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Alapítva 1990-ben.  

Ezeregy 
A magyar állam fennállásának 

1001. évében, Nagyboldogasszony 
napján, a Szent Korona előtt, az álla-
mi főméltóságok jelenlétében mondott 
ünnepi misével hivatalosan lezárultak 
a millenniumi ünnepségek. Azonban 
országszerte még tartanak az emlék-
műátadások. Kiskundorozsmán nov-
ember elsején kerül sor a II. világhá-
ború kiskundorozsmai hősei és áldoza-
tai emlékművének átadására. 

Mibe kerültek a millenniumi rendez-
vények? – kérdezhetnénk a legújabb 
sablon szerint. Erre is válaszolt dr. Vár-
hegyi Attila államtitkár, aki pontosan 
megmondta, hogy 67 milliárd forintba. 
Azt is elismerte, hogy ezt a pénzt másra 
is költhettük volna, de történetesen az 
ország szépülésére, önmagunk önérzeté-
nek javítására, súlyos, régi adósságok 
törlesztésére fordítottuk. Több száz 
templom, számos egyéb műemlék része-
sült az összegből, csak a Szent István 
Bazilika tatarozása 2 milliárdot emész-
tett fel ebben az időben. Kétszáz temp-
lom felújítása történt meg, ötszáz új 
szobor és emlékmű készült el. Minden 
település ünnepi körülmények között, 
egy-egy létesítmény helyreállításakor 
vagy elkészültekor vehette át a millen-

niumi zászlót. Milliók vettek részt a 
megemlékezéseken. Valójában az ország 
a millennium évében többel gyarapo-
dott, mint az állam hozzájárulása, mert 
négyezer olyan sikeres pályázat kapott 
támogatást, amelyhez helyben is mozgó-
sították az erőket az önkormányzatok, 
civil szervezetek és magánszemélyek. 

De az anyagiaknál sokkal fonto-
sabb, hogy sok évtizednyi pangás, 
közöny, megalázkodás után sokakban 
támadt fel az önérzet, számosan talán 
csak most ismerték meg az ünneplés 
örömét és értelmét. Sokan találták 
szemben magukat az örökös lealacso-
nyítás helyett egy emelkedettebb em-
beri és nemzeti léttel, a küzdés értel-
mével és szépségével. 

Az ünneplés folyamán a sok tartalmi 
érték lejártával  kiemelkedett a valósá-
gos példaképek, a keresztény magyar 
szentek és a hősök alakja: Szent Istvá-
né, Széchenyié, Mindszenty bíborosé. Az 
általános érdeklődésen megtörtek a 
lejáratási, lekicsinylési kísérletek, és 
egy jobbkedvű, önbizalmában megerősö-
dött ország lépett történelmének máso-
dik évezredébe. 

(A dorozsmai 56-os ünnepség részle-
teiről az 5. oldalon  olvashatnak.) 

Dorozsmai millennium 
 
Kiskundorozsma polgárai, önkor-

mányzati képviselői, a Katolikus egy-
ház, intézmények és civil szervezetek 
méltóképpen kapcsolódtak be az orszá-
gos millenniumi események sorozatá-
ba. 

Időrendben az alábbi jelentősebb 
létesítmények kerültek (kerülnek) 
átadásra ill. megtartásra. 

—A Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma – Milleniumi kormány-
biztosság támogatásával elkészült a 
templom 3 új ablaka, melyek Szent 
István, Szent László királyok és Bol-
dog Apor Vilmos püspök tiszteletére 
lettek felszentelve. 

—Szeged Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata jelentős támogatásával 
felújításra került a templom jobboldali 
padsora. 

—Elkezdődött és ezévben befejező-
dik a templom orgonájának felújítása. 

—2001. augusztus 20-i ünnepsé-
gek a millenniumi év jegyében kerül-
tek megrendezésre. 

—A Kiskundorozsmai II. Világhá-
borús Emlékmű Alapítvány kezdemé-
nyezésére, Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma támoga-
tásával, valamint a lakossági adako-
zással 2001. november 1-én 15 órakor 
dr. Várhegyi Attila államtitkár ünne-
pélyesen átadja „A II. VILÁGHÁBO-
RÚ KISKUNDOROZSMAI HŐSEI-
NEK ÉS ÁLDOZATAINAK EMLÉ-
KÉRE” készült emlékművet. Kiskun-
dorozsma polgárai ezzel a létesítmény-
nyel tisztelegnek  és  egyben történel-
mi adósságukat törlesztik a II. világ-
háborúban elesett hősök és áldozatok 
emlékének. 

