. 

Szilágyi Péter 
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A Kiskundorozsmáért Alapítvány 
2/2002. számú pályázati kiírása 

A Kiskundorozsmáért Alapítvány 
Kuratóriuma „jeligés” pályázatot hir-
det a jelenlegi és volt dorozsmai lako-
sok részére „Szemelvények Dorozs-
ma újkori történelméből” címmel. 

A pályázat célja: 
A kulturális örökség megóvása 

t é m a k ö r  k e r e t é b e n  a  v o l t 
Kiskundorozs-ma, jelenleg Szeged-
Dorozsma városrész lakóinak életét a 
II. világháború óta – 1945-től – napja-
inkig nagyban, jelentősen befolyásoló 
helyi polititkai, vagy gazdasági, vagy 
társadalmi, avagy hitéleti változások 
megörökítése, megmentése, a szemé-
lyes tapasztalat, átélés élményanya-
gának írott formában történő megjele-
nítésével. 

A pályázatra benyújtandó a célok-
ban megfogalmazott esemény törté-
netszerű leírása maximum 10 gépelt 
oldal terjedelemben. Idegen forrás-
munka használata nem megengedett. 
Illusztrációként fotódokumentáció és 
egyéb írásos emlék is mellékelhető. 

Egy személy csak egy pályázatot 
nyújthat be. A pályázatot benyújtó 
egyúttal hozzájárul írásának megje-
lentetéséhez írott sajtó, vagy egyéb 
kiadvány formájában. 

A pályázati adatlap személyesen 
vagy levélben igényelhető a Kiskun-
dorozsmai Takarékszövetkezet Szeged
-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 196. 
száma alatti székházában (telefon: 62-
461-012, 461-099). 

A beérkezett pályázatokat 30 na-
pon belül a kuratórium értékeli. 

A nyertes pályamunkákat az ala-
pítvány összesen 200 ezer Ft összeg-
gel honorálja, a dolgozatok tartalmi, 
stilisztikai, témakör-fontossági stb. 
szempontok szerinti differenciált ösz-
szegű támogatás odaítélésével. 

A pályázatokat kitöltött adatlap-
pal egy példányban „Szemelvények 
Dorozsma újkori történelméből” meg-
nevezéssel egyéni jeligével legkésőbb 
2002. november 20-ig kérjük benyúj-
tani az alapítványnak postázva a 
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Do-
rozsmai út 196. címre, vagy a Kiskun-
dorozsmai Takarékszövetkezetnél 
személyesen. 

Adatlap kitöltése nélkül, hiányo-
san vagy a határidő után benyújtott, 
valamint a pályázati kiírásnak nem 
megfelelő pályázatokat a kuratórium 
nem értékeli. Hiánypótlásra a pályá-
zat beküldési határideje után nincs 
lehetőség. A döntés felülbírálta nem 
kérhető. A pályázatokat nem küldik 
vissza. A támogatásban részesítettek-
kel szerződéskötésre nem kerül sor. 
Előző években nyertes pályázó ugyan-
azon témakörű dolgozata nem fogad-
ható el. 

Eredményhirdetés legkésőbb 2002. 
december elsejéig válaszlevélben tör-
ténik. 

Szeged-Dorozsma, 2002. október 
12. 

 
A Kiskundorozsmáért 

Alapítvány Kuratóriuma 

Lélekháború 
 
Miért az, hogy azokra 
vársz, 
akik még nincsenek? 
 
Miért az, hogy azokra 
vágysz, 
akik már nincsenek? 

S. G. C. 

Tisztelt szülők! 
 
Iskolánk alapítványa nyolcadik alkalommal rendezi meg az 

Orczy-bált. 
E bál sikere is bizonyította, hogy a szülők örömmel fogadták a segítségnyúj-

tásnak ezt a szórakoztató formáját. Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves 
szülőt, barátot, ismerőst a 2002. november 16-án 19 órakor tartandó rendezvé-
nyünkre. 

A jó hangulatot a Domino együttes szolgáltatja. 
A menü: pezsgő, sajttal sonkával töltött sertésszelet, csirke felsőcombfilé tölt-

ve, vegyes köret, savanyúság. 
A belépőjegy ára: 2800 Ft. 

Jegyek megvásárolhatók: 
—Az osztályok szülői munkaközösségének képviselőinél. 
—Az iskola gazdasági irodájában. 

