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Az idő s a töprengés lassan megváltoztatja a látást, és végül eljön a megértés is. 
(Cézanne) 

Havi gondolat 

Viharos emlékezés viharos múltunkra 
Kiskundorozsmán az 1848-49-es forra-

dalom és szabadságharc 155. évfordulójá-
nak ünneplése 9 órakor a templomban 
ünnepi, hálaadó szentmisével kezdődött. 
Mádi György plébános a misét „országun-
kért, népünkért” ajánlotta fel és mutatta be. 

A program 10 órakor az Önkormány-
zati Kirendeltség előtt az 1848-as kopjafá-
nál folytatódott – viharos, hideg szélben 
lengtek a nemzeti színű Magyar, Szeged 
város és Kiskundorozsma zászlói. Petőfi 
Sándor arcképe szolgálta a hátteret az 
ünnepi műsorhoz. 

A Himnusz közös eléneklése után 
Jakus Edina főiskolai hallgató üdvözölte az 
ünneplő közönséget, Szeged M. J. Város 
képviseletében megjelent Nagy Sándor 
alpolgármestert, Balogh László és Géczi 
József országgyűlési képviselőt, Tóth József, 
Fábián József és Kohári Nándor önkormány-
zati képviselőket. 

Utalt rá, hogy ünnepségünket az Er-
délyből kapott 1999-ben felavatott kopjafá-
nál tartjuk meg. Az 1848-49-es forradalom 
leverésére beözönlő idegen hadak nem a 
forradalmat, hanem a nemzetet verték le.  

Ünnepi beszédet Nagy Sándor alpol-
gármester mondott. Beszédében kifejtette: 

„1848-49-es forradalom és szabadság-
harc minden évben való március 15-i ün-

neplése az elmúlt 155 évben személyes 
ünneppé vált, túllépett az állami hivatalos 
ünnepi kategórián, amiből több is van az 
év során. Olyan ünneppé vált, amely a 
családok hagyományaiba is beépült. Szü-
leinkkel és iskoláinkban készültünk a 
március 15-i ünnepségekre, lelkesen éne-
keltük a dalokat. A hagyomány tovább él 
itt és a családokban, mint hallottuk a beve-
zetőben, az óvodások is elhozták a maguk 
készítette zászlóikat a kopjafához. Azért is 
szép ünnep március 15-e, mert az egyén és 
a Nemzet függetlensége és szabadsága 
elválaszthatatlanul egybeforr, mert akik a 
szabadságért harcoltak, mindkét ügyet 
szolgálták. A 12 pontnak elválaszthatatlan 
része ennek a két ügynek a szolgálata, 
részproblémák megoldásának követelése. 
Bár szokás néha ezeket az értékeket szem-
be állítani, de én úgy gondolom, hogy a 
polgári szabadság jogok, amik az egyén 
érvényesülésének garanciái, nem léteznek 
a nemzet függetlenségének garanciái nél-
kül. Én úgy érzem, hogy ez fordítva is 
igaz, csak egy szabad polgárokból álló 
független nemzet lehet szabad, amelynek 
polgárai maguk vállalják, válasszák a 
szabadság intézményeit és a nemzet füg-
getlenségét. Ezekért az értékekért küzdöt-
tek és ezek mellett tettek hitet a 48-as for-

radalom hősei. Engedjék meg, hogy ref-
lektáljak még egy dologra a mai napok 
történését szóba hozva. Egy hónap múlva 
szavazunk az Európai Unióba való csatla-
kozásról, és ez valami módon érinti a 
nemzet függetlenségét. A magyar alkot-
mányba olyan szabályok kerülnek, me-
lyek a magyar parlamenttől bizonyos jo-
gokat egy nagyobb egység, közösség vá-
lasztott testületeihez visznek el. Szeret-
ném, ha erre úgy tudnánk gondolni, én 
magam is úgy hiszem, hogy ez a nemzet 
függetlenségének növekedését fogja hoz-
ni. Bizonyos értelemben a világ megválto-
zott a 155 év alatt, ma az ország egy na-
gyobb közösség része. Az Európai Unióba 
való belépés növeli beleszólásunkkal lehe-
tőségeinket és felelősségünket a döntésho-
zatali rendszerekbe. A szabályok alakítása 
immár a mi felelősségünk is lesz. 

Azt remélem, hogy ezt a döntést né-
hány év múlva visszatekintve mi magunk 
is pozitív személyes döntésként élhessük 
meg. Az idő könnyen megváltoztatja bizo-
nyos dolgok értékét, de bizonyos alapérté-
kek, mint a szabadság az egyén szabadsá-
ga, a nemzet függetlensége és a szabad-
ságjogok én úgy gondolom, hogy válto-
zatlanok fognak maradni, és emellett min-
den évben ugyanazzal a lelkesedéssel és 
elkötelezettséggel fogunk ünnepelni” – 
mondta beszédében Nagy Sándor. 

Ezt követően az Orczy Általános Isko-
la tanulóinak műsora adta meg az ünnep 
igazi hangulatát. Ennek keretében felidéz-
ték 1848 márciusának eseményeit, a Pá-
rizs, Bécs, Pozsony városában és Budapes-
ten a Pilvax kávéházban valamint a Nem-
zeti Múzeum lépcsőin történteket, s elsza-
valták a Nemzeti Dalt és a 12 pontot. 

Folytatásként Mészáros Mária szép 
hangja szárnyalt az ünnepségen, betöltötte 
az egész teret, mely bevezető és befejező 
dallamának szavai fülbemászóan sugall-
ták – „Isten álja meg a magyart, tartsa 
meg, amíg a föld tart, Isten áldjon meg 
bennünket, minden igaz magyar embert”. 

A megemlékezés és kegyelet koszorúit 
helyezte el az 1848-as kopjafánál Nagy 
Sándor Szeged város alpolgármestere, Ba-
log László országgyűlési képviselő, önkor-
mányzati képviselőink, pártok, cserkészek, 
tömeg és civil szervezetek, iskolák, óvodák 
és gazdasági szervezetek képviselői. 

A Szózat közös eléneklésével fejező-
dött be az ünnepség. 

Tímár L. 

Tari G
ellért felvétele 
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Az Európai Unió és a magyar agrárgazdaság II. 
Az Európai Uniós tagság feltétele 
 
Az Európai Uniós tagság alapvető 

feltétele, hogy az új tagországok teljes 
körűen vegyék át az EU eddigi fejlődése 
során elért „közösségi vívmányokat”: az 
EU teljes joganyagát, joggyakorlatát, a 
megvalósításhoz, működtetéshez szüksé-
ges intézményrendszert. Az „acquis” át-
vétele alól az EU nem ad felmentést, alkal-
mazását illetően azonban hosszabb-
rövidebb idejű felmentések kaphatók. 

A magyar agrárgazdaság érdeke a 
mielőbbi, lehetőleg teljes körű csatlakozás, 
minél szűkebb körű és minél rövidebb 
időtartamú eltérésekkel. Teljes körű csat-
lakozás és ezt megelőző megfelelő felké-
szülés esetén a piacra jutás és a támogatá-
sok elnyeréséből adódó előnyök megha-
ladják az esetleges hátrányokat. Vélemé-
nyünk szerint a magyar agrárgazdaság-
nak az EU-n belül jobbak a felzárkózási, 
fejlődési esélyei, mint az EU-n kívül, vagy 
mint korlátozott tagság (átmeneti időszak) 
esetén. 

Összességében hangsúlyoztuk azon 
álláspontunkat, hogy Magyarország 
igényt tart arra, hogy lehetőséget kapjon 
olyan mértékű mezőgazdasági termelés 
fenntartására, amely tükrözi a tényleges 
termelési potenciált, biztosítja a kedvező 
adottságú területek kihasználását, hosszú 
távra fedezi a belső fogyasztást, és lehető-
vé teszi a kivitelt azon termékekből, ame-
lyek esetében az ország többet képes gaz-
daságosan megtermelni, mint saját szük-
séglete. 

Széles körű szakmai vita után megtör-
tént egy agrárprogram kidolgozása, amely 
rögzíti a mezőgazdaság és vidékfejlesztés 
céljait és feltételeit. Elkészült a magyar 
agrárgazdaság EU-csatlakozási stratégiája. 
Az Országgyűlés elfogadott egy agrártör-
vényt is, amely hosszú távon meghatároz-
za a mindenkori kormányok feladatait. 

Agrárpolitikai céljaink kialakításában 
és megvalósításában meghatározó tényező 
az európai integráció. A magyar kormány 
egyértelműen elkötelezte magát az EU-ba 
történő belépés szándékát illetően. 

 
A csatlakozás legfontosabb várható 

gazdasági hatásai 
 
● Az EU-ban alkalmazott egyes ter-

melési kvóták rendszerének bevezetése a 
magyar mezőgazdasági termelés hosszú 
távú növekedésének korlátját jelentheti, 
nem jelent ugyanakkor korlátozást, ha a 

magyar gazdaság megfelelően kialakított 
kvótákhoz alkalmazkodik; 

● Az egységes piac tagjaként a hazai 
termelés komparatív közgazdasági elő-
nyeinek akadálytalan kihasználása lehet-
séges (a kvóták adta kereteken belül); 

● Az EU protekcionista importpoliti-
kájának átvételével – mindenekelőtt a 
nálunk olcsóbban termelő kelet-európai 
szomszédainkkal szemben – a magyar 
termékekre is kiterjed a Magyarországon 
jelenleg alkalmazottnál erőteljesebb im-
portvédelem; 

● EU-n belüli főbb konkurenseink 
elveszítik a Magyarországra irányuló ex-
port támogatásának jogát, így a magyar 
termelők versenypozíciója javul a belföldi 
piacon; 

● Agrárgazdaságunk élvezheti az EU 
egységes exportrendszerének és támoga-
tásának előnyeit (megszűnik viszont az 
exporttámogatás lehetősége az EU 15 álla-
mába, valamint a Magyarországgal együtt 
csatlakozó országokba irányuló kivitel 
esetén). 

