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Miért éppen 
 Dorozsma (nem)? 

Augusztus 20. 

„Képzeld, el akarom adni a lakáso-
mat. Tudod, kiröpültek a gyerekek, 
nagy lett kettőnknek a családi fészek, 
megszülettek az unokák. El szeret-
ném cserélni nagyméretű társasházi 
lakásomat egy kisebb családi házra 
Szegeden, lehetőleg Alsóvároson. 

Feladtam a szokásos újsághirdeté-
seket és vártam. Jöttek az érdeklődők, 
a telefonok is számolatlanul, ám ami-
kor kimondtam az ingatlanom helyét: 
Dorozsma, szinte azonnal megállt a 
kés a levegőben, letették a telefont. Te 
érted ezt?” 

 
Nos, elgondolkodtatott az eset. 

Családunk 13 éve költözött ide, Sze-
ged III. kerületébe, ám eddig csak a 
város közeledését tapasztaltam — az 
utóbbi időben egyre látványosabban 
— és nem fordítva. 

Mégis feltettem magamnak a kér-
dést. 

—Mivel csábítanám ide a vevőt, 
mit mutatnék meg Kiskundorozs-
mából, egy ide költözőnek? 

Hát… gondban vagyok. 
 

(folytatás az 5. oldalon) 
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Alapítva 1990-ben.  

Szent István király 
ünnepe 

 
István, Szent István, István király 

a régiségben Szent Király a keresz-
ténnyé vált magyarság első uralkodó-
ja, a szakrális hagyomány és tudat 
szerint az ország és nemzet mennyei 
patrónusa, istápja. 

István ott áll a két világ határán. 
A pogány istenkirályság és az Ószö-
vetségtől ihletett, Isten kedvező ke-
gyelméből való uralkodói méltóság az 
Ő hatalmas, mitikussá vált alakjában 
ötvöződik össze. 

Pogány nemzetségének totemisz-
tikus eredethagyománya, választott-
sága az Árpád-ház szentségi tekinté-
lyében él tovább. Anonymus mondja, 
hogy Álmos szent volt, mert tőle szár-
maztak a szent magyar királyok. Bár 
pogány Mégis méltónak találtatott a 
Szentlélek ajándékára. Az Emese 
szimbólum érteti meg velünk István-
nak és az Árpád-háznak feltűnő Bol-
dogasszony kultuszát az országnak az 
ő oltalmába ajánlását mintegy a po-
gány matriarchális világképp tovább-
élését, szublimációját. Ez a hit magya-
rázza, hogy a keresztény utódok temp-
lomot építenek Árpád sírja fölé, és 
alapítanak hasonlóképpen Mária tisz-
teletére Szeren az első országgyűlés 
mondai helyén monostort. 

Szintén még az archaikus pogány 
világot idézi az öregedő király életé-
nek ismert mozzanata: éjszakának 
évadján meg akarják ölni. Ez a szán-
dék még nyilvánvalóan a királygyil-
kosság pogány kultuszából érthető 
meg: az utód örökölni akarja az ő böl-
csességét, mágikus-szentségi erejét, 
tapasztalatait. István király nemcsak 
keresztény irgalmasságból bocsátott 
meg gyilkosainak, hanem azért is 
mert még ismerte az ősi áldozati ha-
gyományt. Krónikáinkból tudjuk, 
hogy honszerző őseink az új haza ha-
tárán Álmost feláldozták: negyvenna-
pi pihenés és négynapi áldomás után 
megölték. Ezt a pogány fejedelmi ka-
rizmát nem csak Árpád, hanem hitük 
szerint minden ivadéka is örökölte. 
Ehhez járult még a szent király koro-
nájának szinte élő személyként való 

tisztelet is. A megkoronázott király a 
szertartás által nemcsak közjogi elis-
mertetésben, hanem István és koroná-
ja szentségi karizmájában is részesül.  

Az Árpádok kihalása után is min-
dig ügyeltek a származás folytonossá-
gára és hivatkoztak arra, hogy a ki-
rály egészen IV. Károlyig Árpád ill. 
Szent István véréből származik. 

 
A Szent Jobb 

 
István király jobb keze a magyar-

ság legtiszteltebb szimbolikus jelentő-
ségű ereklyéje. 

Hartvik győri püspöknek írt legen-
dája elmondja, hogy amikor a királyt 
László idején szentté avatták (1083 ) 
koporsóját felnyitották csontjai drága 
illatos árban úsztak. A jobb kezére 
húzott gyűrűt azonban nem találták. 
Ezt a kézzel együtt posztóba takargat-
va, egy fehér ruhába öltözött ifjú – 
nyilván Isten angyala – adta át Mer-
curius szerzetesnek a templomi kin-
csek őrének  akit a király előbb meg-
szégyenített: valamiért nem tűrte, 
hogy ott legyen a koporsó felnyitásá-
nál. Mercurius az ereklyével együtt 
kolostorba vonult és ott rejtegette. 
Végül mégis illendő helyre került: 
László király ugyanis a Szent Jobb 
tiszteletére Váradtól északra a Be-
rettyó partján monostort alapított és 
magát Mercuriust tette meg apátnak. 
A drága ereklyét kéz alakú tartóba 
foglaltatta. A monostort a Boldogasz-
szony oltalmára ajánlotta, akinek 
oltalmába István király az országot 
felajánlotta. 

A Szent Jobb tiszteletét az Arany-
bulla törvénybe is iktatta. A középkori 
jámbor hagyomány szerint az Úr sok 
csodát művelt általa, mert István ki-
rály jobbját méltán kímélte meg a 
rothadás hiszen segedelmet nyújtott a 
szűkölködőknek, megoldotta a rabok 
bilincsét, zarándokokat ruházott föl. A 
Szent Jobb későbbi sorsáról nem so-
kat tudunk. A XVIII. Században 
Raguza (Dubrovnik) városában, a do-
minikánusok kolostorában találják 
meg. Nem lehet tudni, hogy a tatárjá-
ráskor került-e ide, amikor IV. Béla 
királyunk Dalmáciában bujdosott, 
vagy pedig csak a török időkben sod-
ródott földeríthetetlen úton Raguzába. 
Az első kísérlet a visszaszerzésre I. 

Lipót uralkodása alatt volt, de csak 
Mária Teréziának sikerült. Az ereklye 
1771-ben került Raguzából Bécsbe 
majd fényes udvari ünnepségek között 
Budára. Az utat július 15–20. között 
tették meg. Győrben fényes küldöttség 
fogadta, majd Pannonhalmára vitték, 
ahol a nép három napig tiszteletét 
fejezhette ki az ereklye előtt, innen 
indultak Budára. Az országutakat 
elözönlötte a jámbor nép, megállt a 
munka, zúgtak a harangok, dörögtek 
a mozsarak. Az ereklyével július 20.-
án éjjel érkeztek Budára. Az országjá-
rás 1938.-ban Szent István halálának 
900-ik évfordulóján különvonaton 
megismétlődött. 

A Szent István és a Szent Jobb az 
Ünnepi Kalendáriumból van átvéve. 

Pócsai György 
 

(További ünnepi szokásokról a 4. 
oldalon olvashatnak.) 
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„A szabályok azért vannak, hogy megszegjék” 

Wisinger István, a Magyar Újság-
írók Országos Szövetségének el-
nöke 2001. június 29-én előadást 
tartott az I. Nemzetközi Média-
fesztivál rendezvénysorozatán az 
újságírási normákról, írott és írat-
lan szabályokról, magáról az eti-
káról. 

A Szegedi Ifjúsági Ház már a har-
madik médiatalálkozónak adott ott-
hont 2001. június 28. és július 3. kö-
zött. Az I. Nemzetközi Médiafesztivál 
hat napos programsorozatán igazi 
szakemberek, az újságírás nagyjai 
tartottak előadást, próbáltak bevezet-
ni minket, érdeklődő diákújságírókat 
a szakma rejtelmeibe; mondták el 
véleményüket a sajtóról, készítettek 
fel bennünket a nagy kihívásra és 
küldtek az újságíróvá válás nem is 
olyan sima, számos buktatókkal tele-
tűzdelt útjára. 