A bál bevételét az alsós tantermekben a padok cseréjére, számítástechnikai 
gépek vásárlására, a tanulók jutalmazására, az iskolai sport támogatására használ-
juk fel! 

Aki nem tud részt venni a rendezvényen, de segíteni szeretné az alapítványt, 
annak lehetőség van támogatói jegyet vásárolni. A támogatási összeget mindenki 
maga határozza meg. 

Továbbá sütemény felajánlásokat és a bálon megrendezésre kerülő tombolá-
hoz nyereménytárgyak felajánlását szeretnénk kérni. 

A XX. század 
oktatói 

A Városháza dísztermében virágok 
fogadták a belépő pedagógusokat októ-
ber 16-án. Ők már nem állnak a tábla 
előtt, nem osztanak egyeseket és ötösö-
ket, csak unokáikat tanítják. A diplomá-
jukat 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték. 
Az arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplo-
mákat Ványai Éva kulturális alpolgár-
mester adta át. Négy dorozsmai pedagó-
gus is részesült a kitüntetésben: Link 
Mihályné, Rátkai Gyuláné, Tapodi End-
réné és Tivadar Endréné. Az ünnepsé-
gen diákok köszöntötték őket verssel, 
énekkel, zenével. A pedagógusok nevé-
ben egy aranydiplomás tanár mesélt 
Szegedhez fűződő kapcsolatáról. Az új-
diplomásoknak hasonlóan hosszú, taní-
tással eltöltött éveket kívántak. A dísz-
diplomások között olyanok is voltak, 
akik hajdan tanár-diák viszonyban vol-
tak, s most újra együtt ültek a terem-
ben. Az ünnepség után fogadást rendez-
tek, ahol az aranydiplomások megígér-
ték egymásnak, hogy tíz év múlva újra 
ugyanitt találkoznak – a gyémántdiplo-
májuk átvételén. 

Zsófia 

A forradalom 
kápolnája 

Nemrég emlékeztünk meg az 1956. 
október 23-án történt eseményekről. A 
Szegedről Kiskunhalasra vezető út mel-
lett, az 51-es kilométerkő után áll egy 
ökumenikus kápolna és egy múzeum a 
forradalom áldozatainak emlékére. Egy 
’56-os forradalmár, Pongrácz Gergely 
hozta létre az emlékhelyet nagy nehéz-
ségek árán. A múzeumban korabeli 
zászlók, térképek, fényképek, dokumen-
tumok találhatók, az udvaron pedig 
harckocsi áll. A kápolnát júniusban 
szentelték fel, havonta tartanak isten-
tiszteletet. A kápolna falán azoknak az 
emléktáblái láthatók, akik bizonyítottan 
a forradalom áldozatai voltak. A meny-
nyezeten lövések formájában elhelyezett 
lámpák és a tornyok, amelyek közül az 
egyik csonka, mind a pusztítást jelzik. A 
kápolna és a múzeum bármikor megte-
kinthető, érdemes útközben megállni fél 
órára és a történelemmé vált közeli múlt 
eme szegletét is megismerni. 

Zsófia 
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A Baba-Mama klub 
hírei 

Egy év óta találkoznak a kisgyerme-
kes anyukák kéthetente szerdánként a 
Plébánia udvarán lévő Közösségi terem-
ben, a Baba-mama klubban. Mindig jó 
hangulatban, vidáman telnek összejöve-
teleink, és egy-egy hasznos tanáccsal 
gazdagodva térünk haza. Meghívott 
vendégünk volt már dr. Vízi Ilona gyer-
mekorvos, Süveg Ágnes a Gyógynövény-
bolt vezetője, Dudásné Angi a Bababa-
zárból, a Tátra téri Baba-mama klub 
tagjai. Hozzájuk mi is elmentünk és 
közös kiránduláson is részt vettünk a 
Vadas-parkban, ahová a nagyobb gyere-
keinket is elvittük. Nagyon sok szeretet-
tel várunk minden kismamát és anyu-
kát, akik szeretnének új ismeretségeket 
kötni, kicsit beszélgetni, míg kisbabájuk 
a hasonló korú társaikkal játszadozik. 