 
A belföldi piac fontossága 

 
Az egységes belső piacra kerüléssel 

azonban a termékek forgalmának útjában 
álló korlátok mindkét irányban lebomla-
nak. Fokozódó figyelmet kell tehát fordí-
tani a belföldi piac megtartására. Minden 
eszközzel törekedni kell a hazai termékek 
szerepének és súlyának megőrzésére, a 
magyar élelmiszer-kereskedelmet tenden-
ciájában uraló multinacionális értékesítési 
láncokba történő integrálódásra. 

 
Az élelmiszer-gazdaság 

versenyképessége 
 
A magyar élelmiszer-gazdaság ver-

senyképességét tekintve – az átmenet 
minden nehézsége ellenére – megállja és a 
jövőben is megállhatja helyét a nemzetkö-
zi élmezőnyben. Egyes termékek termelé-
se ma is az európai átlagszínvonal közelé-
ben helyezkedik el, kiváló egyedi sajátos-
ságokkal rendelkezik, és esetenként a 
rövidebb szállítási távolság is előnyt je-
lenthet. Elsődleges feladat termékeink 
versenyképességének jövőbeni fokozása. 

Az EU-n belül az az általános véle-
mény, hogy a tagságra jelentkezett közép-
kelet-európai országokban a mezőgazda-
sági szektor gyengeségei és az átalakulás 
befejezetlensége miatt általános átmeneti 
időszakra lesz szükség. Ennek tartamát 

pontosan még nem határozták meg, azon-
ban az valószínűleg együtt járna: 

- a vámhatárok fenntartásával, 
- a kereskedelem kvótákkal való sza-

bályozásával, 
- az árkiegyenlítő mechanizmusok 

alkalmazásával, 
- az állat- és növény-egészségügyi 

határvizsgálatok fenntartásával, 
- az EU-támogatásokból való korláto-

zott részesedéssel. 
 

Összeállította: Tóth Gyöngyi 
élelmiszeripari mérnök 

Európai Bizottság 
Az Európai Bizottságnak húsz tagja van 

(az Egyesült Királyság, Franciaország, Né-
metország, Olaszország és Spanyolország 
jelenleg kettő, a többi tagállam egy tagot 
delegálhat). A főbiztosok – akiket a tagál-
lamok öt évre küldenek – kötelesek saját 
országuk kormányától teljesen függetlenül 
cselekedni, és kizárólag az EU érdekeit ve-
hetik figyelembe. Noha a döntéseket közö-
sen hozzák, valamennyi bizottsági tag egy 
vagy több meghatározott témáért felelős. 

Az Európai Bizottság felügyel arra, 
hogy az EU-t létrehozó szerződéseket és az 
azokon alapuló döntéseket betartsák; a 
testület szükség esetén az Európai Bíróság-
hoz fordulhat. A Bizottság befolyását leg-
inkább a kizárólagos kezdeményezési jog 
biztosítja: az Unióban új jogszabályt csak a 
Bizottság javaslatára dolgozhatnak ki. 

Az Európai Bizottság székhelye Brüsz-
szel. A szervezet, amely 24 főigazgatóság-
ból és számos funkcionális egységből áll, 
körülbelül húszezer embert foglalkoztat 
(egyötödük fordító vagy tolmács). A húsz 
főbiztos hetente egyszer ülésezik. 

Az Európai Unió 
intézményei II. 

Az EU állampolgárai amellett, hogy szabadon látogathatnak a többi tagállamokba, 
ott kedvükre be is vásárolhatnak. A belső határokon megszűnt az utasforgalom vámel-
lenőrzése, kivételt csak az új gépkocsik, motorkerékpárok és hajók képeznek. Tartós 
fogyasztási cikket—mikrosütőt, televíziót, hűtőt stb.—ott lehet megvenni, ahol jónak 
gondoljuk. A megvásárolt mennyiség azonban nem lépheti túl a személyes szükségle-
tek határát. Ezt szúrópróba-szerűen ellenőrzik. Új autónak a hat hónapon belül forga-
lomba állított, illetve 6 000 km-nél kevesebbet futott autó minősül. 

Rettegnek a magyar parlagfűtől Eu-
rópában—sürgősen meg kell szabadítani 
Magyarország területét e gyomnövény-
től, amely terjedését az Európai Unió 
határokon átnyúló szennyezésnek te-
kintheti. Bécs környékén már most so-
kan tiltakoznak amiatt, hogy az uniós 
államok többségében már kiirtott nö-
vény pollenje virágzás idején hozzájuk is 
átjut. Amit az eddigi kormányok nem 
tettek meg szenvedő polgáraik védelmé-
ben, most remélhetőleg kénytelenek 
lesznek meglépni az uniós elvárások 
miatt. A parlamentben megalakult a 
parlagfű-bizottság, és jövőre talán végre 
megindulhat egy országos gyommente-
sítő program. A parlagfű elterjedéséért 
leginkább csak magunkat hibáztathat-
juk—ott terjed el, ahol az emberek nem 
törődnek kertjeikkel és a városi zöldterü-
letekkel. 
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Az európai Unióhoz való csatlakozásról 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

nyilatkozata 
Mi magyar katolikus püspökök Egy-

házunk szolgálatában és a népünk iránt 
érzett szeretettől vezérelve kötelességünk-
nek érezzük, hogy nyilatkozzunk az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozás érdekében. 
Bátorít bennünket II. János Pál pápa sür-
getése a közös európai ház építésére, 
amelyből kelet és nyugat értékeiből köl-
csönösen merítve, emberhez méltó jövő 
épülhet minden Európában élő nép szá-
mára. 

Tudjuk, hogy a csatlakozás nehézsé-
gekkel és áldozatokkal is jár, de hiszünk a 
minden emberről gondoskodó Istenben, 
és bízunk abban, hogy Európa nagyobb 
közösségében a mainál igazságosabb és 
testvériesebb világ alakulhat ki. Mi ma-
gyarok európaiak vagyunk több mint ezer 
éve. Szent István az európai államok csa-
ládjába egyenrangú államként vezette be 
őseinket… Európa akkor már évszázadok 
óta a keresztény hitben élt, mégis az új 
népek, köztük a magyarok, hozzájárultak 
a keresztény élet megújításához. A keresz-
ténység határozta meg megannyi nehéz-
ség közepette is ezer éven át nemzetünk 

történelmét és kultúráját. Továbbiakban is 
bízunk abban, hogy megőrizhetjük nem-
zeti önazonosságunkat, ha mi is akarjuk. 
Reméljük, hogy az egyesült Európában 
jobban tudjuk segíteni a határon túl élő 
magyar testvéreket, hiszen ők is jogos 
örökösei közös magyar múltunknak.  

A XX. század viszontagságai igazol-
ták, hogy kis nemzetek és népek önma-
gukban csak a nagyhatalmak játékszerei. 
Ezért ha nem leszünk az egységes Európá-
nak alkotó tagjai, akkor könnyen más erők 
hatalma alá kerülhetünk. Az Európai Unió 
15 tagországának 320 millió polgára mel-
lett, a belépés előtt álló 10 ország 130 mil-
lió lakosa, az egységes Európa tagjaként, 
biztosan meghatározó erő lesz a kontinens 
életének alakításában. 

A jelen történelmi helyzet mérlegelése 
és azt ésszerű megfontolás azt indokolja, 
hogy támogatni kell az európai népek 
egységre törekvését. Azt ajánljuk tehát a 
katolikus hívőknek és minden magyar 
állampolgárnak is, hogy saját lelkiismereti 
döntése és felelőssége szerint a népszava-
záson támogassa Magyarország európai 
uniós csatlakozását. 

(MK - Új Ember, 2003. 03. 23.) 

Miért 12? 
Az Európai Unió kék zászlaján a tizen-

két csillag nem a tagállamok számára utal, 
hanem az eredetileg a Szűzanya koronáját 
jelképezi. De miért éppen tizenkét csillag-
ból áll ez a korona? 

A Jelenések könyve 12. fejezetének 
prófétai-költői szövegében olvassuk: „Az 
égen nagy jel tűnt föl, egy asszony, aki-
nek öltözete a Nap volt, lába alatt a Hold, 
fején tizenkét csillagból korona”. A csilla-
gok száma, utalás Izrael tizenkét törzsére, 
vagyis Isten ószövetségi – és közvetve 
újszövetségi – népére. Jézus is tizenkét 
apostolt választott. A korona önmagában 
pedig a Mennyek Királynéjára utal. A 
tizenkettes számnak az egyes kultúrák-
ban különleges jelentősége volt. Az 
egyiptomiaknál a túlvilágra tizenkét ka-
pu nyílt, a görög mitológiában Héraklész-
nek tizenkét feladattal kellett megbirkóz-
nia, tökéletességre jusson. A tizenkettes 
szám bibliai jelképe áll tehát az Európai 
Unió lobogóján, jelezve Európa egységé-
nek keresztény gyökereit. Hogy ez ne 
csupán történelmi emlékezet maradjon, 
az mindnyájunkon múlik. 

 
(Új Ember, 2003. 03. 23. cikke nyomán) 

Elég a 25%-os „igen” 
Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon? - ez 

az a kérdés, melyet az EU-ról szóló népszavazáson kell megválaszolni április 12-én. A 
szavazáson a választók legalább 25 százalékának, tehát 2 millió polgárnak kell azono-
san voksolni (igennel vagy nemmel), hogy eredményes legyen. A szavazás az ország-
gyűlési választások szavazókörei szerint lesz. A szavazóhelyiségek este kilencig lesz-
nek nyitva. A törvény szerint az országos népszavazáson mindenki részt vehet, aki 
egyébként az országgyűlési képviselők választásán választójoggal rendelkezik.  