Wisinger István, a MÚOSZ elnöke, 
előadása során rá próbálta vezetni 
hallgatóságát azokra a legfontosabb 
etikai kérdésekre, amelyek meghatá-
rozzák, mit szabad leírni egy újságíró-
nak, és mit nem. A Szövetség etikai 
kódexet dolgozott ki, amelyben mind-
ez benne foglaltatik. A 10 paragrafus-

ból álló kódex elkülönít két fogalmat: 
tényközlés és véleményközlés. Világo-
san megmutatja, mikor szabad egyéni 
véleményeket is közölni, és mikor kell 
azt szigorúan kihagyni egy cikkből. A 
tényközlő műfajokban, mint például 
amilyen a hír és mindegyik alfajtája, 
szigorúan objektív szemszögből kell az 
eseményeket szemlélni. A legfonto-
sabb a valósághű tájékoztatás és lelki-
ismeretes tényközlés — fejtette ki 
Wisinger István. Az újságírói vélemé-
nyeknek, amelyek pozitív mellett ter-
mészetesen lehetnek elmarasztalóak 
is, a publicisztika ad teret, e műfajba 
tartozik a vezércikk vagy a glossza is. 

Az újságírót kötelességei mellett 
ugyanúgy jogok is megilletik. A kódex 
hangsúlyozza a személyiség védelmét, 
amely értelmében például személyről 
vagy jogi szervezetről mindaddig nem 
közölhetünk számára hátrányos infor-
mációt, amíg azt konkrét bizonyíté-
kokkal alá nem támasztjuk. Ugyanak-
kor a szerzőt is védi, hisz a Szervezet 
legfőbb feladata tagjainak szakmai 
védelme. Egyfajta szakszervezetként 
működik, amely az újságírók érdekeit 
védi, szakmai vagy etikai vétség során 
kivizsgálja az esetet, és elbírálja, tör-

Agymosás 
Balázs Géza, a Diák és Ifjúsági Új-
ságírók Országos Egyesületének 
alapítója az I. Nemzetközi Média-
fesztivál rendezvényeinek alkalmá-
val a média társadalmat befolyáso-
ló, olykor manipuláló hatásairól 
tartott érdekes előadást 2001. júni-
us 29-én a Szegedi Ifjúsági Házban. 

Kevés olyan esemény váltott ki ak-
kora pánikhullámot az Egyesült Álla-
mokban, mint egy egyszerű rádiós 
hangjáték az 1940-es években. H. G. 
Wells angol sci-fi író klasszikus művét, 
a „Világok harca” című regényét dolgoz-
ták fel és tűzték egy rádióadó műsorára. 
A történet annyiból állt, hogy a Földet 
rettentő, szörnyűséges kinézetű marsla-
kók támadták meg, és magát az inváziót 
az újságírás klasszikus módszereivel, 
hírrel, riporttal, interjúval mutatták be. 

A hangjáték alatt többször is figyel-
meztették a rádióhallgatókat, hogy egy 
fiktív regény rádióra alkalmazott válto-
zatát sugározzák és nincs ok semmi 
aggodalomra. A csápos szörnyek táma-
dását jól meghallották a rádióban, de a 
figyelmeztetés úgy elsiklott a fülek mel-
lett, hogy valódi tömeghisztéria robbant 
ki. Egy héttel később még mindig nyug-
tatni kellett szegény amerikai átlagpol-
gárokat, hogy nincsenek veszélyben — 
legalábbis marslakók nem támadnak. 

Balázs Géza ezzel a példával jól 
szemléltette, mennyire befolyásolhatóak 
az emberek, a tömegek. Bár ez esetben 
nem a média hibájáról volt szó, hanem 
az információáramlás nem tökéletes 
folyamatáról, megdöbbentő volt mégis, 
hogyan képes elhitetni az emberrel a 
sajtó esetlegesen hamis, nem teljes-
körűen közölt tényeket. 

Ez a félreinformálás — amely ez 
esetben a befogadó, a közönség hibájá-
ból történt —, a rádió majd a televízió 
után öltött — egyesek szerint — hatal-
mas méreteket. 

A meghökkentő jelenség kimenetelét 
statisztikai adatok tették még érdeke-
sebbé. A megkérdezettek műveltségi 
szintje fordított arányban állt a hiszé-
kenységükkel és persze ők estek hama-
rabb pánikba. 

Mindannyian megtapasztaltuk, 
hogy a média hatalom — ugyanúgy tud 
valakit népszerűvé tenni, mint tönkre-
tenni. Ugyanúgy tud valakit a tömeggel 
megszerettetni, mint megutáltatni. 

A média — mint azt Balázs Géza 
elmondta — lehet a Sátán eszköze vagy 
isteni ajándék is — főleg szemlélet, va-
lamint annak a kérdése, hogy mire 
használjuk, mely irányba terjesztjük ki 
határait. Hogy mivé változhat a média, 
az csak a jövő újságíró-generációjától 
függ. 

Somogyi Gábor 

Könyvtár 
A Somogyi-könyvtár dorozsmai fiókkönyv-
tára 2001. aug. 6-17-ig zárva tart. Nyitás 
2001. aug. 21-én kedden fél 10-kor. 

tént etikai vétség, vagy nem. 
Wisinger István szavaival élve, 

„leírjuk az összes olyan szabályt, ame-
lyet aztán az ember megszeg”. De oly-
kor figyelembe kell vennünk azt, hogy 
mondandónkkal ártunk-e valakinek, 
mert a személyi sértésen túl mi is 
megüthetjük a bokánkat.  

Somogyi Gábor 

Tisztelt állattulajdonosok! 

Kérem, hogy a szarvasmarhatar-
tók az évente kötelezően előírt 
tuberkulin oltásra rendelési időmben 
hétköznap reggel 8-9 óra között a Pol-
gármesteri Hivatalban személyesen 
vagy telefonon (463-038) bejelentkezni 
szíveskedjenek. Egyéb időben a 06-
30/9723-016-os rádiótelefonon. 

Továbbá ismételten kérem a ser-
téstartókat is, hogy aki tenyészállatot 
(koca, kan, tenyészcélra szánt süldő) 
tart, vagy a közeljövőben szándékozik 
beállítani és eddig az idén még nem 
történt meg a kötelező vérvétel (pl. 
vemhesség, szoptatás stb. miatt), úgy 
azok is szíveskedjenek a fenti módon 
bejelentkezni. 

Felhívom a figyelmet, hogy azoktól 
a sertésektől is kell vért venni, ame-
lyektől az előző évben már vettek. 

Egyúttal ismételten tájékoztatom 
a tisztelt állattartó ügyfeleimet, hogy 
aki hozzám jön a Polgármesteri Hiva-
talba, az ne az állatorvos eddig meg-
szokott helyén keressen, hanem a 
belső folyosón, a Kábeltévé mellett, 
ún. „képviselői irodában”. (A csapóaj-
tón keresztül v. az udvar felőli bejára-
ton lehet megközelíteni.) 

dr. Farkas Attila 

Felhívás az augusztusi óvodai 
befizetésről 

 
Tájékoztatásul közlöm, hogy au-

gusztus hónapra a következő napo-
kon lehet a térítési díjakat az óvodák-
ban befizetni: 
Jerney utcai Óvodában 3-án 13-16.30 
Bölcs utcai Óvodában 6-án 13-16.30 
Negyvennyolcas utcai Óvodában 7-én 
13-16.30 
Széksósi úti Óvodában 8-án 13-16.30 

Felhívom a Kedves Szülők figyel-
mét, hogy az óvodák nyitási napján, 
valamint a további napokra csak 
azoknak a gyermekeknek tudunk 
ebédet rendelni, akiknek a térítési 
díja be van fizetve. 

Köszönettel: Pappné Sörös Julianna 
óvodavezető 
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Pénzzel töltött 
mentőöv a diákoknak 

 Diákhitel ősztől 
A polgári kormány a 2001/2002 

tanévtől hallgatói hitelrendszerről és 
Diákhitel Központ Rt. létesítéséről 
döntött. 

A kormányrendelet — 119/2001. 
(VI. 30.) Korm. Rend. — a 2001. júni-
us 30-án megjelent Magyar Közlöny 
74. számában, teljes terjedelmében 
olvasható. 

A hitel igénylésével kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat olvasóink 
tájékoztatása érdekében közöljük. 

A hitelrendszer biztosítani kívánja 
minden fiatal számára azt az esélyt, 
amely a felsőoktatásban való részvé-
telhez kell, függetlenül a család vagy 
az egyén anyagi teherviselő képessé-
gétől, ugyanakkor a felsőoktatás fenn-
tarthatóságához is hozzájárul a ma-
gyar gazdaság fejlesztése érdekében. 