KÖSZÖNET az alapítvány létreho-
zóinak, a kuratórium tagjainak, elnö-
kének Vass Józsefnek, Popovics Lőrinc 
szobrásznak, Tarnai István építész-
nek, támogatóknak, adakozóknak és a 
kivitelező Fülöp Kft. és Sólyom Kft-
nek. 

Mindenkit meghívnak a szerve-
zők Kiskundorozsmán a Szent 
János térre a 2001. november 1-én 
(Mindenszentek napján) 15.00 óra-
kor megtartandó ünnepélyes szo-
boravatásra. 

Novemberi hagyományok 
Mindenszentek (nov. 1.) 
Szegedi kiejtéssel Mindönszentök 

napját a halottkultusz jellemzi, bár a 
liturgia szerint eredetileg nem erről 
van szó. Tudnunk kell, hogy az egyhá-
zi év során a küzdő egyház, vagyis az 
élő hivők közössége ekkor üli meg a 
dicsőséges egyház, vagyis a szentek 
majd közvetlen utána a szenvedő egy-
ház ünnepét, vagyis a halottak, 
tisztitóhelyen szenvedő lelkek emlék-
napját. 

A szegedi tájon egészen a legújabb 
időkig a hagyományőrző családok 
ezen a napon fehér üres kalácsot szok-
tak sütni. Régi szegedi polgárasszo-
nyok mézzel vonták be a tetejét. Jel-
legzetes alsótanyai alakjában fona-
dék, amelyet perecbe foglalnak bele. 

Ez a Mindönszentök kalácsa más-
ként kúdúskalács. Ezt a kalácsot a 

családok a temetőbe menvén a teme-
tőkapujában osztogatták az ott lévő 
koldusoknak, azzal az egy kéréssel, 
hogy az elhunytakért ők is könyörög-
jenek. Más területeken a kalácsokat 
először a templomba viszik, onnan 
történik a szétosztás. A koldusoknak 
szánt kalács, alamizsna a halott meg-
vendégelésének módosult, keresztényi 
változata. 

 
Halottak Napja (nov. 2.) 
Ősi felfogás szerint a nap alko-

nyattól alkonyatig tart. Érthető tehát, 
hogy Mindenszentek napjának estéjét 
népünk már halottak estéje néven 
emlegeti. Ilyenkor a halottak emléke-
zetére régebben két óra hosszáig szól-
tak a harangok. 

(Folytatás a  
2. oldalon) 
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Az Önvédelmi Csoport (Polgárőrség) tájékoztatója 
Az utóbbi hónapokban a polgárőr-

ség és rendőrség rendszeresen jelent-
kezik mindkét újságban Kiskun-
dorozsma közbiztonságát érintő té-
mákkal. Folytatjuk a témát az alábbi-
ak közreadásával. 

„Mindenki lehet áldozat”  a bűnö-
zők a zsákmány reményében az időse-
ket sem kímélik. Egyre több idős em-
bert ér támadás. Az elmúlt időszak-
ban mintegy 10%-kal több 60 éven 
felüli ember vált súlyos bűncselekmé-
nyek sértettjévé. A lopásokon kívül az 
erőszakos, garázda jellegű bűncselek-
mények elszenvedői között is bőven 
vannak nagymamák és nagypapák. 
Az utóbbi időben durvábbak lettek a 
bűnözők, egyre gyakoribb az idősek 
elleni erőszak, akár az utcán is és 
leginkább a nappali órákban. A védte-
len, idős embert gyakran kényszerítik 
értékei átadására és ennek érdekében 
nemritkán leütik, bántalmazzák. Nem 
egyszerű dolog kivédeni ezeket a tá-
madásokat, de néhány alapszabályt 
betartva jelentősen csökkenthető az 
áldozattá válás veszélye. Sötétedés 
után  lehetőleg egyedül ne menjenek 
utcára, kérjenek inkább kíséretet és 
mindig kivilágított útszakaszon men-
jenek! A táskát, csomagot úgy érde-
mes tartani, hogy a forgalmas utcán 
vagy üzletben se tudják kirántani a 
kezünkből. Ha vásárolni indulnak, ne 
vigyenek magukkal sokkal több pénzt, 
mint amennyi szükséges! Az arany 
ékszerek nagyon szépek, de közterüle-
ten mellőzzék viselésüket, mivel egy 
drágaláncot megpillantva beindulhat 
egy rabló vagy betörő fantáziája. Ér-
demes jó viszont ápolni a szomszédok-
kal, mert meglehet őket kérni, hogy 
figyeljenek az Önök lakására is és az 
se hagyja őket hidegen, ha segélykiál-
tásokat hallanak. Lakásuk, kapuk 
ajtaját  mindig zárják kulcsra, akkor 
is ha otthon vannak! Ha bankban, 
postán pénzt vesznek fel kérjenek 
meg valakit, hogy kísérje el Önöket és 
figyeljen nem követik-e hazafelé! 