A választópolgároknak március 20. és 27. között kell megkapniuk értesítőjüket 
felvételükről a szavazásra jogosultak névjegyzékébe. Aki valami miatt kimaradt a név-
jegyzékből, vagy éppen felvételével van gondja, az március 25-től április 1-jén 16 óráig 
élhet kifogással a helyileg illetékes választási irodánál. 

EU-ál(ság)hírek 
 

A csatlakozás után hazánkban is kiad-
nak egy várhatóan nagysikerű EU-
szabvány romantikus regényfüzetet, a 
korábbi Tiffany vagy Bianca című kötetek 
mintájára. Az új lapok címe EUfrozina 
lesz. Egyes meg nem erősített hírek szerint 
új növényvédelmi és –ápolási szaklap is 
meg fog jelenni, amely nagy esélyekkel 
pályázik az EUkaliptusz cím elnyerésére. 

(sg) 

2003 tizenkét pontja 
Új reformkor kell ahhoz, hogy „legyen 

béke, szabadság és egyetértés”. Többek 
között arra van szükség, hogy: 

1. Találjunk rá erkölcsi alapjainkra, 
foglalja el Isten ismét helyét szívünkben, 
gondolatainkban és tetteinkben. 

2. Küzdjünk a sajtószabadságért, a 
gondolatok szabad terjedéséért. Ne fogad-
juk el a média terrorját: törvény és a pol-
gárok haragja büntessen minden hazugsá-
got! 

3. Erősítsük a családokat, a gyermeket 
vállalókat, és védjük az élet minden for-
máját! Állítsuk meg a népességfogyást! 

4. Mentsük meg iskoláinkat az anya-
országban is, a határokon túl is! Fejlesszük 
a magyar kultúrát és támogassuk a tudo-
mányos kutatást! 

5. Törvény biztosítsa az ipari, mező-
gazdasági és szolgáltató kis- és közepes 
vállalkozások támogatását. Bátorítsuk a 
szövetkezést. 

6. A Törvény előtti egyenlőség mellett 
teremtsünk gazdasági-társadalmi esély-
egyenlőséget minden polgár számára! 
Érvényesüljön a szociális igazság. 

7. Tartsuk tiszteletben a nemzetközi 
jogot, ez teremthet összhangot a szövetsé-
gesi hűség és a bennünk élő békevágy 
között. 

8. Állítsuk helyre a munka becsületét 
és segítsük elő, hogy tisztes megélhetést 
biztosítson! 

9. Legyen független, hatékony és 
gyors az igazságszolgáltatás. Akit nem 
vonz az erkölcs, a tisztesség, azt rettentse 
el a büntetéstől való félelem. 

10. Óvjuk meg a Nemzeti Bank függet-
lenségét. 

11. Vegyük ki részünket az európai ösz-
szefogásból, foglaljuk el jogos helyünket 
Európa asztalánál. Legyen a végrehajtó hata-
lom alkotmányos kötelezettsége a nemzet 
érdekérvényesítése európai dimenzióban is. 

12. Unió keretei között, és jogi normái-
nak érvényesülése révén állítsuk helyre a 
nyolc részre szakadt magyarság szellemi, 
lelki, kulturális egységét, és építsük ki 
gazdasági kapcsolatait. 

 
„Ezek a szempontok legyenek a mi 

reformkorunk  és a mi negyvennyolcunk 
alapjai. Nem azért, hogy méltó folytatói 
legyünk történelmünknek, hanem annak 
érdekében, hogy legyen folytatás” – ezek 
ismét Duray Miklós szavai. Ő is azt üzeni: 
„Önök a folytatás letéteményesei, Önök a 
hiteles kezesei fölemelkedésünknek. 

 
Világítsa meg Isten elménket, 
hogy mindig tudjuk mit kell cselekednünk, 
hogy mindig tudjuk, mit cselekszünk, 
hogy mindig tudjunk cselekedni.” 
 

(UNIO, 2003. Mácius, Surján László 
cikke nyomán) 
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Öreghegyi helyzetkép 
Öreghegy dűlő Kiskundorozsma jól 

elkülönülő külterülete a Bordányi és 
Zsombói út közötti területen helyezkedik 
el. Jelenleg hétvégi és üdülő telkekre szét-
parcellázott terület. A terület rendkívül 
változatos képet mutat: erdő szegélyezi a 
Bordányi út felől teljesen, míg a zsombói út 
felől erdő és legelő, magán földterületek. 

A terület többségén hétvégi hobbi 
telkek kerültek kialakításra, egy részén 
üdülők épültek, de gomba módra szapo-
rodnak a lakóházak is, többnyire kisgyer-
mekes családok költöznek ki a területre. 
Közmű csak villany van, de nincs közvilá-
gítás. Nem megoldott a szemétlerakás és 
elhordás sem. A területet szegélyét erdők 
alkotják, melyek többsége gondozatlan és 
a közlekedő utak mentén jelentős mennyi-
ségű és szaporodó odahordott SZEMÉT 
található. Kevesen tudják, hogy itt egy 
magán területen Magyarországon is ritka-
ság számba menő legnagyobb egybefüggő 
populációban itt található TARKA SÁF-
RÁNY nevű védett növény mely a hóvi-
rág után rögtön virágzik. Mivel ez ritka-
ság rendszeresen ellenőrzik az illetékesek. 
A természetvédők szerint ennek eszmei 
értéke meghaladja a 10 millió Ft-ot. A 
legutóbbi bejárást követően elmarasztaló-
an nyilatkoztak a növény környezetét 
övező szemét miatt. 

A Vágóhíd utáni jobb oldali első és 
második hídon átmenve Öreghegy felé 
haladva jelentős mennyiségű, folyton 
szaporodó szemét található a közterületű 
és MAGÁN területű utak mentén és ma-
gán területeken is.  

Egyik tulajdonossal az önkormányzat 
illetékese és a polgárőrség decemberben 
helyszíni szemlét tartott és a szemétben 
számlát és címet talált. 

Kíváncsiak voltunk, hogy az illetékes 
szakhatóságok hogyan viszonyulnak eh-
hez a kérdéshez, ezért a tulajdonos beje-
lentést tett a Környezetvédelmi Felügyelő-
ség és a Közterület Felügyelethez. A Kör-
nyezet védelem megszüntette az eljárást, 

mert az elhagyott hulladék nem ipari 
mennyiségű. A Közterület felügyelet is 
megszüntette az eljárást, mert nem köz, 
hanem magán területen van az elhagyott 
hulladék és áttette az ügyet az Általános 
Igazgatási Irodához. Ahol megállapították, 
hogy a becsatolt ira-
tok alapján nem tud-
ták megállapítani, 
h o g y  k i é  a z  
„elhagyott” hulladék. 
Ez alapján életbe lép a 
rendeletnek az a 
pontja, hogy a földtu-
lajdonost, vagy hasz-
nálóját kell kötelezni 
elszállítására. 

Ennek menete, 
hogy felszólítják a 
tulajdonost az elszál-
lításra, he nem teljesíti, bírságolják, végül 
költségre elszállítják. 

Ez tetemes költséggel jár és nem ga-
rantált, hogy nem lesz utánpótlás, mert a 
Sziksóstói és Subasai üdülő területeken 
egyre nagyobb számban laknak, és nincs 
megoldva a szemét szervezett gyűjtése és 
elszállítása. 

Annak ellenére, hogy  Kiskundorozs-
mán a szemétlerakó telepen magán sze-
mélyek által, minden nap INGYEN 1 köb-
méter szemét elhelyezhető vasárnap délig, 
érthetetlen módon gyűlik a határban a 
szemét.  

Fogadóóráján megkerestük Fábián 
József önkormányzati képviselő urat, aki 
ismeri a problémát és a megfelelő helyen 
kezdeményezte megoldását. Ennek ered-
ményeként sikerült az út és parkkarban-
tartó létszámot 6 főre növelni és több vad-
lerakó is fel lett számolva. 

Dorozsmán a főutak mentén és tere-
ken, valamint Sziksóstó irányában az út 
mentén a szemetet összeszedik. A Város-
gazdálkodásnál szorgalmazza a tavaszi 
lomtalanítást, mely több éve azért maradt 
el, mert van Dorozsmán hulladék udvar. 

Folyamatosan történnek intézkedések, de 
látszata és eredménye akkor lesz, ha az 
önkormányzat erőfeszítései mellett a la-
kosság is összefog, és rendet kíván tartani 
Dorozsma területén. 

A Közterület Felügyelők, polgárőrség 
és lakosság jelzései alapján a vadlerakók 
összeszedése folyamatos lesz az anyagi 
lehetőségeken belül.  

Tisztelt Dorozsmai Polgártársak, készü-
lődve az Európai Unióba, nagyobb figyel-
met kellene fordítanunk környezetünk és a 
természet értékeinek megóvására. Kérjük, 
aki hulladék vadlerakót észlel jelentse a 
Közterület Felügyeletnek vagy az Önkor-
mányzati Kirendeltségen (Polgárőrségnek). 
A Polgárőrség a 2002-ben megszervezett 
üdülő területi és tanyai CIVIL HÍRLÁNC 
aktivistáinak segítségével gyűjti az erre 
vonatkozó bejelentéseket, információkat. A 
Közterület Felügyelővel együttműködve 
megteszik a szükséges intézkedéseket, ám 
minél előbb szükség lenne a MEZŐŐRI 
SZOLGÁLAT mielőbbi megszervezésére. 

Tímár L. 