Összejöveteleink következő időpont-
jai szerdánként 9-11.30-ig: 

Október 30. Találkozó a Tátra téri 
klubosokkal Dorozsmán 

November 13. Az ősz és tél leggyako-
ribb betegségei, gyógyítása, kezelése. 
Vendég: dr. Vízi Ilona gyermekorvos. 

November 28. Adventi koszorú és 
dísz készítése. 

December 11. Mézeskalácssütés 
(délután 2 órától). 

2003. január 8. Ünnepek alatt szer-
zett élményeink beszámolója. 

Későbbi programjaink: farsang, láto-
gatás a bölcsődébe, kirándulás a Vadas-
parkba, tavaszi séta a Füvészkertbe, 
asztaldíszkészítés húsvétra. 

A további időpontokat megjelentet-
jük a Dorozsmai Naplóban. 

Koczkás Ágnes 

A szándék jogán 
 

Összehúzom kabátomat az októberi 
szélben, s dideregve ballagok a célom 
felé. Mehetek jobbra, vagy balra. Talán 
mindkettő, bármelyik az egyenes úthoz 
vezet? – Töprengek. 

Beletorkollanak egymásba, mint kis 
folyók a tenger vizébe? S majd egyet 
akarva haladnak tovább? Viaskodva 
dúlnak agyamban a gondolatok, érveket 
vadászva. Lelkem zűrzavarában tudom; 
- az kell vezérelje irányomat, hogy oko-
san cselekedve, jót tenni induljak el. 

Sebőkné Grandpierre Cecília 

A mosoly országa 
Azon szerencsések közé tartozom, 

akik láthatták szeptember 18-án a Ja-
pán Operett Társaság vendégjátékát. 
Mivel japánul énekeltek, az előadást 
feliratozták. Meglepetésként néhány 
mondatot magyarul mondtak, a Vágyom 
egy nő után című dalt pedig meghallgat-
hattuk japánul, magyarul és németül. A 
két főszereplő gyönyörű hangja betöltöt-
te a színházat. A háremőröket játszó 
operaénekesek még cigánykerekeztek is 
a színpadon, bár ránézésre nem hittem 
volna róluk. A díszlet, a jelmez és a 
smink messziről egyszerűen csak tökéle-
tesnek tűnt, közelről látszott igazán az, 
hogy elkészítésükhöz nem elég profinak 
lenni, az apró ecsetvonásokhoz szív is 
kell. Vajon van-e ennél nemzetközibb 
előadás? Egy magyar szerző operettjét, 
amely egy osztrák nő és egy kínai férfi 
szerelméről szól, egy japán társulat adja 
elő dél-koreai főszereplőkkel, vegyes 
zenekarral, magyar karmesterrel Ma-
gyarországon japánul, magyarul és né-
metül. 

Szent Johanna 
A Szegedi Nemzeti Színház első be-

mutatója szeptember 27-én Shaw Szent 
Johannája volt. A rendező, Funtek Fri-
gyes, aki egyben a díszlettervező is, a 
színek közötti váltást a fehér és fekete 
leplek által kirajzolt geometriai formák-
kal oldja meg, a hangulatot a fehérre 
vetített színekkel fejezi ki. A felülről 
érkező fény miatt a szereplők szemét 
nem lehet látni párbeszéd közben, csak 
akkor kap az arcuk is fényt, amikor 
belső érzéseiket halljuk. Szabó Gabi már 
nem 17-19 éves, de akkoriban egy ilyen 
korú lány már érett nőnek számított, 
legtöbbször feleség és anya volt, mégis 
túl komornak és nem elég naivnak érez-
tem ezt a Johannát. Sajnos Bubik István 
is csak az országosan ismert név volt a 
darabban, Cauchon és Warwick kettősé-
ben Szalma Tamás mellett labdába sem 
rúgott, a mű végén, Johanna elítélése-
kor mutatott csak némi beleélést. A sze-
gedi színészekre nem lehet panaszom: a 
„nagy öregek” hozták megszokott formá-
jukat, Sarádi Zsolt Dauphinjének átala-
kulása látványos külsőleg és belsőleg is. 
A gyenge jellemű és fizikumú trónörö-
kösnek még származását is kétségbe 
vonják, de azonnal magára talál, ahogy 
irányítóinak bebizonyíthatja igazát Jo-
hanna segítségével. Királlyá koronázása 
után csak látszólag válik hatalmassá és 
kegyetlenné, valójában ugyanúgy nincs 
egy szabad gondolata sem. A koronázási 
palást igazi remekmű, Tresz Zsuzsa 
munkáját dicséri. Jakab Tamás és Pata-
ki Ferenc duettje a mű elején mosolyt 
csalt a közönség arcára, Borovics Tamás 
Gilles de Raise is felejthetetlen. Ne egy 
szokványos előadást várjunk, hiszen 
Funtek Frigyes sem egy átlagos rendező, 
megosztja a közönséget. Sokan hiányol-
ták az utójátékot, de lehet, hogy csak 