A hallgatói hitelt — egyéni hitelbí-

rálás és kockázatértékelés nélkül — 
minden magyar állampolgár igénybe 
veheti, aki felsőoktatási intézményben 
beiratkozott hallgatóként tanul, 
igényléskor 35. életévét még nem töl-
tötte be, hallgatói jogviszonya nem 
szünetel. 

A felvehető hallgatói hitel legki-
sebb összege 2001/2002 tanévben havi 
10 000, legnagyobb összege havi 21 
000 forint. 

A törlesztő részlet a hitelfelvevő 
majdani éves jövedelmének meghatá-
rozott arányában kerül megállapítás-
ra és a Diákhitel Központ Rt. számára 
kell majd befizetni. A hallgatói hitel 
kamata általában 6%, amely megha-
tározott feltételek mellett maximum 
8%-ra növelhető. A GYES/GYED ide-
jére, sorkatonai és a polgári szolgálat 
időszakára külön kamattámogatás is 
igényelhető a törlesztési kötelezettség 
szüneteltetése mellett. A hitelről a 
hitelt felvevő a Diákhitel Központ Rt-
vel, határozatlan időre szóló kölcsön-
szerződésben állapodik meg. 

A hitel igénylését annál a felsőok-
tatási intézménybél kell kezdemé-
nyezni, ahol a hallgató tanul, vagy 
beiratkozott. A kölcsönszerződés 
nyomtatványaihoz augusztustól a 
Magyar Posta hivatalaiban lehet hoz-
zájutni. A tanintézet által igazolt és 
kitöltött szerződést a posta útján kell 
a Diákhitel Központ Rt. felé továbbí-
tani, ahonnan az adatok tartalmi, 
formai ellenőrzése után tárgyhó 15-ig 
folyósítják a hitel összegét a hallgató-
nak. A hitel igénylését a tanulmányi 
év első félévében szeptember 1-től 
december 15-ig, második félévében 
február 1-től május 15-ig lehet kezde-
ményezni, visszamenőleges hitelfize-
tési hatállyal. 

A hitel törlesztési kötelezettségé-
nek kezdési időpontja a hallgatói jog-
viszony megszűnése, legkésőbb azon-
ban a hitelfelvételi jogosultság meg-
szűnése. Lehetőség nyílik arra, hogy a 
kötelező hiteltörlesztésen felül is fi-
zessen be a hallgató összegeket, sőt 
előtörlesztésre is van lehetőség. Az így 
befizetett összegeket jóváírják a szám-
láján. A kölcsönt igénylők a hitelszer-
ződéssel kapcsolatos teendőkről, fize-
tési kötelezettségeikről, egyenlegükről 
folyamatos tájékoztatást kapnak. 

A törlesztést nem fizetők a köl-
csönszerződés felmondása és az állami 
adóhatóság adóbehajtással foglalkozó 
szakembereinek hathatós intézkedé-
seire számíthatnak akár itthon, akár 
külföldön tartózkodnak. 

Az érdeklődők a felsőoktatási in-
tézményekben szerezhetnek részletes 
információt a hallgatói hitel igénylésé-
ről, folyósításáról. 

Szentes-Bíró Ferenc 

Hatékony fegyver a megelőzés 
 A cím első két szava talán kissé 

megdöbbentő, mégis bizton állítható, 
hogy átlagemberek kezében a megelő-
zés a bűncselekmények nagy részével 
szemben hatásos "fegyver" lehet. 

 A nyár beköszöntével nemcsak sza-
badtéri tevékenységeink száma szaporo-
dott meg. Gondolni kell olyan helyzetek-
re, melyek ezen gyönyörű évszak örömeit 
beárnyékolhatják, de egy kis odafigyelés-
sel megelőzhetőek. Kiskundorozsma 
kertváros jellegéből adódóan többségben 
kertes házakból áll, melyeknél a 
"hívatlan vendégek" száma minimalizál-
ható az alábbiak szerint.  

 Házunkból, lakásunkból történő 
távozás előtt győződjünk meg a nyílás-
zárók zárt állapotáról, csakúgy, mint 
a tárolóhelyiségek, otthon maradt 
járművek biztonságos bezárásáról is. 
A nagy meleg idején is könnyelműség 
éjszakára nyitva hagyni a bejárati 
ajtót, vagy ablakokat, ha azok nincse-
nek látószögünkben. Lakhelyünk szel-
lőztetését lehetőleg olyan nyílászárók 
felhasználásával oldjuk meg, melyek-
re behatolást megnehezítő - biztonsági 
rács - lett felszerelve. A bejárati ka-
puk nappali időszakban is történő 
zárása mellett visszatartó lehet a - 
már elérhető áron beszerezhető - moz-
gásérzékelővel kombinált fényvető 
felszerelése, mely megfelelő beállítás 
mellet udvarunk jelentős részét meg-
világíthatja. Ez a szerkezet takarékos, 
mindamellett eddigi tapasztalataink 
alapján hatásos lehet.   

 Kiskundorozsmán, jellemzően a 
Nagybani Zöldség- és Gyümölcspiacon, 
annak környékén, valamint a temető 
előtt parkoló gépjárműveink vannak 
kitéve alkalmi lopásoknak, illetve gép-
kocsi-feltöréseknek. Ezek is megelőzhe-
tőek lennének némi odafigyeléssel az 
esetek többségében. Amennyiben eltá-
vozunk autónktól, minden esetben zár-
juk azt be, lehetőség szerint riasztóval 
is védjük. A nagy hőség ellenére se 
hagyjuk az ablakot ujjnyira leengedve, 
mert az beláthatólag a szellőzéshez 
kevés, a behatoláshoz viszont elegendő. 
Értékeinket (mobil telefon, kézitáska,  
rádiósmagnó, készpénz, videokamera... 
stb.)  semmi estre se hagyjuk látható 
helyen, legjobb testünk őrizetében tar-
tani, esetleg csomagtérbe zárni. A leg-
biztonságosabb mégis az, ha egy sze-
mély a járműnél marad.  

 Előfordulhat, hogy minden óvatos-
ságunk és elővigyázatunk ellenére 
bűncselekmény áldozatává válunk. 
Ilyenkor fontos momentum, hogy mie-
lőbb értesítsük a hatóságot (nem a 
sógort, testvért, nagymamát, főnö-
köt!), ugyanis az időbeni tényező nagy 
jelentőséggel bír az ügy eredményes 

lezárása szempontjából. Az ingyene-
sen hívható 107, illetve a mobiltele-
fonról SIM kártya nélkül is hívható 
112 segélyhívószámok esetünkben a 
Szegedi Rendőrkapitányság ügyeletén 
futnak össze (az ország területén a 
megyeközpontokban). Csak a bejelen-
tést követően kezdjük el a telefon, 
bankkártya letiltását az előbbiek mi-
att. A helyszínre küldött körzeti meg-
bízottat, vagy rendőrjárőrt tájékoztas-
suk a történtekről. A bejelentés elmu-
lasztása újabb gondok szülője lehet, 
hiszen telefonunkkal, bankkártyánk-
kal, személyes iratainkkal több módon 
is visszaélhetnek, melyekből később  
hátrányunk származhat. 

 Kevésbé sürgős esetekben, bejelen-
teni valójukat Kiskundorozsmán a 
Negyvennyolcas u. 47. szám alatt min-
den hétfőn és szerdán  17.00 óra és 
19.00 óra között  fogadóórán tehetik 
meg a helyi körzeti megbízotti irodán, 
illetve a Szegedi Rendőrkapitányság 
Szeged, Párizsi krt. 16-22. szám alatti 
panaszirodáján (non-stop, tel.: 477-577), 
valamint hivatali munkaidőben a Bel-
városi Rendőrőrsön (Szeged, Kossuth 
Lajos sgt. 28. szám alatt; tel.: 425-857). 
Ugyanitt várunk minden olyan informá-
ciót,  ötletet mellyel településrészünk és 
lakóinak biztonsága, nyugalma növelhe-
tő.  

Szeged, 2001. július 21.  
 

Bűncselekmény- és bosszúságmentes 
nyáridőt kíván 
Molnár Csaba r. zászlós 

körzeti megbízott 
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Augusztus 5.  Havas Boldogasszony 
 

Az alsóvárosi templom búcsúnapja, 
egyben az egyházi év három főünnepe 
mellett a városnak és a szegedi táj 
népének legnagyobb ünnepnapja. 