Szemét egy helyzet 

Tarka sáfrány 

Eltelt 30 év! 
1973. április 15-én csatolták Kiskun-

dorozsmát Szegedhez. A nagy múltú tele-
pülést (első említése Géza király idejében, 
1075-ben egy adománylevélben történik) 
egyetlen tollvonással fosztották meg önál-
lóságától, önrendelkezésétől. Addig 56 
tagú tanácsi testület állt Dorozsma élén. A 
képviselőtestület mellett 9 tagú végrehajtó 
bizottság látta el a hatalmi feladatokat. A 
helyi szakigazgatási szervekhez 15 fő tar-
tozott, akik minden feladatot itt helyben 
láttak el, Szegedre nem kellett utazniuk a 
lakosságnak. 

Mi változott a 30 év alatt? Jobban járt-e 
Dorozsma, mint csatolt városrész? Ezek, 
és más aktuális kérdések megtárgyalására 
egy emlékülést hív össze a Dorozsmai 
Lokálpatrióták Társasága 2003. április 13-
án délelőtt 10 órára a Petőfi Sándor Műve-
lődési Házba. Vendégeink lesznek az 
1971. április 25-től 1973. április 14-ig meg-
választott Kiskundorozsma Nagyközség 
Tanács tagjai, a Végrehajtó Bizottság tag-
jai, Dorozsma mostani vezetői, Szeged 
város vezetői, országgyűlési képviselők. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a: 
Dorozsmai Lokálpatrióták társasága! 
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Egyházközségi bál Kiskundorozsmán 
Március 1-jén újra, már hagyományos-

nak mondható egyházközségi farsangi 
bálon vehettünk részt a Sportcsarnokban. 
A szervezés már hetekkel ezelőtt elkezdő-
dött, a terem berendezésekor is többen 
eljöttek segíteni. Este hattól egyre többen 
ültek az asztaloknál. Több család, szervezet 
előre lefoglalta a saját asztalát, így fennaka-
dás nélkül találta meg mindenki a helyét. 
Tapodi Péter a szervezők nevében köszön-
tötte az egybegyűlteket, majd felkérte Bá-
lint Istvánt, az Egyházközségi Képviselő-
testület világi elnökét és Mádi György 
esperes-plébánost, hogy nyissa meg a 
bálat. A gyerekek műsorral kedveskedtek a 
közönségnek Mihálffyné Thurzó Edit segít-
ségével. A vacsora után megcsodálhattuk a 
helyi négy tenor előadását is. A vacsora 
zökkenőmentes lebonyolításában és a tom-
bolák árulásában, sorsolásában is a fiata-
labb korosztály közreműködött. Kezdetét 

vette a tánc, a zenét Balázsfi Lajos szolgál-
tatta. Tíz órától húzták a tombolákat, vic-
ces, hasznos és finom ajándékok is gazdára 
találtak. A bál vége felé nótaéneklési ver-
senyt tartottak az asztalok között, Balázsfi 
Lajos a szintetizátort otthagyva harmoni-
kán kísérte a produkciókat. A hangulat 
annyira jó volt, hogy versenyzés helyett 
mindenki a soron következő asztal köré 
gyűlt, és együtt énekelt az ott ülőkkel. A 
nótázás hajnalig tartott, amíg az utolsó 
vendég is elment fél három körül. 

A tombola-ajándékokhoz hozzájárul-
tak: Bálint István, Déli Farm Kft., Egyház-
község, Eszékiné Virág- és ajándéküzlete, 
Pesti Ferenc, Pócsai György, Szélmalom 
Kábel TV, Tapodi Péter, Tapody Zoltán – 
STOP Cukrászda, Tímár Lajos, Ungi Bt., 
Zsuzsi butik. 

Köszönjük a segítséget! 
Zsófia 

CIVIL társadalom építése, civil kontrol 
A mai magyar társadalom polgári 

átalakulásának egyik döntő kérdése a civil 
társadalom megerősödése, ezen a „min-
denható állammal” szembe állított, attól 
független társadalmat értjük. A civil latin 
eredetű szó és polgári, nem katonai sze-
mélyt jelent, de szélesebb értelemben az 
állampolgárok egyenlőségen, az emberi 
jogokon alapuló társaságát jelenti.  

A civil társadalom kialakításához  
„civil kurázsira” bátorságra, merészségre, 
nyílt állásfoglalásra van szükség, a régi 
idők alattvalói mentalitásával szemben. 

Magyarországon a rendszerváltást 
követően vált kiemelt feladattá a civil társa-
dalom kialakítása, megerősítése, ezen a 
téren jelentős hagyományaink voltak a 
kiegyezéstől, 1867, a fordulat évéig, 1948-ig. 

Ha a történelmi előzményeket keres-
sük, elég csak a stefániára, az Ipartestület-
re, a Kereskedők Egyesületére, Polgári 
dalárdára, a Gazdakörre, az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületre, a Kaszinó Egyesület, 
Katolikus Körre gondolunk, Dorozsmán 
példálózva, a társadalmi egyesületeket 
Sztriha Kálmán Kiskundorozsma történe-
tében részletesen említi. Dorozsmán jelen-
leg legnagyobb múlttal a „Kiskun-
dorozsmáért Alapítvány” rendelkezik, 
gondoljunk csak arra, hogy már 11. jóté-
konysági bált rendezték, amely mindig 
nagy esemény életünkben, társasági-
társadalmi értelemben. Ez az alapítvány a 
Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet  
„védőszárnyai alatt” alakult meg és mű-
ködését a Polgári Törvénykönyv rendezi, 
a legalapvetőbb szabályokat a Ptk.74/A .§ 
- 74/G.§ tartalmazzák. Alapítvány tartós 
közérdekű célra Alapító okiratban hozha-
tó létre. Az Alapító okirat elkészülte után 
az alapítványt a Csongrád Megyei Bíróság 
soronkívüliség biztosításával veszi nyil-
vántartásba. Az alapítványnál döntő az 
alapító, aki magánszemély ill. jogi sze-
mély lehet, lényeg az, hogy az alapítvány 
javára a célja megvalósításához szükséges 
vagyont tudja biztosítani. Az alapítvány 
minden esetben jogi személy. Az alapítón 
túl az alapítványt kezelő szerv a kuratóri-
um is az alapítóval megegyező fontosságú 
szervezet, mert működteti, képviseli az 
alapítványt, tulajdonképpen tartalommal 
tölti meg az alapító által kijelölt kereteket. 
A nyilvántartásba vétel után az alapító és 
az alapítvány elválik egymástól, a Ptk. 
Rögzíti, hogy az alapító—közvetlenül, 
vagy közvetve – az alapítvány vagyoná-
nak felhasználására meghatározó befo-
lyást nem gyakorolhat. 

Célalapítványként jött létre még 1999 
nov. 2-án a „Kiskundorozsmai II. Világhá-
borús Emlékmű Alapítvány”, melyet ki-
lenc Dorozsmai lakos alapított 45 000,- Ft 
induló tőkével, és az alapító atyák és anya 
elszántságénak az öt kurátor kiváló mun-
kájának és Szeged város támogatásának 
köszönhetően Popovics Lőrinc nívós, íz-

lésformáló, időt álló emlékművet alkotott 
– úgy gondolom – mindnyájunk örömére, 
megnyugvására. Ennél azt alapítványnál, 
mivel a cél megvalósult, a Megyei Bíróság 
az alapítványt a nyilvántartásból törli. A 
dorozsmai iskolák, óvodák is alapítványi 
formában „egészítik ki” oktató-nevelő 
munkájukhoz szükséges pénzeszközeiket, 
tipikusan alapítványi bálokat rendeznek, 
illetőleg az adományozók, leginkább szü-
lők, vállalkozók áldozatkészségére alapoz-
hatnak, itt segítségünkre van az 1977. évi 
CLVI/156/ törvény a közhasznú szerve-
zetekről, ahol a közhasznú jogállás meg-
szerzésének igen sok előnye van. Ez a 
törvény tételesen felsorolja a közhasznú 
tevékenység ismérveit is. Itt országgyűlé-
sünk nem a kormányzati és nem haszonel-
vű szervezetek hazai hagyományainak 
megőrzését, társadalmi szerepük növeke-
dését, tekintette – egyebek mellett – tör-
vényhozási célnak. A rendszerváltás évé-
nek egyik legfontosabb törvénye az 1989. 
évi II. törvény az egyesületi jogról, amely 
az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nem-
zetközi Egyezségokmányának rendelkezé-
seivel is összhangban áll, nagyon tanulsá-
gos az 1. § előírása „Az egyesületi jog 
mindenkit megillető alapvető szabadság-
jog, amelyet a Magyar Köztársaság elis-
mer és biztosítja annak zavartalan gyakor-
lását. Az egyesülési jog alapján mindenki-
nek joga van arra, hogy másokkal szerve-
zeteket, illetőleg közösségeket hozzon 
léte, vagy azok tevékenységében részt 
vegyen”. Az egyesületre a Ptk. 61-64 §-ai 
is fontos előírásokat tartalmaznak, így 
deklarálja az egyesület tartozásaiért saját 
vagyonával felel a tagok –a tagdíj megfi-
zetésén túl – az egyesület tartozásaiért 
vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület 
is jogi személy és a Megyei Bíróság nyil-

vántartásba vételével jön létre. Dorozsmán 
jelenleg a DOROZSMÁÉRT Közhasznú 
Közéleti Egyesület” áll bírósági bejegyzés 
alatt. Az egyesületeknél az éltető erő az 
egyesület tagsága, az ő emberi és szakmai 
„minőségük” hozzáállásuk az általuk 
kitűzött megvalósítható célok, szervezett-
ségük a közösségre gyakorolt vélemény-
formáló és mozgósító erejük. A 
DOROZSMÁÉRT Közéleti Egyesület az 
egy éves próbaidő után, vezetőségét 
ugyanis 1 évre választotta meg a tagság, 
tényező lehet a közéletben, irányadó, ám-
de mértékadó közvéleményt formálhat és 
ekként politikai erővé válhat. 