azért, hogy kötözködjenek. Nekem tet-
szett, és szerintem érdemes megnézni. 

Szabadon foglak 
A színház igazgatója, Korognai Ká-

roly írta és rendezte ezt a darabot pár 
éve a Vígszínházban New York-i élmé-
nyei hatására, és most Szegedre, a Tan-
tusz-Kamarába is elhozta. Egy lakásban 
három albérlő él, egy siketnéma, egy 
vak és egy táncosnő, ahol gyakori láto-
gató a főbérlő és a siketnéma bátyja. 
Vígjáték, ami nem nélkülözi a keserű, 
elgondolkodtató pillanatokat sem. A dísz-
letet Kentaur tervezte, aki sosem szűköl-
ködik eredeti megoldásokban, nemzetkö-
zileg is elismert művész. A darabnak 
nagyobb színpadra lett volna szüksége, 
talán a Kisszínház felújítása után is lát-
ható lesz, valószínűleg a kis hely miatt 
túl soknak tűnt a hangerő, a kiabálás, 
Király Attila energikussága, a káromko-
dás. Gömöri Krisztiánt és Király Attilát a 
vak és a siket szerepében kár lenne ki-
hagyni. További szereplők: Cseh Zsuzsa, 
Meszléry Judit és Marton Róbert. 

Zsófia 

Színházaló 

Közeleg az idő… 
 

Amikor 1000. Bővített szolgáltatás Előfizetőnket 
megajándékozzuk egy nagyképernyős sztereó 
színes TV-vel. 
 

Korábban érkezik, vagy éppen csak lemarad? 
 

Ne bánkódjon, mert a 999. és 1001. Bővített szol-
gáltatásra előfizető Ügyfelünk 2003. évben in-
gyen élvezheti valamennyi, a programkínálatban 
szereplő csatornánkat. 
 

Siessen, nehogy lemaradjon! 
 

Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet 
10 éve az Előfizetők szolgálatában 

Az akció részleteiről Ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat. 

Legyen Ön az 

1000. 
vagy a 999. 

vagy az 1001. 
g 
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M inden előhívás  —  nagyítás  esetén 

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

  

Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

 

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

 
 

DOROZSMAI ÚT 145. 
—irodaszerek —AKCIÓ! 
—csomagolók, újságok Minden könyv, játék, ajándék 
—parkoló– és buszjegy 10-15% kedvezménnyel 
—fénymásolás november 1-jétől! 

DÉLI APRÓ hirdetésfelvétel! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-17-ig. Szombat: 8-12-ig. 

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 

U N G I   B t .U N G I   B t .U N G I   B t .U N G I   B t .    
Műszaki szaküzlet 

 

—Háztartási gép alkatrész 
—Csapágy, szimmering, szénkefe 
—Villanyszerelési anyag 
—Elem, izzó, asztali elosztó 
—Porszívókhoz papír porzsák stb. 

 

Dorozsmai út 143. 
Tel./fax: 62/460-149 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

Mini: 35 Ft/db-tól 

Midi: 36 Ft/db-tól 

Maxi: 37 Ft/db-tól 

Junior: 38 Ft/db-tól 
 

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! 

 
 
 
 
 

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  mF  i g  y  e  l e  mF  i g  y  e  l e  mF  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 k a s  F er e n c  
 — ja vítá sát gép járm ű tech n iku s  
 — műsza k i viz sgá ra  való  felk észítését au tó szere lő  m es te r 
 — műsza k i viz sgá zta tá sá t (helyb en) Z so m b ó , F elsza ba d ulá s  u . 21 . 

 — k ö rnyezetvéd elm i felü lviz sg 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  

Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
Rendel: hétköznap 8-9. 