Támadók gyakran alkalmaznak 
különböző trükköket, hogy bejussanak 
a gyanútlan idősek lakásába. Ezért ha 
valaki rosszullétet színlel, vagy vala-
mi apróságot pld. vizet kér, ne enged-
jék be! A magukat hivatalos emberek-
nek kiadóktól pedig mindig kérjenek 
igazolványt és azt aprólékosan ellen-
őrizék, vagy ha közelben van család-
tag vagy szomszéd, akkor azt is hívják 
oda. 

A bűnözők általában az elmélázó, 
látszólag védekezésre képtelen embe-
rekre vetik ki hálójukat. A magabiztos 
járás, az éber, fürkésző tekintet elri-
asztja a rosszban sántikálókat. Nők 

szorítsák magukhoz válltáskájukat. A 
pénztárcában sohasem tartsunk kul-
csokat, és főként ne személyazonosí-
tásra, lakcímre utaló okmányokat. 
Pénz felvételénél mindig olyan – lehe-
tőleg zárt helyen lévő – pénzkiadó 
automatát válasszunk, ahol nagy a 
forgalom. A pénzt helyezzük biztonsá-
gos helyre, és soha ne utcán számol-
gassuk a bankókat. Készüljünk fel 
arra, hogy minden körültekintés elle-
nére megtámadhatnak bennünket. 
Tudni kell, hogy a bűnöző a támadás 
első pillanataiban legkevésbé ura a 
helyzetnek, így, ha megtámadnak, 
feledkezzünk meg jólneveltségünkről, 
az illemről. Kiabáljunk, sikoltozzunk, 
s próbáljunk meg elmenekülni a hely-
színről. A hölgyek, ha ruhájukat meg-
ragadja valaki, próbáljanak kibújni 
belőle, és sikoltozva rohanjanak az 
utca közepére.  

Az Országos Baleset-megelőzési 
Bizottság és területi szervei az iskola-
kezdés idején fokozottan összpontosí-
tanak a drogfogyasztás, gyermek bal-
esetek és szexuális bűnözése megelő-
zésére. Ennek keretében helyi vi-
szonylatban a rendőrséggel együttmű-
ködve folyamatosan az iskolák kör-
nyékén a tanítás megkezdése előtt, ill. 
befejezése után fokozott ellenőrzés 
van. 

Az alsó tagozatosoknál különösen 
fontos a szülők példamutatása, ha a 
gyerekek azt látják, hogy a volánnál 
ülő szüleik rendszeresen szabályta-
lankodva közlekednek, és azt hallják, 
hogy egész úton káromkodnak, hiába 
várják tőlük, hogy másképpen visel-
kedjenek, amikor majd ők is vezetni 
fognak. 

Kiskundorozsma térségében igen 
kiterjedt kiskert rendszer található. 
Arra hívnám fel a tisztelt kiskert tu-
lajdonosok figyelmét, hogy miután 
szezon vége van mozdítható értékei-
ket helyezzék el biztonságos helyre, 
illetve ha szomszédságukban folyama-
tosan laknak, akkor éljenek a SZOM-
SZÉDOK EGYMÁSÉRT MOZGALOM 
adta lehetőségekkel. Utca viszonylatá-
ban szervezzék meg egymás ingatla-
nának figyelését, és az értesítési hír-
láncot. Kintlévő értékeikről gyári 
számmal ellátott házi leltárt készítse-
nek.  

Kiskundorozsmán az utóbbi időben 
az tapasztalható, hogy az eb tartók a 
kutyatartás és a közterületre való 
kiengedés szabályait nem ismerik, 
vagy azokat nem tartják be. Erre vo-
natkozóan a helyi önkormányzat alko-
tott egy külön településre vonatkozó 
eb rendeletet, mely a Polgármesteri 
Hivatal kirendeltségén megtekinthe-

tő. Aki a kutyáját a település belterü-
letén felügyelet nélkül engedi közterü-
letre, ill. hagyja kóborolni, szájkosár 
és póráz nélkül szállítja, ill. aki hara-
pós kutyáját nem zárja be, nem jelzi a 
bejáraton, hogy a kutya harapós, 30 
ezer Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható. Aki pedig kutyájával másnak az 
előbbiek elmulasztásával 8 napon 
belül gyógyuló sérülést okoz 50 ezer 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Ha súlyosabb sérülést okoz az eb, gaz-
dája ellen testi sértés miatt büntetőel-
járás indul. 

Továbbra is várjuk a polgárőrség 
tagjai sorába a Tisztelt állampolgáro-
kat. A Kiskundorozsmai Takarékszö-
vetkezetnél vezetett 56600012-
10113471 számú számlájára kérjük 
befizetni az anyagi támogatásokat.  

Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
azok részére, akik a 2000. évi SZJA 1 
%-át a polgárőrség részére ajánlották 
fel. Ennek összege: 35 608,- Ft, ame-
lyet a járőrszolgálat ellátására szolgá-
ló gépkocsi üzemeltetésére fogunk 
fordítani. 

SEGÍTSEN, HOGY A BŰN NE 
MARADJON BÜNTETLENÜL. A 
bűnözés visszaszorítása közös érde-
künk a neve bemondása nélkül hív-
hatja a Telefontanú ingyenes telefon-
számát: 06-80-555-111. A bűnözők 
legjobb barátja a közömbösség, a nem-
törődömség. Figyeljünk jobban kör-
nyezetünkre, szomszédainkra! 

 
Szemesi Szilveszter polgárőrség 

Novemberi 
hagyományok 

(folytatás) 

A temetőből hazajövet a család 
tagjai összeülnek, és kis gyertyát kez-
denek égetni, rendre annyit ahány 
halottjukat számon tartják. Egy-egy 
mellett addig imádkoznak, amíg el 
nem ég. 

Annak a hétnek, amelyikbe a ha-
lottak napja is beleesik, népünk ajkán 
halottak hete a neve. Ilyenkor a régi 
öregek nem szoktak a földben dolgoz-
ni, nehogy a hiedelem szerint a földe-
ken dolgozókon hóttetöm (atheroma) 
támadjon. Ez a hiedelem napjainkban 
már csak a halottak napjára korláto-
zódott. E kegyeletes tartózkodásban a 
halottak, hazajáró lelkek haragjától 
való szorongó félelem nyilatkozott 
meg. 

(Forrás: Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyve) 

Pócsai György 
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Öregcserkész találkozó Dorozsmán 
A Dorozsmai Öregcserkészek az 

idén is – szeptemberben- találkozót 
szerveztek. Sajnos az idő múlik. Töb-
ben közülünk valahol fönn egy másik 
másvilági csapatból néznek ránk. Em-
léküket megőrizzük. Öröm és emléke-
zés! Ez volt a nap jelszava. 

Életünk egy nagy tábor tulajdon-
képpen. A kezdésnél hancúrozó, vi-
dám gyerekseregből, az élet próbáit 
megjárt, ezüstös fejű, érett felnőttek 
lettek. A régi tábortűz még ég ben-
nünk, melegít és összetart. Ezért jött 
össze ez a találkozó is. Összehozott 
minket egy közös nagy élmény, ka-
land, amit cserkészetnek hívnak. 

Az 1848-as Szabadságharcunk 
kitörésének 100 éves évfordulóján 
1948-ban a cserkészet már – Világos-
hoz ért – letette a fegyvert a hatalom 
előtt. A cserkészpróbák helyett ezután 
kemény próbák következtek. A boldo-
gulás ösvényein volt, aki győzte az 
akadályokat, volt aki kikerülte s végig 
járta és volt, aki ma is kényszerpá-
lyán tud csak boldogulni. Az ár elleni 
úszás próbáját, az ár erőssége miatt 
sokan nem tudták teljesíteni: úszni 
kellett vele, mert különben ellepett. 
50 év futott el velünk közben. Ezt ün-
nepeltük 1998-ban az első –árvíz utá-
ni találkozáson. A sikertől felbuzdulva 
néhányan úgy döntöttünk, hogy tart-
juk egymással továbbra is a kapcsola-
tot. Legfőbb célunk mindenek előtt a 
találkozó megszervezése volt. Így a 
került sor másodikra 2000-ben, ami-
kor búcsút vettünk a XX. Századtól és 
most a harmadikra, amikor már az új 
évezred első századát köszönthettük. 

Kis csoportunk a 98-asok már 
klubszerűen működik: minden hónap 
első szombatján itt a plébánia közös-
ségi házában tartunk összejövetelt. 
Munkával, ötlettel pld. az asztalok, 
székek beszerzésével a most alakuló 

KATOLIKUS KÖR számára is segít-
séget nyújtottunk és nyújtunk ezután 
is. A találkozó fő célja az, hogy az or-
szágban, világban szétszéledt régi 
Dorozsmai fiúkat legalább egyszer egy 
évben összehozza. Annak, akiket csak 
gyerek korunkban láttunk utoljára. 
Vannak akik csak most a harmadik 
találkozón tudtak először részt venni. 
Beszélni való így tehát bőven akad. 
Régi elfelejtett nóták, dalok is előke-
rülnek a messzi homályból. Régi ba-
rátságok megújulnak a gyerekkori 
barátok, felnőttkori barátokká válnak. 
Száll a dal, szállnak a pohárkoccintós 
jókívánságok, remény-óhaj születik, 
hogy találkozunk még máskor is. Is-
ten adja, úgy legyen. Találkozónk tá-
mogatásáért köszönetünket fejezzük 
ki ezúton is házi gazdánknak Mádi 
atyának és köszönjük nektek, kedves 
öregcserkészek és feleségek, akik en-
nek az emlékezetes, jól sikerült talál-
kozónak létrejöttén munkálkodtatok! 
Isten tartsa meg lelkes, jó ügyek irán-
ti elkötelezettségeteket. 