Célszerűségi megfontolások alapján 
azonban környezetvédelmi tevékenysé-
get jelölt meg főfeladatául. Eme szervezet 
alapszabálya biztosítja a szervezet de-
mokratikus, önkormányzati elven való 
működését, elősegíti a tagok jogainak és 
kötelességeinek érvényesülését, a 2003. 
januári alakuló közgyűlés és a  
„zászlóbontást” előkészítők szellemiségé-
nek megfelelően. Az Európai Uniós csat-
lakozásig is rendkívüli fontosságú a civil 
szféra erősítése, de 2004. május 1. utána 
felkészült és nyitott, némi hagyománnyal 
is rendelkező egyesületek, magánalapít-
ványok, közalapítványok, ilyeneket csak 
az országgyűlés, a kormány, valamint 
helyi önkormányzat képviselő-testülete 
alapíthat, új távlatokat és minőségileg 
összehasonlíthatatlan lehetőségek adód-
nak az Unióban, ott a citoyen magatartást 
„díjazzák” amely tudáson alapuló fejlett 
öntudattal és ítélőképességgel rendelkező 
állampolgárt jelent. 

 
dr. Bihari Lajos 

ügyvéd 
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Papp Lajos: Húsvéti gondolatok 
Nevezetes napok 

Krisztus születésének misztériuma: a 
szeplőtelen fogantatás, az üldöztetés ne-
héz és szegény körülményei között való 
megszületés, a gyermeki tisztaság. 

A világ, a keresztény világ legnagyobb 
ünnepe a Megváltó eljövetele. A kará-
csony misztériuma: a tiszta szeretet misz-
tériuma. 

A húsvét üzenete: az ember, a felnőtté 
vált ember felelősége földi életében. Ne-
künk, embereknek a mindennapi életre 
való felkészülés: a meg nem értés, a kikö-
zösítés, a keresztút és a keresztre feszítés 
földi életünk szimbóluma. 

Minden ember, minden e világra szü-
letett ember a Jóistentől megkapja a legna-
gyobb kegyelmet: a választás lehetőségét. 
Minden nap minden perce az egyént vá-
lasztás elé állítja. Indulhat a jó irányába, és 
indulhat a rossz irányába. 

A XXI. század zaklatott, veszélyekkel 
terhes időszakában sokan azt mondják, 
nagyon nehéz megkülönböztetni a rosszat 
a jótól. Pedig mi sem könnyebb ennél: 
Isten törvényeihez kell alkalmazkodnunk. 
Akkor viseli jól magát az ember, ha min-
dent a jóért és mindenkinek javára cselek-
szik, mert akkor veszi figyelembe Isten 
törvényeit. 

Istentől azért kaptuk az alkotó emberi 
képességet, hogy különbséget tudjunk 
tenni jó és rossz között. Jézus azt mondta 
nekünk: Azt vegyétek számba, mit szeret-
nétek, hogy nektek tegyenek mások, és 
mit nem szeretnétek. Ebben rejlik minden. 
Ennek alapján nem tévedhettek. 

Senki ne ámítsa magát, a jóért minden-
nap meg kell küzdeni. Mindennap le kell 
mondani a hiúságról, az önzésről, a bosz-
szúvágyról, a kapzsiságról, és mindennap 
keresni kell az isteni mértéket: meddig 
teszek a magam javára úgy, hogy mások 
kárát nem okozom. Krisztus avégett jött a 
világra, hogy életével, keresztútjával, halá-
lával példát adjon, hogy megváltsa az 
emberiséget. 

A tízparancsolat tiltó törvényeit egyet-
len szóban foglalta össze: Szeress! Szeress 
annyira, hogy akár életedet is föláldozd 
másokért, mások testi-lelki üdvéért. 

Aki a krisztusi elvek szerint kíván élni, 
nem kerülheti el saját keresztútját. Minden 
testi szenvedést kárpótolhat az a lelki 
öröm (csak azt kárpótolhatja) amelyet 
akkor érünk el, ha saját önző érdekeinkről 
lemondunk más ember(ek) javára, a kö-
zösség javára, az emberiség javára. 

Földi létünk nem csak szenvedés. A 
fájdalmak és örömök egymást váltogatják, 
mint ahogy a sötétséget felváltja a fény, és 
a fényt a sötétség. Van azonban egy állan-
dó fény a sötétségben is: amikor tekinte-
tünket a földről az égre emeljük, ahol csil-
lagok fényében is Isten világosságát talál-
juk meg. Nem volt hiábavaló Krisztus 

keresztútja. Nem hiábavaló mindennapi 
keresztutunk. 

 
Gyümölcsoltó Boldogasszony  

Március 25. mai szemmel. 
 
Középiskolai tanár (59 éves) 
 
Az ember a klasszikus múltban már 

sokszor voksolt a tavasz primer szépsége 
és vonásai mellett és a kereszténység szel-
lem – és érzelemvilága sem tagadja meg 
ennek örök értékeit. Elég, ha a füzesek 
barkáinak virágvasárnapos csodájára, a 
húsvét ünnepének tavasszal szövetkező 
ritka szépségére, a Gyümölcsoltó virágfü-
zéres látványára gondolunk. 

Móra Ferenc egyik kötetében, melyben 
olaszországi tartózkodását örökíti meg 
(Beszélgetés a ferdetoronnyal) az itáliai táj 
igézete kapcsán szól a Gyümölcsoltó ün-
nepéről:” Ó Istenem a mi tavaszunk ott-
hon!  Mit tudják ezek, mi az a tavasz – hó, 
amely meghozza az első langyos borula-
tot, megszenteli a füvelő mezőket a kikelet 
első meleg permetével, és meglobogtatja 
fölöttük az első szivárvány égő pántliká-
ját! Ezeknek minden lépten – nyomon van 
egy világhírű Annunciata-képük, de a 
kalendáriumban nem piros betűs nap a 
Gyümölcsoltó.” 

(Móra alkotói korszakában, a két vi-
lágháború között még az volt.) 

 
Zeneművész (46 éves) 
 
A zene mellett a költészet, különösen a 

versek állnak közel hozzám, a század 
liorikusainak java részét jól ismerem. Így 
emlékezhetem vissza kortárs költőnk, a 
halála óta kissé elfeledett Simon István 
megragadó soraira a Gyümölcsoltó napján 
című versében. „Meghozza a Gyümölcsol-
tó / s más évszakkal szemzi be” – a továb-
biakban pedig körénk teríti a természet 
tavasz szépségét. „Madár füttyöng, és 
minden / mozdul erdőn, réteken. / Azt, 
ami élet szívemben, / öntudatlan kere-
sem.” 

 
Közgazdász, kertművelő (52 éves) 
 
Nincs szebb egy virágba borult, majd 

gyümölcsöket érlelő kertnél. A természet 
eme páratlan látványa azonban nem öncé-
lúan, és nem a semmiből varázsolódik elő, 
e mögött komoly teremtő erők állnak. 
Isten támogatása, aki a katolikus hívek 
számára egy segítő patrónát ajándékozott 
a Boldogságos Szűz személyében, s annak 
gyümölcsöt óvó és oltó szerepét is kijelöl-
te: soha nem avuló ünnep ott, ahol igaz 
lelkületű, hivő emberek élnek. 

 
Pócsai György 

Az üvegcipő 
Színházaló 

Molnár Ferenc Hamupipőke története 
egy kicsit eltér a megszokottól. Hamupi-
pőke – Irma (Főző Ditta) egy kicsit butács-
ka, csak a lába szép, és inkább rajongó, 
mint szerelmes. A királyfi – Sipos (Kocsis 
György) nem igazán délceg, korona he-
lyett a papucsát keresi, és egyáltalán nem 
akar nősülni. A királyfira pályázó másik 
nő – Adél (Müller Júlia) leginkább a go-
nosz mostohához hasonlít. A darab külö-
nös fintora, hogy még őt is szereti valaki – 
Császár Pál (Marton Róbert). 

Az ember néha vágyik egy kis roman-
tikára, bár talán a három felvonás egy 
kicsit hosszúra sikerült, a nézőtéren döb-
bent csend lett, amikor a második szünet 
elkezdődött, sokan maradtak a helyükön. 
A színészek alakításai átsegítettek a holt-
ponton. Kocsis György már azzal nevetést 
kelt, hogy megjelenik a színpadon. A mel-
lékszereplők is remek karakterszínészek, 
kiemelkedő Fekete Gizi, Gömöri Krisztián, 
Szirbik Bernadett és Boncz Ádám játéka. 
Sajnos Müller Júlia nem tudott újat mutat-
ni, végigrikácsolta az egész előadást. De 
mint tudjuk, gyerek és kutya szerepelteté-
se csak siker lehet. Nem történt itt sem 
másképp. Az est fénypontja Fodor Bánk 
volt, Irma kis „barátnője”. Ha ő volt a 
színpadon, nem lehetett mást figyelni, 
huncut mosolyával figyelte a körülötte 
állókat, és ő biztosan nem tévesztett, nem 
csoda, hogy meghajlásnál ő állt középen. 

Korognai Károlynak talán hattyúdal 
rendezése volt ez. A jelmez Papp Janót 
dicséri, a díszlet Mira János munkája. 

 
Zsófia 

Jelenet Az üvegcipőből 
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Baba-mama klub 
programja 

Április 02. 09.00 Tavaszi virágkompo-
zíciók készítése virágkötő segítségével. 

Április 16. 09.00 Beszélgetés egészség-
ügyi témákról: vitaminpótlás, mozgás, 
torna, helyes életmód. Vezeti: Szabóné 
Zsuzsika ny. védőnő. 