A havibúcsúra való készülődés 
néhány nappal előtte megkezdődött. 
Idehaza frissen meszelték a házvége-
ket, kitakarítottak és minden szállás 
és ellátásbeli előkészületet megtettek 
az érkező rokonok és búcsúsok fogadá-
sára. 

A templomba közeledő búcsúsok 
rövid imádságra minden útjukba eső 
templomba, kápolnába betértek, út-
széli kereszteknél, szobroknál tisztele-
tet tettek. 

Az alsóvárosi templom közelében 
volt a Csöpörke-tó, amelyben a legen-
da szerint a török időkben mintegy 
nyolcvan esztendeig, 1630 tájáig rej-
tőzködött Mária képe. Innen került 
vissza a főoltárra. Ezzel a tó vize a 
népi áhítat lélektana szerint mind-
örökre megszentelődött. Az érkező 
búcsúsok először a vizében megmosa-
kodtak, ünneplőjükbe öltöztek és leg-
többen égő gyertyával a kezükben 
mentek a templomba. 

Az ünnepi szentmise mindig 
infulás főpap celebrálta. A nagymise 
után megindult a körmenet, népiesen 
kerülés. Legtöbbször nyomban a déli 
harangszó után kezdetét vette az 
egyes kereszteknek (búcsúsoknak) a 
kegyképtől való elköszönése, az egész 
búcsúnak a legmegkapóbb, szívek 
mélyéről felszárnyaló megnyilatkozá-
sa. 

A búcsú természetesen nemcsak 
lelki vígassággal, hanem ünnepi ven-
dégeskedéssel járt együtt. Az alsóvá-
rosi családok a búcsúebéden vendégül 
látták rokonaikat, barátaikat, de 
akárhányszor megszólított ismeretlen 
búcsúsokat is. 

 
Augusztus 15. Nagyboldogasszony 

Ünnepe 
 
Ezt az ünnepet Székesfehérváron 

már első szent királyunk István is 
ünnepli. Egyik alkalommal a Napba-
öltözött Asszony nagyjeléről beszélt 
Gellért István és az egész udvara 
előtt. Az Árpádház, Árpád megkeresz-
telkedett hada is a Nagyboldog-
asszony oltalmába ajánlotta magát. 
Az országot, vagyis önnön uraságát és 
a királyságot, Mária szimbolikus tu-
lajdonának érezte, vallotta. E válasz-
tásba a pogány Boldogasszony tiszte-
let az archaikus Emese hagyomány is 
közrejátszott. 

Az ünnepen a szegedi tájon általá-
nos a virágszentelés, így a napraforgó, 
ökörfarkkóró de főleg a comborka más 
néven menta virág (XVI. Századtól 
Boldogasszony mentája). Régebben 
Tápén még olajfa ágat is tettek a cso-
korba. Mint mondották a haldokló 
Mária meghagyta, Hogy olajágat vi-
gyenek előtte. Együttes mai nevük 
Nagyboldogasszonyi fű. Leginkább 
halottak koporsójába szokták az idő-
sebbek tenni, hogy hitük szerint Mári-
ához hasonlóan azok is dicsőségre 
jussanak. 

Tápén az új ház fundamentumába 
is tettek. De tettek továbbá az új pár 
ágyába, csecsemő bölcsőjébe is. Volt 
aki a csokrot szentelés után a házte-
tőn tartja három nap és három éjjel, 
hogy a nap és harmat érje mert így 

még foganatosabb. Főzetét valamikor 
hideglelésről is itták. A beteget, beteg 
testrészt borogatni, a beteg jószágot 
itatni szokták vele, de ágyaspálinkába 
is szokták rakni. 

Ez a hagyomány még a szegedi 
középkorba nyúlik vissza, és nem függ 
össze a bevándorolt németség barokk 
jámborságával. 

A népi hagyomány a Nagyboldog-
asszony és Kisasszony napja közötti 
időszakot Két Boldogasszony közének 
is nevezi. Ez a három hét a gazdaem-
ber szempontjából különösen is megfe-
lelő volt az új vállalkozások, befekte-
tések elindítására. Más területeken a 
búza cséplésnek volt a legjobb ideje. A 
ruhák szellőztetése is ez idő alatt volt, 
mert ekkor nem esett bele a moly. 

 

Népi szokásaink 

Sikeres volt a negyedik dorozsmai utcabál 

Negyedik alaklommal invitálta 
Bányai Attila utcabálra a dorozsmai-
akat és a környékben lakókat. Bár a 
nap borongósan indult és még dél-
után is ott lógott a levegőben az eső 
lába, végül az időjárás kegyeibe fo-
gadta a szervezőket, és kellemesen 
hűs estével lepte meg a kilátogató-
kat. Talán ennek is köszönhető, hogy 
közel ötezren látogattak ki a rendez-
vényre. 

Az érdeklődők nagy számából 
kitűnik, hogy a szervezők jól hatá-
rozták meg a célközönséget, akinek a 
könnyed szórakozás lehetőségét 
nyújtani kívánták. Nemcsak a jó 
zenével és kiszolgálással, hanem 

tűzijátékkal is szórakoztatták a  
sokaságot. Ezt nemcsak azok élvez-
ték akik kilátogattak a főtérre, so-
kan a házuk udvaráról kísérték fi-
gyelemmel az eseményt. 

Meg kell említeni, hogy mára 
nemcsak a dorozsmaiak, hanem a 
környékbeli települések és Szeged 
lakói is nagy érdeklődést mutatnak 
az utcabál iránt. Külön ki kell emel-
ni, hogy ilyen tömeget megmozgató, 
hasonló eseményt csak igen ritkán 
tud megrendezni Szeged városa. 
Külön öröm volt látni, hogy az utca-
bál helyén már másnap tisztaság 
honolt, a szeméthegyek eltűntek. 

Ballai Ferenc 

Szórakozó sokaság a dorozsmai éjszakában 



2001. július 30. 5. oldal 

Miért éppen Dorozsma (nem)? (folytatás az 1. oldalról) 

A méltán híres — Dankó Pista 
által is megénekelt — szélmalom és 
közvetlen környéke, a fürdők elkerí-
tett területe, azután igazán zavarba 
jönnék. 

A fürdők melletti csónakázó tó 
hínáros, a rajta átvezető cölöphíd kor-
látjait módszeresen lopják, a csónak-
ház és a fürdő kerítése között a minap 
vadkendert fedeztem fel. A két stran-
dot elválasztó földnyelvet nem becsül-
jük, az a fenntartók minden erőfeszí-
tése ellenére elhanyagolt, szemetes, 
kerítése kritikán aluli. 

Hát… sajnos nincs már meg élvo-
nalbeli focicsapatunk (lassan a pá-
lyánk is elúszik), közbiztonságunk 
sem valami fényes, bajok vannak a 
közlekedéssel — tízmilliós beruházás 
kellett a közúti balesetek miatt felkor-
bácsolódott jogos indulatok csillapítá-
sához —, állandó viták, veszekedések, 
bírságolások, botrányok színhelye a 
nagybani piac és környéke. A térség 
napilapjának panaszkodott a minap 
egy közelben lakó, aki elmondta: in-
gatlanját évek óta árulja, de eladni 
áron alul sem tudja a piac közelsége 
miatt.  

Két hónapja sincs, hogy feltörték 
és kirabolták a főutcán a nemrégen 
megnyílt élelmiszerboltot, amely 200 
méterre sincs a körzeti megbízott iro-
dájától.  

Nincs egy motel, turistaszálló, mo-
zi, állandó múzeum, de munkahelyek-
ben, munkalehetőségekben sem bővel-
kedhetünk. 

A taxisok külön tarifát alkalmaz-
nak a városrészbe utazók szállításá-
nál. Nem tudom, Szőreg, Újszeged 
mennyivel van közelebb a Mars tér-
hez? 

A szűkös anyagiak miatt élet-halál 
harcot vív a fennmaradásért a kézi-
labdasport, a Petőfi Sándor Művelődé-
si Ház tartalmi kiteljesedését behatá-
rolja a szűkös anyagiakon túl az épü-
let hasznos alapterülete is (tisztelegve 
az ott dolgozók áldozatos szervező és 
programteremtő tevékenysége előtt). 