 
Kedves Baden Powell! Hálásak 

vagyunk neked, hogy 1907-ben megal-
kottad a cserkészetet. Ez a szervezet 
önmagától nem működik, csak ha 
tagjai tenni kész, lelkes és önzetlen 
munkával összetartják. Ez a találkozó 
is ezt bizonyította. Azt mondtad, hogy 
„a boldogsághoz vezető út abból az 
örömből ered, miképpen tudsz örömet 
szerezni másoknak, törekedjél arra, 
hogy legalább egy kicsit jobban hagyd 
el a világot, mint amilyennek talál-
tad”. Megpróbáltuk, megpróbáljuk 
kedves Baden Powell, de nem garan-
táljuk, hogy így sikerül. Ami biztos, az 
a madáchi mondás, amit utódainkra 
hagyhatunk: „EMBER, KÜZDJ, ÉS 
BÍZVA BÍZZÁL!” 

Huszár László 

Ős - termelők 

Lehet gondolkoznunk, mit is je-
lenthet, honnan származik a szó? 

Talán az értelmezésbe az is bele-
fér, hogy aki a mezőgazdaságban dol-
gozik, ma is rabszolgája a földnek, 
ugyanúgy inas maradt, mint régen. 

Hiszen az időjárás bármikor ke-
resztülhúzhatja az összes tervet, be-
fektetett munkát, jelentősen növelheti 
a termelés költségeit annak ellenére, 
hogy a fóliasátras, üvegházas termelé-
si mód, az öntözés, műtrágyázás egyre 
elterjedtebb. 

Nem tudom mikor keletkezett a 
szó, de a rendszerváltás óta került 
igazán reflektorfénybe. A termelőszö-
vetkezeti rendszer felszámolása, a 
kárpótlási földek kiosztása jelentősen 
hozzájárult ehhez. 

Van benne jócskán kényszerűség 
is, hiszen a munkahelyek megszűnése 
belekényszerített olyan embereket is a 
mezőgazdasági termelésbe, akik csak 
örökölték a földet, de igazán soha sem 
foglalkoztak vele. 

Jobb híján, tőke és termelőeszköz, 
szaktudás nélkül vágtak bele a gaz-
dálkodásba jó néhányan. 

Az elmúlt időszakban sok minden 
változott. Terméktanácsok alakultak 
és sok kis apró szervezet kezdett el 
bábáskodni a mezőgazdasági termelők 
körül. Kiszámították azt is, hogy egy-
egy családot mennyi föld tarthat el. 
Persze ez művelési ág aranykorona 
érték, és még sok minden más függvé-
nye is. A terméktanácsok koordinációs 
törekvései ellenére állandó téma az 
almatúltermelés, szőlő és borügy, 
most a kukorica és a hagyma. 

Már azt gondolja az ember, hogy 
az ismert jelenségek mögött árletörő 
intézkedések húzódnak, amelyek min-
den esetben csak a termelőket sújtják. 

Néhány fontos információ erejéig 
megkerestem a falugazdát, Pálfi Ist-
ván urat. 

Mint elmondta, Kiskundorozsmán, 
az egy család által művelt földterület 
átlagos nagysága 2, 5 hektár. Ha ehhez 
még azt is hozzátesszük, hogy a környé-
ken főként homok található, könnyen 
belátható hogy egy ekkora földterület 
nem tarthat el egy családot. 

Talán ez is oka annak, hogy főállású 
őstermelő lakóhelyünkön viszonylag 
kevés van. Érdemi, közvetlen segítséget 
egyébként csak a falugazdától kaphat-
nak pályázati pénzek megszerzése, 
egyéb lehetőségek, aktuális információk 
terén. Sokat jelentenének a szakmai 
összejövetelek, gazdanapok, de talán 
fontosabb lenne az adó-és társadalom-
biztosítási szabályok ismertetését célzó 
előadások szervezése. 

Igaz jelentős adókedvezmény illeti 
meg a mezőgazdaságban dolgozókat, 
de le kell szögezni: az őstermelői lét 
nem nyugdíjszerző idő. Ezért aki az 
embert próbáló, évtizedes fizikai mun-
ka után nem akar jövedelem, nyudíj 
nélkül maradni, egyénileg kell megol-
dást találnia. 