Április 30. Látogatás a Tas utcai bölcső-
débe. Találkozás a bölcsi előtt 09.30-kor. 

Május 14. 09.00 Kétévesek lettünk! A 
két éve indult baba-mama klub szülinapi 
bulija. 

Május 28. 09.00 Decoupage techniká-
val díszítés. Megmutatja: Bakosné Ági 
óvodapedagógus 

 
Továbbra is sok szeretettel hívunk és 

várunk mindenkit az összejöveteleinkre. 
Helyszíne: Közösségi terem a Plébánia 

udvarán 
Koczkás Ágnes 

Orczy-s sikerek 
Február hónapban került megrende-

zésre Szeged Város és a Csongrád Megyei 
terematlétikai bajnokság, ahol az Orczy 
István Általános Iskola tanulói folytatták 
kitűnő szereplésüket. 

A városi bajnokságon Pásztor Kitti, 
Nagy Gábor, Jenei Zsolt, a megyei bajnok-
ságon Miklós Péter és Nagy Gábor teljesít-
ménye kimagaslott a mezőnyből. 

 
Részletes eredmények: 
 

Miklós Péter Med. labda-dobás I. hely 
Nagy Gábor 30 m síkfutás I. hely 
 H. hármasugrás III. hely 
Pásztor Kitti 30 m síkfutás I. hely 
 H. távolugrás I. hely 
Jenei Zsolt 30 m síkfutás I. hely 
Papp András Med. labda-dobás II. hely 
Farkas Ferenc 30 m síkfutás II. hely 
Sári Dániel Med. labda-dobás III. hely 
Bata Roland Med. labda-dobás II.hely 
Vígh János Magasugrás I. hely 
Horváth Dóra 30 m síkfutás II. hely 
Csányi Ágnes 30 m síkfutás III. hely 

 
Felkészítő tanárok: 
Boczor Zoltán, Kádár Mihályné, Guba 

Pálné 

Fogadóórák 
 
Fábián József önkormányzati képvi-

selő márciusban a következő időpon-
tokban tart fogadóórát: 

Április 8-án 16-18 óráig, a Polgár-
mesteri Kirendeltség irodájában. 

Április 15-én 16-18 óráig, a Jerney 
János Általános Iskolában. 

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

Az ember szeret számvetést készíteni 
addigi életéről. Minden alkalmat kihasz-
nál ennek érdekében, ha nincs alkalom, 
akkor csinál. Éppen egy ilyen alkalom 
kellős közepén vagyunk. Ha most szigo-
rúan vallásos megközelítésben foglalkoz-
nék a Nagyböjttel és a Húsvéttal, talán 
többen itt abbahagynák az olvasást, hiszen 
nem konkrét helyi problémáról írok. De öt 
perc még nem a világ. 

A fent említett számvetés arra szolgál, 
hogy igazolást keressünk tetteinkre. 
Gyakran nem találunk. Miért nem szól-
tunk a pénztárosnak, hogy többet adott 
vissza? Miért nem akartunk leülni az is-
merősünk mellé a buszon, pedig ő szíve-
sen beszélgetett volna egy kicsit? Miért 
fordítottuk el a fejünket köszönés helyett? 
Miért nem adtuk át a helyünket az arra 
rászorulónak? Miért szidtuk a tanárt a 
rossz jegyért, talán nem rajtunk állt a ta-
nulás? Biztosan megérdemeltük volna a 
fizetésemelést? Miért szóltunk le valakit 
olyan tettéért, amit mi is elkövettünk? 
Miért nem vállaltuk szüleinket? Miért 
nem vállaltuk születendő gyermekünket? 
Miért lennénk mi többek, mint mások? 
Nevezhetünk-e egy hazugságot kegyes-
nek? Elítélhetünk-e valakit azért, mert 
mást gondol, mint mi? Létszükséglet volt-
e megvenni a huszadik pár csizmát? Vajon 
eléggé szerettük-e a másikat? És ő bizto-
san gyűlölt, amikor elhagyott? Jogunk 
van-e bosszúvágyból megkeseríteni egy 
ember életét? Miért élvezünk frissen 
gyógyult sebeket feltépni (másokét, de 
sajátunkat is)? Miért vagyunk féltékenyek 
más boldogságára? Miért ittunk többet a 
kelleténél? Miért felejtettük el a születés-
napokat és a név-
napokat? Miért 
nem dicsértük 
meg az ebédet? 
Miért nem tudtuk 
legalább egy pil-
lanatra átérezni a 
másik fájdalmát? 
Féltünk, hogy 
nekünk is fájhat? 
Hát darabszámra 
mérik a mosolyt? 

És még ezer-
nyi kérdés, és 
talán elszégyelljük magunkat, és megfo-
gadjuk, hogy jobbak leszünk, ezentúl nem 
teszünk ilyeneket. De jönnek új számveté-
sek, és új kérdések, és jön a böjt is. Mert 
egyszer talán kikapcsoljuk a tévét, és tár-
sasjátékozunk a gyerekekkel. A boltban 
visszatesszük a kosárból az ötödik csokit. 
Az étteremben mi fizetjük a számlát. Fel-
hívjuk a gyermekkori barátot. Adunk a 
kóbor kutyának egy darab kenyeret. Átad-
juk a helyünket a buszon, vagy eleve le 
sem ülünk. Azért nevezem böjtnek, mert 
lemondunk valamiről, amit fontosnak 
tartunk, pedig valójában tudunk élni nél-

Mai megváltások 
küle. A böjt nem (csak) arról szól, hogy 
nem eszünk húst. A böjt ezek a lemondá-
sok, amiktől úgy érezzük, helyre rakhatják 
botlásainkat. 

Talán azt nem kell mondanom, hogy a 
Húsvét nem a csokinyúlról és a piros to-
jásról szól. De miért is ünneplik a keresz-
tények a Megváltó feltámadását? Miért 
jelent olyan sokat, és mit is nevezhetünk 
megváltásnak? Az ember nehezen fogja 
fel, hogyan halhat meg valaki egy egész 
népért, olyanokért, akik a halálát kíván-
ták. Mikor kezdődik a megváltás? Akkor, 
amikor eszünkbe jut elgondolkodni azon, 
hogy mit csináltunk eddig rosszul. Ott 
van, amikor rádöbbenünk, amikor böjtö-
lünk. Amikor a böjt után fellélegzünk, 
amikor úgy érezzük, hogy jóvátettünk 
minden rosszat. A megváltás az, hogy ezt 
merjük hinni. Hiszen mennyi jóval lehet 
elfeledtetni egy rosszat? A másik nagy 
kérdés, hogyan tudta megváltani kétezer 
évvel ezelőtt az összes ember bűnét, va-
gyis a miénket is? Ezért írtam a címbe mai 
megváltásokat, és nem mai megváltókat. 
Mert néha kell egy másik ember, hogy 
elindítson az úton. De ő nem megváltó, 
hanem az a megváltás, hogy vele találkoz-
tunk. Az a „régi” megváltás nem egy le-
zárt esemény volt, hanem egy kezdet. A 
megváltás váratlanul ér minket, ez lehet 
egy ember, egy dal, egy mondat egy 
könyvből, egy kirakat, egy film, egy jele-
net az utcán. Később már nem is emlék-
szünk rá, hogy miért lett egyszerre nehéz, 
vagy éppen könnyű a szívünk, csak az 
tudjuk, hogy valami történt. Lehet, hogy 
apróság, elfelejtjük, ezért egy újabbra van 
szükség. De lehet, hogy megváltoztatja az 

egész életünket. A 
megváltás néha 
fájdalmas, de 
mindig megéri. 
Azt írtam, hogy 
öt perc még nem 
a világ, pedig egy 
pillanat is lehet 
az. Öt perc alatt 
vacsorát készíthe-
tünk a párunk-
nak, kávét vihe-
tünk a kollégánk-
nak, felköszönt-

hetjük a barátunkat, megköszönhetjük az 
ebédet az anyósunknak. Üzenhetünk vala-
kinek, hogy érezze, hogy fontos számunk-
ra. Egy pillanat – egy mosoly több lehet 
ezer vigasztaló szónál. Sok kérdést tettem 
fel, talán valakiben újabb kérdések is fel-
merültek. Talán lesz, aki öt percnél tovább 
emlékszik erre az írásra. A többieknek is 
köszönöm, letelt az öt perc. 

Csak annyit kívánok, hogy egyszer 
éljék át egy töredékét bárhogy annak, ami 
engem a cikk írásában segített. 

 
Zsófia 
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Szórakoztatás 
Töprengek magamban: - reggel van, s 

ingerült vagyok. 
A gyerek is „ballábbal kelt fel”. Férjem 

bekapcsolja a tévét indulás előtt. Feszült a 
hangulat. Hallom a konyhából: „terror-
cselekmény, gyilkosság, elbocsátások, 
politikai szócsaták, influenzajárvány…” s 
ne is folytassam tovább. 

Még ingerültebb leszek. 
Elhatározom, ha elmennek itthonról, 

teljes hírzárlatot rendelek el otthonomban, 
s reménykedem, hogy ma még vendég sem 
jön. Feszültségemre indokokat keresek. Tél 
vége, időjárás, vitaminhiány, betegség 
előjele… Van más dolgom, de ma kiveszek 
egy szabadnapot magamnak, itthon. Csak 
a szükséges tennivalókat csinálom meg. 
Most még olvasni sincs kedvem. 