A városrész egyetlen információs 
táblája, amelyről az ide látogató tájé-
kozódhatna: szétesett, vandál kezek 
tönkretették: le kellett szerelni. A 
szomszédságában épített néhány szép 
padot, az árnyat adó hársfákkal 
együtt — valamilyen kezdődő építke-
zés okán — néhány éve egyszerűen 
eltüntették az „illetékesek”. 

Tudjuk, hogy épül az autópálya, de 
hol van az még? Talán hamarabb 
megépül a városrész központjában a 
körforgalom, ha mindenki úgy akarja. 
Addig pedig: rázzuk az öklünket, szla-

lomozunk a kerékpárút helyett a köz-
úton csalinkázó kerékpárosok között. 
A gróf Széchenyi István evezős pályát 
— és az 55. sz. utat — az azonos nevű 
utcán át egy földúton lehetne megkö-
zelíteni, de a szeméttől, az út állapo-
tától és a bűztől meg sem szabad a 
közlekedést — még kerékpárral sem 
— kísérelni. Aki mégis rászánná ma-
gát, előtte tetanuszoltásról gondos-
kodjon, botot vigyen magával, hiszen 
fertőzéstől és kóbor kutyák támadásá-
tól joggal kell tartania. 

Az ötvenes évek stílusában várako-
zunk sok ezren évente a szabad ég 
alatt a szűrő busz előtt, hogy átvilá-
gítsák tüdőnket. Nem hiszem el, hogy 
a XXI. század első évében így kell el-
bánni az emberekkel, egy világvárosi 
babérra törő nagyváros fontosnak 
tartott kerületében. 

És hol vannak fiataljaink? 
Sokan már az általános iskolába is 

Szegedre járnak. Miért? 
Ennek ellenére öröm látni, hallani 

és olvasni az itt maradtak tanulmányi 
és sportsikereit. 

Esténként a fiatalok — azok közül 
is a tehetősebbek — autójukkal, mo-
torjaikkal a malom előtt, vagy a temp-
lom melletti parkban álldogálnak, 
szotyoláznak, múlatják az időt: célta-
lanul. Megesik, hogy unalmukban a 
sarki — egyébként nagysikerű rendez-
vényeket, utcabált is szervező és fi-
nanszírozó — cukrászda tulajdonosá-
nak ízlésesen berendezett előkertjé-
ben a vasoszlopokat hajlítgatják. 

Itthon alig maradnak, hiszen Üllé-
sen, Szegeden, Forráskúton számta-
lan program várja őket. Az Izabella-
híd tövében épült szórakoztatóközpont 
12 percnyi járásra van autóbusszal a 
kerület központjától. 

 
Azért akad üde színfolt is. 
Nagy öröm a sportcsarnok, még 

nagyobb eredmény, hogy egyre több 
nívós (sport) rendezvény is zajlik a 
falai között. Csak zárójelben jegyzem 
meg: a nagyszerű csarnokhoz vezető 
utca szűk, a csarnok hollétét egyetlen 
iránytábla sem jelzi. 

Épült és épül a csatornahálózat, de 
gondolt-e valaki arra, hogy a terep-
rendezés után a Széksósi utat egy 
szép fasor díszítse? 

Sokunk nagy örömére, kiválóan és 
közmegelégedésre működik — igaz, 
szerény költségvetéssel — a Somogyi-
könyvtár fiókkönyvtára. Az ott dolgo-
zók erejéből még kisebb kiállítások, 
rendezvények szervezésére is futja. Az 
viszont elgondolkodtató, hogy újabban 
ivóvízért és a mellékhelyiség igénybe-

vétele céljából is a fallal elválasztott 
Művelődési Házba kell az ott dolgo-
zóknak kutyagolniuk. 

Mindannyiunk megelégedésére — 
viszonylag baráti áron — szolgáltatá-
sait folyamatosan bővítve, üzembizto-
san működik a kábeltelevíziós háló-
zat. Szinte alig hallunk panaszt — 
kivétel az ár — a telefon, gáz és elekt-
romos szolgáltatásokra. Néhány vál-
lalkozó — sokszor erején fölül is — 
önzetlenül segíti a városrész fejlődését 
adományaival, rendezvényeivel, talán 
soha meg nem térülő beruházásaik-
kal. Megkapják-e az illő megbecsülést, 
vagy csak a szokásos „köszönjük ön-
zetlen segítségüket” formulában, a 
helyi újságokban leírt támogatói felso-
rolásokban bízhatnak? 

Szeged városa a Széchenyi-tervhez 
kapcsolódó pályázatában a város für-
dőkultúrájának emelése, a termálvi-
zek hasznosítása okán megemlíti a 
sziksósi strandot is. Újabban híreket 
hallunk külföldi befektetőkről, akik 
élményfürdőt, vízi parkot varázsolná-
nak ide. Mekkora élmény lesz ez ne-
künk, Dorozsmának, milyen bevételt, 
mennyi munkahelyet fog ez jelenteni! 
Vagy úgy fogunk járni, mint a Nyugat
-Magyarország szélén élő földtulajdo-
nos gazdák a „sógorokkal”? 

Örvendetes a városrész összefogá-
sa ünnepeink, hagyományaink méltó 
lebonyolítására, a Dorozsmai Napok 
megrendezésére. Csak köszönet illeti 
a hivatásos és önkéntes szervezők 
fáradhatatlan munkáját, a siker érde-
kében tett erőfeszítéseiket. Csak 
csendben zsörtölődöm: a részönkor-
mányzati épület előtere nem érdemel-
ne meg egy bitumenfelületet, hogy a 
koszorúzóknak, az ünnepségek részt-
vevőinek, szereplőinek ne kelljen a 
méretes tócsákon átgázolniuk, a gép-
kocsikkal érkezőknek, ott parkolók-
nak tengelytöréssel számolniuk. Ta-
lán az autóbuszoknak sem kellene a 
járdán parkolni, így nem szakadná-
nak fel a szegélykövek és a terület is 
kevésbé károsodna. A korlátot, a lán-
cot, a kerékvetőt már kitalálták, csak 
alkalmazni kellene. 

 
Nos — ahogy mondani szokás — 

ennyit a teljesség igénye nélkül szű-
kebb pátriánkról. 

 
Kérem, döntsék el Önök, nyájas 

olvasók ezek után: Kiskundorozsmá-
ra — Szeged III. kerületébe — költöz-
ne-e barátom lakásába valaki, vagy 
sem? 

 
Szentes-Bíró Ferenc 
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Egy beruházás margójára 
Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet. 

Azt hiszem keveseknek jelent gondot, 
hogy azonosítsa a céget. A legtöbb 
embernek a dorozsmai kábeltévé jut 
eszébe róla, hiszen a dorozsmai lakos-
ság több mint kétharmada nézi, élvezi 
szolgáltatását, mely immár kilencedik 
éve alakul, fejlődik. Ennek apropóján 
érdemes visszatekinteni, hogy hogyan 
alakult a közelmúltban az önálló, he-
lyi kábeltévé sorsa. 

1999. május. Ez az az időpont, ami-
kor a Szövetkezet megújult csapattal 
nagy terveket kezdett el szövögetni. 
Egy maroknyi csapat adminisztrációs 
hátteret kezdett építeni a kábeltévé 
mögé. Világosan látták, hogy nincs más 
lehetőség az életben maradásra csak a 
műszaki fejlesztés és előrehaladás biz-
tosíthatja az életben maradást. Tervei-
ket az Országos Rádió és Televízió Tes-
tület is magáévá tette, hiszen egy pá-
lyázaton tízmilliós nagyságrendű támo-
gatáshoz juttatta a Szövetkezetet. 

Immáron állami segítséggel a háta 
mögött kezdett neki a 2000-es évnek a 
kábeltévé. A beruházás ezen szakasza 
kevésbé volt látványos, viszont egy 
átfogó előkészítő munka folyt, és  2001 
áprilisában  látványos változásokat 
ígért a Kábeltévé Szövetkezet. 