Ilyen megoldás lehet: Szerződést 
kötni a TB - vel, és a mindenkori mi-
nimálbér függvényében fizetni a díjat, 
ami a jelenlegi 40 ezer forint után 
több mint 20 ezer forint havonta. Az 
összegben az ingyenes orvosi ellátás is 
benne foglaltatik. 

Olcsóbb megoldás a nyugdíjbiztosí-
tás, ráadásul akkor fizet, amikor baj 
van. Személyre szólóan, az igénynek 

megfelelő baleseti, betegségi, kiegészí-
tőkkel minden igényt kielégít. Előre 
nem látott esemény bekövetkeztekor 
van mihez nyúlni, de szaporodik a 
befizetésekkel a nyugdíj összege is. 
Nem válik a biztosított egyén idős 
korára teljesen kiszolgáltatottá, hi-
szen fontos, hogy egy ledolgozott élet-
út után jusson idő és pénz a megérde-
melt pihenésre, kikapcsolódásra is. 

Részletes információkkal segítsé-
get és információt nyújtunk a Dorozs-
mai Naplót olvasó érdekelteknek és 
érdeklődőknek a 62-460-961 üzenet-
rögzítős telefonon, de akár személye-
sen is: 

Szentes - Bíró Ferencné 
pénzügyi tanácsadó 
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Képviselői 
közlemény 

Thurzó Ferenc ezúton tájékoztatja 
a lakosságot a fontosabb közérdekű 
intézkedéseiről. 

A 2001. évi képviselői alapja terhé-
re a Kiskundorozsmai Egységes 
Sportkör javára a működési feltételek 
biztosításához 500 000 Ft támogatást 
biztosított. 

Továbbá intézkedett a Brassói u. 
12. és Málna u. 30. előtti járdaburko-
lat helyreállításához szükséges eszkö-
zök biztosításáról. 

Lakossági panaszra a DÉMÁSZ 
felé igényt nyújtott be a Vásártéri 
soron az eredeti mennyiségű lámpahe-
lyek visszaállítására. 

Dr. Bartha László polgármestert 
levélben kereste meg a Sz. M. J. V. 
Építési Szabályzatának módosítása 
kapcsán, és kérte, hogy a hozzá beér-
kező lakossági igények alapján az 
Építési Szabályzat jelöljön ki területet 
új építési telkek osztására. A helyi 
adottságok figyelembevételével ilyen 
célra a településrész déli határán lévő 
ú n . 
„Zsilip” és Középső dűlő (0378-0380. 

Útiélmények Olaszországból 
Várakozással és - az ismert terror-

cselekmények miatt - nem kis izga-
lommal szállt fel a Venezia nemzetkö-
zi expresszvonatra kis csapatunk 
szeptember utolsó napjainak egyikén, 
hogy Velencét és Milánót érintve egy 
teljes napi utazást követően Genova 
mellett Rapalloban, a Hotel Portofino 
Est Residence-ben üsse fel tanyáját. 
Itáliának ez a része a francia határtól 
pisáig húzódó Ligur Riviera legszebb 
ékköve, évszázadok óta kedvelt tenge-
ri üdülőhely. A környék látnivalók-
ban, építészeti, művészeti értékekben 
rendkívül gazdag, így a szűkös időt és 
a vasúti menetrendet szigorúan össze 
kellett egyeztetni, hiszen talán soha 
nem lesz többé alkalmunk idelátogat-
ni. 

Első utunk természetesen a kör-
nyék felfedezését szolgálta: Rapallo 
kedves kis város a Portofinoi - félszi-
get belső öblében. Közel húszezer la-
kója az utószezon békéjét élvezte a 25 
fokos mediterrán őszben. A számtalan 
kis üzlet, piac, a csodálatosan kék 
tenger elbűvölt bennünket. 

A csak a szálló vendégeit fuvarozó 
kisbusszal az állomásig utazva, már 
az első napon útnak indultunk Geno-
vába. A három szinten vonatokat indí-
tó és fogadó modern vasútállomás 
előtt a "genovai hajós" Kolombusz 
Kristóf monumentális, többalakos 
emlékműve fogadott bennünket. A 
barokk emlékekkel teli város lüktető 
élete, fiatalos kiállása meglepett ben-
nünket. Már nyoma sem volt a koráb-
bi globalizáció-ellenes tüntetések rom-
bolásainak. A kikötőben megtekintet-
tünk egy ott forgatott játékfilmhez 
felépített hadihajót, amely a 15. szá-
zadi tengerészek, hajóépítők tudásá-
nak állított szép emléket. Az elképesz-
tő nagyságú kikötő, a tengerre épült 
repülőtér megtekintése csodálatos 
élményt nyújtott 

A következő nap a pihenésé, fürdé-
sé és a felkészülésé volt, hiszen a cso-
dálatos Pisa volt soron. 