Polgármesteri Hivatal, Dorozsma 
Bejelentkezés személyesen vagy 

telefonon: 463-038. 
Mobil: 06 30 9723-016 egész nap. 

Egyéb időpontban, hétvégén ill. háznál 
megbeszélés szerint. 

Minden fajta állat gyógykezelése, 
védőoltása, szaktanácsadás. 

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 

Figyelem! 
Tüzifa darabolást, fakitermelést, 

veszélyes fák kivágását vállalom. 
Erdőgazdálkodásban (telepítést, 
fatömeg becslést, értékesítést) 

szakirányítást vállalok. 
Gömbfát (szürkenyár, nemesnyár) 

vásárolnék! 
Kovács Imre okl. erdőmérnök 

6791 Szeged, Dorozsmai út 57/A 
Tel.: 06 30 559 4562 

Szolárium és 

fodrászat 
A Panoráma Üzletházban! 

Cím: 48-as u. 16. 
Tel.: 463-647 

Nyitva: hétfőtől péntekig 12-18-ig. 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 

TISZAÉPTISZAÉPTISZAÉPTISZAÉP    
SzövetkezetSzövetkezetSzövetkezetSzövetkezet    
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 
Szombat: 9-13 

T 

Á 

S 

K 

A 

 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. 
 

Tchibó Family 250g 349,- 
Omnia 250g 460,- 
Karaván 250g 360,- 
Borok: 2l vegyes fehér száraz 250,- 
2l vegyes fehér édes 260,- 
ADIDAS csomagok nagy választékban. 

 

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

Vasárnap: 8-16 

Nagy– és kisállatok gyógykezelését és 
összes védőoltását és ivartalanítását válla-
lom. 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, 
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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. 

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) 
Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő   
Ügyfélfogadás:  H  H  Magánházak—lakások—üdülők—kertek—tanyák 
 Sz de. K du. adásvétele, értékbecslése 
 P 9-11 Cs 15-18 Hitelügyintézés 
 Szo  P  Üzenetrögzítő: 427-746 Mobil: 06-30-2486-944  

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

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

 

 

EFES 2000 Kft. 
Dorozsmai Vágóhíd és 

Húsüzem 

áruválasztéka: 
Abált szalonna 704 704 704 704 Ft/kg 

Erdélyi szalonna 704704704704 Ft/kg 

Fst. Csemege szalonna 535535535535 Ft/kg 

Fst. Kenyérszalonna 488488488488 Ft/kg 

Fst. Disznósajt 657657657657 Ft/kg 

Fst. Főzőkolbász 740740740740 Ft/kg 

Fst. Húsoscsont 352352352352 Ft/kg 

Lángolt kolbász 940940940940 Ft/kg 

Rizses hurka 570570570570 Ft/kg 

Sütőkolbász 822822822822 Ft/kg 

Sült zsír 20kg-os kiszerelésben 3000 Ft. 
(Amíg a készlet tart.) 

Várunk minden kedves régi és új 

vevőnket a megszokott 

minőséggel a vágóhíd boltjában! 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

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 

 
 
 
 
 
 
 

DR. MUSTAFA LÁSZLÓ 
fogszakorvos szerdai rendelésének 

helye és ideje megváltozik! 
 

Augusztus 7-től 
Szegeden, Mérey u. 9/b alatt. 

Bejelentkezés telefonon: 62 425-
946 

 
 

Hétfő: 15.00-19.00 
Kedd: 9.00-11.00, 15.00-18.00 
Szerda: 9.00-15.00 
Csütörtök: 15.00-19.00 

 tárcsázza a 6791-es 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS 
és BAROMFI SZAKBOLT 

ajánlata 
Novembertől: házi készítésű 

hurka, kolbász, májas, disznósajt 
és tőkehúsok bő választékban. 

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

Tel.: 06 30 3059737 

A MEGÚJULT DOROZSMAI 
PÉKSÉG hagyományos 

technológiával készült termékeit 
keresse a DOROZSMAI ABC-ben: 

 
Házi jellegű kenyér 1 és 2 kg-os: 

145 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 

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

Költöztetés—Áruszállítás 
Teljeskörű garanciával: Berecz Zoltán 

fuvarozó vállalja (06-20 997 52 71) 
 
—lapraszerelt bútorok összeszerelése 
—bútorszállítás 
—irodák, cégek, magánszemélyek 
költöztetése. 