Bekapcsolom a tévét, bár a távirányító 
nincs a kezemhez ragadva, s nem is va-
gyok szenvedélyes nézője a doboznak. 
Hátha egy könnyű romantikus filmet talá-
lok, s kikapcsol egy kicsit. Nos, ez az! Ez 
érdekes lehet! Leülök, teázom, s nem is 

gondolok anyagi és egyéb bőséggel teli 
gondtarsolyomra. Sikerült beleélnem ma-
gam a cselekvők helyzetébe, s izgalmas a 
cselekmények szövevénye. Eltelik egy kis 
idő, s egyszer csak: …reklám. Figyelmem 
elterelődik, s bosszúsan eszembe jut ez a 
fajta reklámfogás, amelyet a 80-as években 
Kanadában jártamkor tapasztaltam. Foly-
ton megszakították a filmet, az adást a 
reklámokkal. (Olcsó, praktikus, legjobb 
mosópor…) Nővéreimet, akik 20 éve ott 
éltek, talán már nem zavarta. (Megszokták 
már…?) Engem igen, ott is, itt is, most is. 

Pénzvilágunkban eme kereskedelmi 
manipuláció kényszeríteni akar, hogy 
megnézzem, vásároljak… Tehát nem sike-
rült kikapcsolódnom, így kikapcsolom a 
televíziót. 

Hallom kint a tavasz hírnökét, a vadga-
lambot turbékolni, s felöltözök, sétálok 
egyet a levegőn, útközben eszembe jut, 
hogy vennem kell, mert nincs itthon mosó-
porom. (Persze a legjobbat, legolcsóbbat!) 

S. Grandpierre Cecília 

Egy kiállítás képei 
Valamikor réges-régen - talán tíz évvel 

ezelőtt - egy csapat tettre kész, a turizmus-
sal megfertőzött ember összedugta a fejét 
és kitalálta a Szegedi Utazási Kiállítást. A 
hajós, az idegenvezető, az újságíró, a ven-
déglős, az utazási iroda vezetője, a turisz-
tikai szakember, a vasutas mind egyet 
akart: legyen a városnak, a régiónak egy 
olyan bemutatkozási lehetősége, ahol a 
szegedi és a környékbeli irodák bemutat-
hassák kínálatukat, saját árualapjukat, 
társuljanak az utazókért, az utazni vágyók 
kegyeiért. 

A terveket tettek követték: kitalálták a 
rendezvény nevét, üzenetét, megjelenési 
formáját, arculatát, emblémáját, rendező-
nek megnyerték a MÁV-ot, és már indul-
hatott is a „mese”. 

A Vasutas Művelődési Házban 1994. 
április 16-án megnyitotta kapuit az I. Sze-
gedi Utazási, Idegenforgalmi Kiállítás és 
Vásár. Tóth Imre - a néhai vasútigazgató - 
a megnyitást követő szerény ünnepségen 
azt mondta: bízik abban, hogy sok-sok 
római számmal büszkélkedhet még ez a 
rendezvény, ha ilyen összefogás jellemzi 
majd mindig a szervezők „kis csapatát” és 

Szeged városa is magáénak tekinti a ren-
dezvényt. 

Jóslata beigazolódott: az első évtől 
kezdődően egyre látványosabban fejlőd-
ve, formai és tartalmi elemekkel gazda-
godva - ebben az évben 53 kiállítót felvo-
nultatva - a régió legnagyobb turisztikai 
seregszemléjévé vált a kiállítás. 

A szervezőknek még arra is volt ener-
giájuk, hogy négy ízben a békéscsabai 
megyeszékhelyen is megszervezzék a kiál-
lítást, eljuttatva a békésieknek a szegedi 
összefogás hírét, az itteni irodák kínálatát. 

A sorozatot sem a délvidéki háborús 
események, sem a kormányváltások nem 
szakították meg. A Csongrád Megyei Köz-
gyűlés és Szeged Megyei Jogú Város elis-
meri és támogatja az idegenforgalmi ren-
dezvényt, az utazási irodák szívesen vesz-
nek részt a kiállításon, hiszen utasaikkal 
közvetlenül is találkozhatnak. Évek óta 
vendégei a kiállításnak a külhoni idegen-
forgalmi képviseletek, a határ menti iro-
dák és városok kiállítói, de a Regionális 
Marketing Igazgatóságok. Is szívesen 
látogatnak Szegedre. A három napos ren-
dezvény - az idén március 28-30 között - 
pénteken 10 órakor tárja ki kapuit a nagy-
közönség előtt. Az utazási irodák, a kiállí-
tók szeretettel várják az érdeklődőket, a 
szervezők kísérő programokkal színesítik 
a tavaszi programot. 

„Egy kellemes utazás érték” - mondják 
a nagy utazók. Az utazási irodák azt vall-
ják: értéket teremtenek.  

Most Önökön a sor kedves utazó: sze-
retettel várják, válasszon kedvére, érezze 
jól magát a Szegedi Utazási Kiállításon. 

Szentes Bíró Ferenc 

Tévéműsor 
 
A Képes Dorozsmai Napló adásai a 

következő időpontokban láthatóak a 
kábeltévé csatornáján: 

— Minden hónap utolsó vasárnap-
ján, 10 órakor és 17 órakor. 

— Minden hónap utolsó vasárnapját 
követő hétfői és szerdai napon 17 óra-
kor. 

Szarvasmarha ENAR 
változások 

és marhalevél-kezelés 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet értel-

mében néhány lényeges dolog megválto-
zott a szarvasmarhák nyilvántartási rend-
szerében, illetve a marhalevél-kezeléssel 
kapcsolatban. 

2003. január 20-tól nem érvényes a régi 
sárga színű marhalevél, hanem helyette 
bevezetésre került egy megváltozott tartal-
mú, zöld színű. A régi marhalevelek cseréjét 
legkésőbb 2004. év végéig kell minden tulaj-
donosnak elvégeztetnie. Azonban amennyi-
ben az állatot eladja, vásárra viszi, vágóhíd-
ra leadja, az már csak az új marhalevéllel 
lehetséges, ezért ilyen esetben ki kell cserél-
tetni. A marhalevél cseréjének díja 1500 
forint. Újdonság az is, hogy állatmozgatás-
nál a marhalevél-kezelést ez év január 20-tól 
már nem a Polgármesteri Hivatal ügyinté-
zője, hanem a területileg illetékes ENAR-
kapcsolattartó állatorvos végzi. A marhale-
vél-kezelés és –irányítás ára 800 forint. 

Tudni kell azt is, hogy az ENAR-
regisztráció szabályai jelentősen megszigo-
rodtak, így a fenti rendelet előírja, hogy a 
borjú születését követő 15. napig fülszám-
mal meg kell jelölni, és be kell a rendszerbe 
jelenteni. Ezután a fülszámozás és regisztrá-
ció költségei megemelkednek. A jelölést az 
állat tulajdonosa köteles a fenti határidőig 
kérni az állatorvostól. Ha a fülszám elvész, 
vagy olvashatatlanná válik, a tulajdonos 
köteles annak pótlását 48 órán belül kérni. 

Tudni kell, hogy minden tulajdonos 
állománya egy-egy tenyészetnek számít, 
mely a rendszerben külön kódszámmal van 
megkülönböztetve. Emiatt szeretném felhív-
ni a figyelmet arra, hogy a borjú fülszámozá-
sát csak az anyjának a tulajdonosa kérheti, 
tekintettel arra, hogy más tenyészetben a 
regisztráció nem végezhető el. Ezért szeret-
ném kérni a tulajdonosokat, hogy szarvas-
marhát fülszám és marhalevél nélkül ne 
adjanak el, mivel az új tartó ennek regisztrá-
lását nem kérheti, és az utólagos fülszámo-
zás igen bonyolult ügyintézést von maga 
után. A legnagyobb probléma akkor van, ha 
a fülszám nélküli állat anyja nincs a tenyé-
szetben, és az nem is ismert. Ebben az eset-
ben ugyanis a jelölés nem végezhető el, a 
számítógépes rendszer nem is fogadja a 
regisztrációt, a jogszabály pedig előírja, hogy 
minden jelöletlen és bizonytalan származású 
állatot a kerületi főállatorvos rendelkezése 
alapján 48 órán belül az állattartó költségére 
kártalanítás nélkül le kell ölni. Ha a tenyé-
szetből az állat kikerült, a marhalevél ellen-
őrző szelvényét a tulajdonos köteles levá-
lasztani. Ha az állatot eladja, a marhalevél-
nek csak a felső igazolólap részét kell a ve-
vőnek átadni, az alsó ellenőrző szelvényt 
pedig 3 munkanapon belül az állatorvosnak 
le kell adni. Az állat elhullása esetén is 
ugyanezt kell tenni. A vevő is köteles az 
igazolólapot az állatorvos részére 3 munka-
napon belül átadni.  Farkas Attila állatorvos 
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AJÁNLATA: 
 

Bőrös malac 549,- 
Friss csirke szárny 325,- 
Friss csirkecomb 439,- 
Friss csirke farhát 159,- 
Sole Farmer reggeli ital dobozos 
(1l 2,8% / 1,5%) 119,- 
Oké joghurtital 150 gr 5 ízben 49,- 
Sole Frissföl 12% 175 gr 49,- 
Sole Frissföl 20% 175 gr 55,- 
 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

  

Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

 

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

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● APEH nyomtatványok 
● Iroda– és 

iskolaszerek 
● Húsvéti képeslapok, 

csomagolók, ajándék-
tárgyak. 

 
Minden kedves vásárlónknak Kelle-
mes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

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

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. 

ÚJ!     A Vadliba Vendéglő minden vasárnap svédasztalos ebéddel     ÚJ! 
várja kedves vendégeit 12-14 óra között. 

990,- Ft/fő 
Gyerekeknek 6 év alatt ingyenes 
12 éves korig 50% kedvezmény 
Asztal foglalható: 460-337 

Bordányi gazdabolt akciója! 
 