A vonat közel három órás szágul-
dás után ért a ferde torony városába. 
Közben érintettük Carrarát, a világhí-
rű márvány hazáját, amelynek üze-
mei, kiszolgáló létesítményei mintegy 
30 km hosszban terültek el a közel 
1400 méter magas bércek lábánál, a 
vasútvonal mellett. Pisa gyönyörű. 
Gyönyörű lenne még akkor is, ha 
hiressé vált csupa márvány harang-
tornya nem dőlt volna meg egy forrás 
közelsége miatt. A 8 emeletes, 55 mé-
ter magas torony 1174 óta 4, 5 métert 
dőlt, ám az évi 1 tized mm-es dőlést 
mára sikerült megállítani. Írásom 
időpontjában már látogatható a to-

rony annak, aki fel mer és tud menni 
a legfelső emeleti kilátóba. A Dóm 
téren emelkedő Harangtorony, Kated-
rális, Dísztemető, Keresztelőkápolna 
együttesen képezik a "Csodák terét". 
A gondozott park a borsos árú belépők 
(együttes belépő 19 ezer líra, 1000 líra 
kb. 132 Ft) megszűrik a valódi érdek-
lődőktől a kíváncsiskodókat és a ron-
gálókat. A város bővelkedik remek 
építészeti és egyházi emlékekben, 
parkjai, sétányai rendszeres gondo-
zásról árulkodtak. 

Még két kirándulásra futotta rövid 
időnkből tengeri fürdéssel összekötve: 
a közeli Santa Margarita üdülőhelyet 
látogattuk meg, majd pazar kirándu-
lást tettünk Portofínoba, a félsziget-
nek nevet adó gyönyörű városkába. 
Odaútban itt-ott már szinte a tenger-
ben ment autóbuszunk a keskeny 
úton, de a kilátóhoz elsétálva - és egy 
sört elfogyasztva az ágyúállásból ki-
alakított kis kávézóban - rá kellett 
döbbennünk: a világ végén vagyunk, 
de ez a világ vége elképesztően szép. 

Utunk végére hagytuk az itáliai 
városok talán két legszebbikét: Firen-
zét és Milánót. Igaz, csak fél - fél nap 
jutott a látnivalókra, de megérte a 
fáradságos utazás, fűszerezve egy 
éjszakai vonatozással Róma és Milánó 
között. Firenzében a csodálatos Ke-
resztelőkápolna, a Dóm, a Dózse palo-
ta - az elmaradhatatlan Dávid szobor-
ral - az Arno folyó hídja az aranyáru-
sok boltjaival, a Medici palota nyújtott 
csodálatos élményt. Sajnos Milánói 
látogatásunkat már beárnyékolták a 
terrorcselekmények következményei, 
a reggeli sűrű ködben bekövetkezett 
repülőgép - szerencsétlenség - csomag-
vizsgálatok, szigorú pályaudvari és 
utcai ellenőrzések - ám még meg tud-
tuk csodálni a Milánói Dóm 108 méter 
magas, 2200 szoborral, és 135 fiato-
ronnyal pompázó csodálatos márvány 
épületegyüttesét, meggyújtottuk ha-
gyományos gyertyánkat szeretteink, 
halottaink emléke előtt tisztelegve. 
Átsétálva a nagyszerű Galeria 
Vittorio Emanuele óriás méretű üveg-
csarnokán, láthattuk a világhírű, 
3600 nézőt befogadó Milánói Scala 
operaház épületét az előtte álló Leo-
nardo da Vinci szoborral. A Velencé-
ben eltöltött néhány délutáni napsüté-
se óra után már száguldott is vona-
tunk Szlovénián és Horvátországon 
keresztül Budapestre, majd onnan 
Szegedre. A közel 4500 km-es út során 
megértő türelmes emberekkel talál-
koztunk, feltűnő segítőkészséget ta-
pasztaltunk. Általános volt a tiszta-
ság, az udvariasság, a sok sétálóutca, 
park, játszótér. Nagyon sok kisbabát 

sétáltató családot láttunk, és kevesen 
dohányoztak. Középületekben, étter-
mekben, múzeumokban senki sem. Jó 
minőségű, többnyelvű, díjmentes in-
formációs anyagot, térképet kap a 
turista minden városban, sőt Firenzé-
ben kihelyezett mikrobuszokban rend-
őrök segítik az eltévedt turistákat. 
Mindezek nem nélkülözik az itthoni 
felkészülést, búvárkodást, hiszen a 
helyi könyvtár útikönyveivel, ismerte-
tőivel készségesen segíti - ahogy ben-
nünket is - az utazókat, világjárókat A 
mellékhelyiségek használatáért - 
amelyek tiszták és rendszeresen taka-
rítják őket) szinte mindenütt fizetni 
kell (500 - 1500 líra között volt a tak-
sa), de a gyorsétkezőkben (Mc 
Donald's), egyes nagyobb vasútállo-
máson (Firenze, Milano, Genova) díj-
mentes a WC és mosdóhasználat. Fi-
nomak az olasz pizzák, de pompás 
vaníliás és csokoládés kifliket is et-
tünk. Érdemes a könnyű olasz borok-
ból is megkóstolni, hiszen áruk az 
ásványvízéhez hasonlítható. 