Arról lehetett hallani, hogy a háló-
zat jelentős részét korszerűsítették, így 
alkalmas az idő arra, hogy egy újabb 
szolgáltatást is bevezessenek. Az érin-
tettek, azaz mi, egy igényesen kivitele-
zett színes szórólapon, a helyi újságok-
ban és a képújságon keresztül tájéko-
zódhattunk arról, hogy miről is van szó. 
Megtudhattuk, hogy nyolc újabb csa-
tornával bővül a kábeltévé szolgáltatá-
sa. Újdonság volt azonban, hogy ezt 
nem kötelező mindenkinek megvenni – 
hozzáteszem, egyesek jelenleg nem is 
képesek rá -, hanem mindenki maga 
döntheti el, hogy előfizet-e rá vagy sem. 
A többszintű szolgáltatás immár tartal-
mat kapott, és az addig kevésbé látvá-
nyos fejlesztés új fényben tűnt fel. A 
szegediekhez hasonlóan már Dorozs-
mán is több programcsomag közül le-
het választani. Az új, „Bővített szolgál-
tatásnál” megfigyelhető, hogy a vezetés 
a magyar csatornákra helyezte a fő 
hangsúlyt, hiszen nyolcból öt magyar 
nyelven szól hozzánk. Emellett a beve-
zetett csatornák fő jellemzői, hogy in-
kább a rétegigényeket elégítik ki, hi-
szen az alapcsomagban található elég 
sok általános jellegű csatorna.  

A változások, újdonságok azonban 
még nem értek véget. Még éppen csak 
megkötöttük új szerződéseinket a bőví-
tett csomagra, amikor jött a hír: ősztől 
Internet szolgáltatás indul Kiskundo-
rozsmán. A magas telefontarifák miatt 

sokan áhítoznak a sokkal gyorsabb és 
olcsóbb Internetre. Sokáig ez elérhetet-
lennek látszott, hiszen már 1997-ben is 
közelinek mondták azt az időpontot, 
amikor lesz Internet a kábeltévén, 
most pedig egyszerre kiderül: nemcsak 
a kábeltévés szolgáltatás bővül, hanem 
újabb területre merészkedik a kábelté-
vés csapat, és az Internet bevezetését 
készíti elő. Vettem a fáradságot és 
megérdeklődtem, hogy mi is lesz ennek 
a menetrendje. Megtudtam, hogy a 
TiszaneT húszmilliós beruházása mel-
lett, a kábeltévé is jelentős anyagi esz-
közöket fordít az Internetes fejlesztés-
re. Szeptemberben kezdődik a teszt-
üzem, amit remélhetőleg a gyorsan 
lezajlik, és megkezdődhet az előfizetők 
felé az értékesítés. Mint kiderült, az új 
hálózat nemcsak több csatorna vételére 
nyújt lehetőséget, hanem a gondos ter-
vezés következtében alkalmas kétirá-
nyú kommunikációt igénylő szolgálta-
tások nyújtására is. Mivel ezidő szerint 
egyetlen ilyen szolgáltatás – az Inter-
net – terjedt el a magyarországi kábel-
hálózatokon, itt is ezirányba kezdett el 
tapogatózni a vezetés. Másfél hónapos 
előkészítő munka eredményeként sike-
rült július elején a TiszaneT-tel megál-
lapodni abban, hogy ő fog Internetet 

szolgáltatni. Azok után, hogy két hónap 
alatt sikerült bevezetni az új program-
csomagot, nem kételkedem abban sem, 
hogy ősszel elindul az Internet-
szolgáltatás is. Külön érdekesség, hogy 
a kábeltévések ügyfélszolgálata egyben 
a TiszaneT kihelyezett ügyfélszolgálata 
is lesz, így nem kell a városba utazni, 
ha kábeltévén akarunk internetezni. 

Ottjártamban érdeklődtem arról is, 
hogy mit hoz a jövő. Megtudtam, hogy 
az ősz és tél további változtatásokat, 
újdonságokat ígér. A kábeltévé vezeté-
se eltökélt: nem hagyja unatkozni az 
előfizetőket. Az ősszel részletesen tájé-
koztatják az előfizetőket, hogy milyen 
változások várhatóak a közeljövőben és 
nem mondanak le az Internet nyújtotta 
lehetőségekről sem. Az Online Ügyfél-
szolgálaton, már ma is megtehető a 
szerződéskötés és módosítás Interneten 
keresztül. Ezen felül a folyamatos fris-
sítésekkel mindig naprakész informáci-
ókat nyújtanak az előfizetőknek. Úgy 
tűnik rohamosan fejlődő társadal-
munkkal a kábeltévé is lépést kíván 
tartani, ezzel biztosítva az esélyegyen-
lőséget az itt lakóknak. További sok 
sikert hozzá.  

GT 

A TiszaneT a Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet hálózatán is szolgáltat 
Internet a dorozsmai kábeltelevízió hálózatán 

Pár éve még az volt a kérdés, hogy 
szükség van-e az Internetre. Ma már 
nincs olyan család vagy vállalkozás, aki 
ne tudná használni munkához, játék-
hoz, szórakozáshoz az Internetet. A 
világhálón szinte elképzelhetetlen 
mennyiségű információ található. Az 
egyik legjobb amerikai keresőprogram, 
a Google több mint 1,3 milliárd interne-
tes oldalt tart nyílván, ami egyes becslé-
sek szerint is csak legfeljebb egyharma-
da az összes elérhető információnak. 
Már magyar nyelven több millió oldal-
nyi tartalmat lehet böngészni. 

Ma már az igazi kérdés az, hogy 
hogyan lehetne sokat gyorsan interne-
tezni úgy, hogy az internetezés költsé-
gei ne legyenek csillagászatiak. Most 
Kiskundorozsmán csak telefon hasz-
nálatával lehet a világhálót használni. 
Ha valaki naponta több órát szörföl, 
akkor könnyen ötszámjegyű telefon-
számlát kattinthat össze magának. 

A kábeltelevíziós Internet-
szolgáltatás használatával nincs szük-
ség telefonvonalra. A felhasználó szá-
mítógépe egy kábelmodem segítségé-
vel a kábeltelevíziós hálózaton keresz-
tül éri el az Internetet a telefonnál 
mintegy százszor gyorsabb sebesség-
gel a nap 24 órájában. A hagyományos 
kábelhálózatokon nem lehet interne-
tezni, ugyanis ezek csak egy irányban 

továbbítják az információt. Az inter-
netezéshez visszirányú erősítőket kell 
elhelyezni. Mivel az internetes jelek 
érzékenyebbek, mint a tévéadás, ezért 
szűrőkkel is el kell látni a hálózatot. 
Ezek az átalakítások azt eredménye-
zik, hogy a tévéadás ott is jelentősen 
jobb minőségű lesz, ahol nem veszik 
igénybe az Internet-szolgáltatást. 

Dorozsmán a 2000-ben kezdődött a 
visszirányúsítás, és őszre eléri azt a 
lefedettséget, amikor már érdemes 
összekötni a kábelhálózatot az Inter-
nettel.   

A Tiszanet már két éve szolgáltat 
kábeltelevíziós Internetet a Szegedi 
Kábeltelevízió Rt. hálózatán, a nyáron 
indult el az Alsóváros területén és 
szeptember elsején startol Békéscsa-
bán. Kiskundorozsmán ugyanazokkal 
a feltételekkel érhető el a szolgáltatás 
mint a Belvárosban. A különböző díj-
csomagokat nem az Interneten eltöl-
tött idő, hanem a letöltött adatmennyi-
ség szerint lehet választani. A legol-
csóbb díjcsomag 400 Mbyte havi letöl-
tést tesz lehetővé (telefonos Internettel 
ez is elképzelhetetlen mennyiség), a 
legnagyobb csomag korlátlan mennyi-
ségű letöltést biztosít. 

További részleteket a Tiszanet 
ügyfélszolgálatán a 424-624-es szá-
mon tudhat meg. Szemők Árpád 



2001. július 30. 7. oldal 

Szobanövényeink 
Begónia (Begonia elatiror Anne) 

A nálunk cserepes dísznövényként 
népszerűvé vált Begónia elatiror hib-
ridnövény, jó száz évvel ezelőtt neme-
sítették Angliában. Erénye, hogy 
hosszan virágzik, gyökerei erőteljesen 
növekednek. Féltelt és telt virágai a 
szivárvány majdnem minden színét 
felölelik. A fényeszöld levél fonákja 
vöröses és akkor is mutatós a növény, 
ha éppen nem virágzik. Minden föld 
fölötti része törékeny: tele van nedves-
séggel és már a virág súlya is eltörheti 
a szárat. A begonia trópusi igényű, 
sok meleget, sok nedvességet és vilá-
gos helyet kíván. A huzatra és a gya-
kori helyváltoztatásra érzékeny. Nem 
bánja viszont a tűző napot, emiatt 
kiválóan alkalmas erkélyládák beülte-
tésére is. Legdúsabban szeptemben-
októberben 4-6 héten keresztül virág-
zik, miután napi 13 órán át érte a 
fény. Rövid tenyészidejű növény, ezért 
földjének tápanyagtartalmát folyama-
tosan pótoljuk. (5-10 naponként tápol-
datozzuk alacsony töménységgel.) 