ERUNIT profi 20l 42.500 helyett 39.900 
ERUNIT profi 5l 11.000 helyett 10.250 
GLIALKA Plus 1l 2.200 helyett 2.000 
CROPCARE 10:10:20 40 kg 4.700 
CROPCARE 6:8:24 40 kg 3.700 
Fátyolfólia több méretben 29,50 Ft/m2 

RASCHEL termékek idény eleji áron! 
Növényvédőszerek jelentős része 2002. évi 

áron a készlet erejéig! 
 

Bordány, Kossuth u. 52. 
Nyitva: Hétfő-péntek: 8-17 óráig 

Szombat: 8-12 óráig. 
Tel.: 62/288-010 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton tisztelettel megköszönjük az 
alábbiakban felsorolt magánszemélyeknek 
és vállalkozásoknak, hogy a Kiskundorozs-
máért Alapítvány báljának sikeréhez tom-
bolatárgy adományaikkal hozzájárultak: 

Dr. Botka László, Dr. Bihari Lajos, 
Bálint István, Borbélyné Gizi, Csányi Jó-
zsef, Dudás Anett, Fábián József, Dr. Far-
kas Attila, Dr. Géczi József Alajos, Dr. Gál 
Mihály, Harkai Jánosné, Jászai Sándor, 
Kormány Imre, Lele József, Mucsi Péterné, 
Militár Miklós, Nagymihály István, Pusz-
tai Lajos, Ifj. Pesti Ferenc, Peták Istvánné 
Zsóka, Petrovné Mónika, Simon Ferenc, 
Takács János és neje, Takácsné Palócz 
Julianna, Tóth József, Dr. Vízi Ilona, Bá-
nyai Cukrászda, Déli-Farm Kft., H-Szeged 
Center Kft., Kisbakter étterem, Hévíz Ma-
gyar Csárda, Kiskundorozsmai Takarék-
szövetkezet, Méry Vegyidiszkont, Pick 
Rt., Stop cukrászda, Szélmalom Kábel TV, 
Szilánk Glass Company, Thurzó és Társai 
Bt., Tornádó Kft., Ungi Bt., Unoglas Bt., 
Vadliba étterem, Zepter Kft., és a bál vala-
mennyi résztvevője, segítője, szervezője. 

Köszönjük a bál minden résztvevőjé-
nek, hogy hozzájárultak az Alapítvány 
célkitűzéseinek megvalósításához, mely 
ez esetben is a dorozsmai polgárok érde-
keit szolgálja. 

a Kuratórium Elnöke és Tagjai 

Felhívás 
 

Tisztelt szülők! 
Tájékoztatásul közlöm, hogy Szeged 

Megyei Jogú Város önkormányzati óvodá-
iban a 2003-2004-es nevelési évre az óvo-
dai beíratások 2003. április 10. (csütörtök) 
8.00-17.00 óra és 2003. április 11. (péntek) 
8.00-17.00 órakor lesznek. 

A már óvodába járó gyerekeket újra 
nem kell beíratni, csak az adatváltozást 
szükséges a tagóvoda vezetőnél bejelenteni. 

Óvodába be kell íratni azt a gyerme-
ket, aki 2003. évben tölti az 5. életévét. 

Az óvodai felvételhez szükséges ira-
tok: 

- gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata, 

- az egyik szülő (gondviselő) személyi 
igazolványa, 

- óvodaérettségre vonatkozó orvosi 
igazolás, oltási könyv. 

Kérem továbbá a szülőket, hogy lehe-
tőleg a lakóhelyhez közeli óvodába íras-
sák be gyermeküket. 

Pappné Sörös Julianna óvodavezető 

Vízvezeték-szerelés, -javítás, 
berendezések cseréje rövid 
határidővel, garanciával. 
 

Tel.: 06 62 460-466 
Mobil: 06 30 375-8189 

Kiskundorozsmán 
Gáspár Győző 

(Győzike) és a 
ROMANTIK 

együttes 
Az V. Dorozsmai Sportbál vendégeként szerepelnek 

az Orczy István Iskola Sportcsarnokában. 
Időpont: 2003. április 5. szombat, 19 óra. 

A Sportbálat megnyitja: dr. Botka László, Szeged város polgármestere 
- Svédasztalos vacsora a Vadliba Vendéglő tálalásában 

- Zene tánc a Travel Trió ritmusaira 
- Tombola 

A Sportbálon való részvétellel a szórakozáson felül 
a dorozsmai sportot támogatja. 

 

Jegyek kaphatók: Kiskundorozsmai Kézilabda Klubnál; Kiskundorozsmai Fotball 
Klubnál; Görög József zöldségesnél; Família Presszó Takács Mihálynál; Hódi 
Tamás és Kiss Antal főszervezőknél 
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M ind en e lőhív ás  —  n agyítás  es etén

A JÁ N D É K F ILM  
Tas  u . 1. Te lefo n : 460-375 

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 

Fémzárolt tavaszi árpa, zab, 
tritikálé és hibrid kukorica 

vetőmagok, vetőburgonya (Rosara I. 
fok, import Desire Holland Elit), 

valamint műtrágya (ammóniumnitrát 
33,5%) kis és nagy tételben, kedvező 

áron kaphatók. 
DÉLI-FARM Kft. 

Szeged-Kiskundorozsma, 
Kettőshatári út 6. (Nagybani piac mellett) 

Tel.: 62-556-120, 556-130. 
Fax: 62-556-121. 

BABA BAZÁR 
Dorozsma, Szent János tér 1. 

Tel.: 62/427-746 
 

KÍNÁLATUNK Babaruhák, 
babakozmetikumok, 
darabos pelenkák. 

 
FENYŐ babaágy, pelenkázó, 

járóka igény szerinti készítéssel. 
 

Bizományi értékesítésre átveszünk: 
autósülés, bébihordozó, babakocsi stb. 

 
Nyitva: 8-12 óráig, 13.30-16 óráig 

Kellemes húsvéti ünnepeket! 

EFES 2000 KFT 
Dorozsmai Vágóhíd és 

Húsüzem 
Subasa dűlő 2. 

Húsvéti akció (04. 01-től)! 
 

Nyers füstölt kolbász  940,- 
Füstölt hátsó sonka 738,- 
Füstölt első sonka 671,- 
Füstölt csülök (hátsó) 699,- 
 

Minden kedves vásárlónknak 
kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 

Tegye teljessé a televíziózás élményét velünk!
Fizessen elő az HBO-ra most, és hat hónapon
keresztül 25% kedvezménnyel élhet moziszen-
vedélyének, otthonában találkozhat a
legnagyobb sztárokkal és élvezheti kedvenc
filmjeit. 
Részletek az Ügyfélszolgálatunkon. 

 Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet 
6791 Szeged-Kiskundorozsma 
Negyvennyolcas utca 12. 
Telefon/Fax: (62) 463 – 444 
 



2003. március 30. 11. oldal 

 tárcsázza a 6791-es 

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

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. 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

2,5 l Coca Cola 279,- 
2 l Pepsi 219,- 
2 l Schweppes narancs 209,- 
0,7 likőr vodkák 665,- 
1 kg Brasil szemeskávé 829,- 

Húsvéti tojás, nyuszi és 
locsolókölni már kapható! 

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 

U N G I   B t . 
Tel.: 62 460-149 Dorozsmai út 143. 
 
—Háztartási gép szerviz 
—Alkatrészek, koax. kábelek, telefonvezeték 
—Villanyszerelési anyagok 
—Video-, audiokazetta, 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 

Nárcisz virág-ajándék 
(Takarékkal szemben) 

Alkalmi és sírcsokrok, fali és asztali 
díszek, koszorúk élő és művirágból, hús-

véti díszek és dekorációk. 
Kiszállítást vállalunk. Ugyanitt 

háztartási műanyag áru és bálásruha. 
Várjuk vásárlóinkat! Nyitva tartás: 

H-P: 8-17; Szo.: 8-12, V: 7-10 
Telefonon előrendelést felveszünk:  

06 20 369 1190 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

DOROZSMAI TÁP- ÉS 
TAKARMÁNYBOLT 

(Bölcs és István utca sarok) 
Bővülő árukészlet! 
AKCIÓS Purina: 

Baromfi és sertéstápokkal, koncentrá-
tumokkal várja régi és új vásárlóit 

Ördög Imréné 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-16.30-ig 
Szo.: 8-12. 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

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

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

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

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

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kiss Zsófia, S. Grandpierre Cecilia, Pócsai György, Somo-
gyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, 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: Kinyik Erika 

 

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

 

Ügyfélfogadás:  H de. K Magánházak—lakások—üdülők—kertek—tanyák 
 Sz 9-11 Cs du. adásvétele, értékbecslése 
 Szo: egyeztetés alapján P 16-18 Hitelügyintézés  

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 tan-

folyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

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

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalm azása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Tőkehúsok 
Belsőségek 

Házi készítésű hentesáruk 
Baromfi húsok 

 

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

Tel.: 06 30 3059737 

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

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

(orvosi rendelő mellett) 
 

Táskák és 
pénztárca vására 

akciós áron. 
Bővülő árukészlettel. 

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánok! 

Zsuzsi divat 
 

Tavaszi kollekcióval várja 
kedves vásárlóit! 

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk! 

Cím: Vadliba u. 1. 
Tel.: 62/461-306 

Nyitva: H-P: 8-18; Szo.: 8-12. 

Április 1-tő l régi és új szolgáltatások az 

APELLIS Szépségszalonban! 
Fodrászat  Műköröm 
Kozmetika  Kéz– és lábápolás 

Masszázs 
ÚJ! 

56/160 W csöves álló szolárium. 
Dorozsma, Jerney u. 6. 

Nyitva: H-P: 8-tól 20-ig; Szo.: 8-tól 13-ig. 
Tel.: 461-602 Mobil: 06 30 540-6895; 06 30 543-7123 