Szaporíthatjuk magvetéssel, gya-
koribb szaporítási mód azonban a le-

vél- vagy hajtásdugványozás. Ez ak-
kor a legalkalmasabb, ha naponta 15 
órán át fényt kap a növény. 

Kártevői közé tartoznak a levéltet-
vek, betegsége a lisztharmat, amely 
ellen kéntartalmú vegyszerrel véde-
kezzünk. 

Kocsisné Lajkó Éva  
virágkereskedő 

Illik — nem illik? 
A munkahelyen – 1. rész 

Részletek Köves J. Julianna 
Illik tudni c. könyvéből 

Életünk jelentős részét — majd-
nem a felét — tulajdonképpen nem 
családunkkal, hanem kollégáinkkal 
töltjük el. Nem is közhely tehát az a 
közhelyszerű megállapítás, hogy a 
munkahely a második otthonunk. Az 
ott eltöltött időben ért bosszúságok, 
sérelmek vagy éppen eredmények és 
örömök kihatnak otthoni közérze-
tünkre, hangulatunkra is — és vi-
szont: az otthoni hangulatot gyakran 
visszük magunkkal munkahelyünkre 
is. 

Mindez már követően jelzi, hogy 
munkahelyünkön is legyünk feltétle-
nül figyelmesek, előzékenyek és ba-
rátságosak egymáshoz. Persze kérdé-
ses: meddig mehetünk el a barátság-
ban, barátkozásban. Erre nincsen 
mérce, ez a helyzettől, a körülmények-
től, illetve az együtt dolgozók karakte-
rétől, vérmérsékletétől stb. is függ. 

Sokan úgy tartják, fontos, hogy a 
főnök — legyen bármilyen barátságos 
is — tartson néhány lépés távolságot 
beosztottaival szemben. A beosztottak 
viszont a főnökkel a kellő tisztelettel 
érintkezzenek, vigyázva ők is arra, 
hogy a néhány lépés távolság ne csök-
kenjen. 

Vannak esetek, amikor valóban ez 
a helyes viselkedés. Mi mégis inkább 
hajlunk afelé, hogy egyetlen vezető 
sem a távolságtartással és nagyhan-
gúsággal tudta kivívni magának a 
vezetői tekintélyt, hanem elsősorban a 
munkájával, irányító- és szervezőké-
pességével, a döntésekben tanúsított 
határozottságával. 

A vezető sohase fölényeskedjék 
munkatársaival. Tartsa tiszteletben 
egyéniségüket, fontolja meg javaslata-
ikat, helyes kezdeményezéseiket. A 
munka felosztásában figyeljen az 
egyéni kézségekre és képességekre is, 
az eredményeket pedig igyekezzék 
minél objektívebben elbírálni. 

Ha a vezetőnek valamelyik mun-
katársával a munkán kívüli baráti 
kapcsolata alakult ki, ezt nem illik 
sem titkolnia, sem pedig visszaélni 
vele. A beosztott se próbálja kihasz-
nálni a munkán kívüli barátságot, ne 
próbáljon belőle jogtalan előnyöket 
kicsikarni. 

Ne bizalmaskodjunk túlzottan a 
vezetővel, bármilyen jó is vele a — 
munkahelyen kívüli — kapcsolatunk. 
A túlzott „bratyizás” a többi munka-
társ szemében felháborítónak vagy 
legalábbis bosszantónak hat. 

A vezetővel szembeni megalázko-
dás legalább olyan idegen az illemtől, 

mint a túlzott bizalmaskodás. Ne fe-
ledjük: a vezető és beosztott közötti 
kapcsolat munkatársi kapcsolat, nem 
úr és szolga viszonya. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy ne adjuk meg a veze-
tőnek az őt munkájáért, tudásáért 
megillető tiszteletet. 

Ha a vezető belép munkahelyünk-
re, úgy kínáljuk ülőhellyel, hogy ha 
közölnivalója van, mindannyiunkat 
láthasson. Ha a vezető hívat, ne lép-

jünk szobájába égő cigarettával, vagy 
kopogtatás nélkül (más munkatár-
sunk szobájába sem!). Ha nem kínál 
hellyel, meg lehet róla a vélemé-
nyünk, de magunktól ne üljünk le. 

A tisztelet kifejezése, ha a vezető-
nek előre köszönünk, kézfogásnál 
megvárjuk, míg ő kezdeményezi. 

 
Összeállította: 

Gátfalvi Kristófné 

Megnyílt a VÁSÁRTÉRI HÚSBOLT !    

A negyvennyolcas u. 94.sz. alatt (a 
pálinkafőzde és AGRÓ BUTIK mellett 
a nagybani piaccal szemben) megnyílt 
a VÁSÁRTÉRI  HÚS BT. hús és ba-
romfi szakboltja. Ebből az alkalomból 
az üzlet vezetőjétől, Rácz Bélától meg-
kérdeztük, hogy milyen vásárlói igé-
nyeket tervez kielégíteni?  

 R. B: Én is Dorozsmai  lakos va-
gyok ebből adódóan ismerem a helyi 
húsárúkkal való ellátottságot. A vá-
sártér környékén nincs húsbolt. Ebből 
a helyzetből kiindulva döntöttem úgy, 
hogy a lakosság jobb ellátása érdeké-
ben üzletet nyitok. 

Milyen választékkal áll a vevők 
rendelkezésére? 

R.B: Rendszeresen friss és bő árú 
választékkal, sertés, marha, birka, 
baromfi és belsőségekből rendszeres 
választékot biztosítunk KEDVEZŐ 
ÁRON vevőinknek. 

Milyen többletszolgáltatást, figyel-
mességet nyújt vásárlóinak? 

R.B: Mivel magam is képzett, gya-
korlott  szakács vagyok főzési taná-
csokkal is tudok szolgálni a vevők 
részére ínyencek és különlegességek 
elkészítéséhez. Az üzletben vásárolt 
húsféleségeket kérésre konyha készen 
elkészítjük. 

Családi eseményekre és rendezvé-
nyekre történő nagyobb mennyiségű 
vásárlásoknál árkedvezményt is bizto-
sítok. 

Az ételekhez szükséges alapvető 
fűszerek az üzletben beszerezhetők 
lesznek. 

Milyen a nyitvatartási idő? 
R.B: keddtől—csütörtökig: 7-16-ig, 

pénteken: 7-17-ig és szombaton 7-13 
óráig várjuk kedves vásárlóinkat.  
Vasárnap és hétfőn zárva tartunk. 

Tímár L. 
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Kiskundorozsmán 2001. második negyedévben születettek névsora 
 
Komjáti István, Szabó Ágnes: Viktória. Nagy Csaba, Jernei Mariann: Darinka. Berta Zoltán, Csendes Gabriella: Benja-
min. Németh Attila, Rácz Gabriella: Eszter. Simonics Zsolt, Kószó Éva: Zsanett. Ajtai József, Dimovics Orsolya: Annabel-
la. Fejes Csaba, Balla Mária: Vivien. Farkas Attila, Zádori Mária: Nóra. Mihálffy Béla, Turzó Edit: Kincső. Alpár Tibor, 
Farkas Lívia: Blanka. Drávai Gábor, Balogh Ibolya: Bence. Roczkó János, Sebők Veronika: Lilian. Kolompár Pál, Ábra-
hám Tünde: Dávid. Kolompár Pál, Kolompár Éva: Éva. Kolompár József, Kolompár Katalin: Dániel. Hódosi Tibor, Arany 
Beáta: Zsanett. Vanger László, Lázár Renáta: László. Siroki Mihály, Kárpáti Éva: Éva. Kállai Mátyás, Farkas Irén: Alex. 
Kovács László, Mészáros Katalin: Benedek. Czékus Elemér, Démus Gabriella: Judit. Gyuris Zoltán, Ördög Piroska: Ta-
más. Gratulálunk! 

AKCIÓ A DOROZSMAI 
CSEMEGÉBEN! 

 
—Reggeli ital 1l  119,- Ft 
—Trappista sajt 1099,- Ft/kg 
—Olaszrizling 2l 299,- Ft 
—Szalon sör 0,5l 95,- Ft+üveg 
—Száraztészta 1kg 199,- Ft 
Enni-kék és Ticket hideg-melegétel 

utalványt elfogadunk! 
Fizetésnél BANKKÁRTYÁT is 

elfogadunk! 
Nyitva tartás: H-P: 6-21 
 Szo.: 6-14 
 V: 7-13 

Dorozsmai út 147. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

  

Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

ÚJ HELYEN 
Széksósi u. — Északi sor sarok 

Telefon: 06-20-9752-926 

Tanszervásár a Papírkuckóban 
Augusztus 1-től szeptember 5-ig különböző akciókkal és 

árengedményekkel várjuk kedves vásárlóinkat. 
 Cím: Kiskundorozsma, Dorozsmai út 145. 
 Nyitva tartás: H-P: 7-18, Szo: 8-12 
 Tel.: 62/461-761, 30/265-2225 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
Többféle olcsó darabos és 

csomagos pelenka. 
Mini: 36 Ft/db-tól 
Midi: 36 Ft/db-tól 
Maxi: 38 Ft/db-tól 

Junior: 39 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, 

illetve telefonos egyeztetés 
alapján más időben is. 

 F i g y e l e m 
Gépjármű vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyében 

 

 Vállalja: személy- és gépkocsik Farkas Ferenc 
 —javítását gépjárműtechnikus 
 —műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 —műszaki vizsgáztatását (helyben) Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 —környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./fax: 255-063 
 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7-17 óráig 06 20/347-3470 

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

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

Szélmalom 
Kábeltévé 
Szövetkezet 
Szeged-Kiskundorozsma 
Negyvennyolcas u 12. 
Tel/Fax: (62) 463-444 
szelmalom@szelmalomktv.hu 
www.szelmalomktv.hu 

Üzletkötőink: 
Ocskó Brigitta 
06-20-423-4292 
Ballai Krisztián 
06-20-450-5614 

TV beállítás: 
Jenei Péter 

06-30-3586566 

Kínálatunkban 36 televízió 
és 6 rádió csatorna talál-
ható. 

Bővített szolgáltatásunk 
már 1700 lakásban előfizet-

hető! 
Előfizetéssel, szerződés-

kötéssel és –módosítással 
kapcsolatban hívja üzletkö-

tőnket, vagy keresse fel 
Ügyfélszolgálatunkat! 

Interneten keresztül a nap 
24 órájában lehetősége van 

szerződése módosítását 
kérni vagy hibabejelentést 

tenni. 
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 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

Lakás automatizálás 
 
EGA-TRADE Kft. tel.: 461-854, 462-854

  
BÁNYAI CUKRÁSZDA 

AJÁNLATA 
 

Olasz alapanyagból saját főzésű 
fagylalt kapható ingyenes 

csokiöntettel. 
A pizzériából 12 órás ingyenes 

házhozszállítás. 
 

Tel.: 461-023 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298 Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig 
 

Ruzsa, 285-197, 06-60-382-296   Mórahalom, Gyep sor 12., 281-301 
Szőreg, Kisszőlő u. 32., 405-594   Ásotthalom, Béke u. 15., 06-60-496-778 

Makó, Verebes u. 2., 212-840, 06-60-382-297 ügyelet. 
 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szombat: 9-13 
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Kipufogó és katalizátor 
szerviz! 

Kipufogódobok és katalizátorok 
garanciális cseréje. Zöldkártya 
ügyintézéssel. Korrodált autók 

karosszéria javítása, alvázvédelme 
Díszkipufogóvégek felhegesztését 

vállalom! 

Fodor Antal 
Jolánka u. 21. 

463-681 

Névjegykártyák szerkesztése 
már 8 Ft-tól… 

 

Számítógépek javítása, karbantartása. 
Igény szerint házhoz megyek. 

RÉVÉSZ ISTVÁN 

 

 

Telefon: 461-281, (30)9-819-443  Telefon: 461-281, (30)9-819-443 
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 Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 
Dorozsma, Jerney u. 6. Dr. Maróti Edit ügyvéd irodájában 

Félfogadás: H-K-Sz-P: 10-13-ig Cs: du. 14-18-ig. Mobil: 06-30-2486-944, lakás: 460-266, iroda: 461-602 
 
Kínálok: Dorozsmai magánházak 4,5 M Ft-tól 26 M Ft-ig. 
Sziksósi és subasai üdülők, Barátság utcai lakások, 
szatymazi kúria iár: 20 M Ft. Felsővárosi családi ház 39 
M Ft. 

Keresek: Készpénzes vevőim részére családi 

házakat, építési telkeket, sziksósi, subasai, 

öreghegyi üdülőket. 

 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. 

 Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt ajánlata 

• Iskola- és irodaszerek 
• Ajándéktárgyak és 

csomagolók 
• APEH 

nyomtatványok 
széles választéka

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

Telefon: 460-306 

  
Minden előhívás — nagyítás esetén

AJÁNDÉKFILM 
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

 Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör 
Felelős kiadó: Ballai Ferenc 

A lapot alkalmi szerkesztőbizottság készítette: 
Gátfalvi Kristófné, Kocsisné Lajkó Éva, Pappné Sörös 

Julianna, Ballai Ferenc, Pócsai György, Somogyi Gábor, 
Szentes-Bíró Ferenc, Tímár Lajos 

Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor 
Hirdetésszervezők: Nyári Imre  462-611 

 Tímár Lajos  462-808 
Megjelenik 3800 példányban 

Szerkesztőség: 
6791 Szeged-Kiskundorozsma, 

Negyvennyolcas u. 12. 
Terjeszti a Magyar Posta 

Nyomás: Officina Tannyomda 
6721 Szeged, Vadász u. 2/B - 2001-408 

Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

 Biztosításaival kapcsolatban ütközött-e már az alábbi 
problémákba: sorba állás? Hosszadalmas ügyintézés? 

Belvárosi parkolás? Ön számára érthetetlen tájékoztatás? 
Amennyiben megoldást keres ezekre, szeretettel várja 

Önöket a Dorozsmai képviseletünk. 
Ügyfélfogadási idő: H-P: 9-12-ig. 

Negyvennyolcas u. 15. Tel.: 06 30 2077864 

 Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

Tel.: 62/463-614 

Megnyílt a VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS és BAROMFI SZAKBOLTJA! 
A 48-as út 94. Sz. alatt a pálinkafőzde és AGRO BUTIK mellett. 

Sertés, marha, birka, baromfi hússal és belsőségekkel várjuk kedves vevőinket. 
Nyitva tartás: kedd-csütörtök: 7-16. Péntek: 7-17. Szombat: 7-13. 

Vasárnap és hétfőn zárva. 
Rácz Béla üzletvezető 

 MOTORKERÉKPÁR- ÉS 
KERÉKPÁRJAVÍTÓ 

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

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

C&T Hungary Utazási Iroda Kft. 
Last minute és akciós utak nagy kedvezményekkel. Repülőjegyek, 
utasbiztosítások. Egyéni szállásfoglalások belföldre és külföldre. 

Érdeklődni: C&T Hungary Kft. 
 Szeged, Dáni u. 7. 
 Tel./Fax: 62/481-562, E-mail: travel@congresstravel.hu 
 Fax: 62/552-450 Honlap: www.congresstravel.hu 

HORGÁSZPARADICSOM 
(Szeged-Sziksóstó-Subasai üdülő 29-es utcája mellett) 
Cím: Domaszék, Tanya 958/m 
Telefon: 06-30/9559-027 

A horgászathoz semmiféle engedély nem kell! 
Nyitva tartás: Szerda, Szombat, Vasárnap és ünnepnapokon. 
Telefonon megbeszélve szezon előtt, után és más napokon is 
kinyitok! 

Lehetőségek:  Horgászat 1 bottal   550,-Ft/nap. 
 Horgászat 2 bottal   850,-Ft/nap. 
 Fürdőzők, piknikezők  250,-Ft/nap. 

Szabadtűzön főzési lehetőség. 
Sportolás kislabdarúgó pályán. 

Szeptember 1-én horgászverseny! 
 
Halárak: Ponty: 600,- Ft/kg. Amur: 400,- Ft/kg. Kárász, busa: 300,- Ft/kg. 
(A fogott halak elvitele nem kötelező.) 

Járműparkolás őrzött parkolóban ingyenes. 
Tilos kutyát behozni, szemetelni, növényzetet rongálni! 

Negyvennyolcas u. 15. Tel.: 06 30 2077864 