Egy kellemes utazás érték, valljuk: 
ezért úgy vált el a csapat egymástól: 
sok-sok ilyen élményben legyen még 
részünk, és része mindenkinek! 

 
Az utazók nevében lejegyezte: 
 

Szentes - Bíró Ferenc 
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Új kopjafa megáldása 

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 45. és a köztársaság kikiáltásá-
nak 12. évfordulója alkalmából ünnepelt 
Kiskundorozsma lakossága. Az ünnep-
ség szentmisével kezdődött. Mádi 
György plébános megemlékezett Ka-
pisztrán Szent János áldozópapról, aki a 
nándorfehérvári győzelem során írta be 
nevét a történelembe. A plébános a 
szentmisét felajánlotta hazánkért, né-
pünkért, a II. világháborús és 1956-os 
hősökért. Az ünnepség az új kopjafánál 
folytatódott, ahol Révész Ferenc And-
rásné igazgatónő megnyitója után ünne-
pi beszédet mondott Kálmán Géza, a 
Politikai Foglyok Szövetsége, a Szegedi 
Nemzetőrség és a Történelmi Igazságté-
teli Bizottság nevében. A plébános fel-
szentelte a kopjafát. Ezt követően koszo-
rút helyeztek el a kopjafánál: dr. Mezei 
Róbert jegyző, a Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzat képviseletében, 
Thurzó Ferenc független, Tóth József 
MSZP-s önkormányzati képviselő és 
Papp István, valamint Lóczi Tibor a 
FIDESZ-MPP nevében. Továbbá koszo-
rúztak még: Vidék 56-os Csongrád Me-
gyei Szövetsége, II. Világháborús Em-
lékmű Alapítvány, a Római katolikus 
egyház, Petőfi Sándor Művelődési Ház, 
MKDSZ kiskundorozsmai szervezete. A 
Thurzó Ferenc képviselő úr által finan-
szírozott kopjafát a csíkszeredai Ady 
Endre Általános Iskola közvetítésével 
egy ott élő mester készítette el. Az Orczy 

A pletyka 
 

Csitt! Épp ott jön, dugja össze a 
fejét két asszonyság. Végigmérik 
fentről lefele, szemlélve teljes lényét, 
ruházatát. 

Elhalad előttük, közben fintoro-
kat vágnak. Majd suttogva, de mégis 
jól hallhatóan kibeszélik őt. 

Beleavatkozva legintimebb ügyei-
be, elfogultan, egyoldalú, talán igaz-
ságtalan álláspontjaikkal kiközösítik 
tiszteletre méltó (?) társaságukból. 

Vajon tudják ők azokat a váda-
kat, amelyekkel illetik? De annyira 
már miért nem avatkoznak ügyeibe 
áldozatuknak, hogy esetleg elgondol-
kodjanak azon, hogy mindennek van 
miértje, a kizárólagos magánügyek 
is léteznek. 

Meg tükrök is vannak a világon, 
amelyekbe mindannyiunknak olykor 
bele kellene néznünk. Vagy azt csak 
azért tesszük, hogy megcsodáljuk 
magunkat, mi milyen szépek va-
gyunk? 

Mennyi mindenről lehetne be-
szélni, beszélgetni: unokák édes csin-
talanságairól, családi események 
örömeirő l ,  k irándulásokról… 
(Fantázia, vagy intelligencia hiánya 
a téma megválasztása?) 

A megállóban hallom két diák 
beszélgetését, amint kibeszélik a 
harmadikat. Elszomorodom. Tőlünk, 
felnőttektől tanulják, veszik át a 
példát? Gondolkodom, hogyan lehet-
ne ebben a „prés-világban”, egymás 
hibáit elnézve örülni annak, ha roko-
nokkal, ismerősökkel, barátokkal 
találkozunk. 

Nem lenne jóleső érzés valakin 
segíteni, mint ártani neki? 

 
S. Grandpierre Cecilia 

Miért múlik el minden… 
 

Ülünk az egymással szemközti 
fotelban, s ami közöttünk van, egy 
dohányzóasztal és a néma csend. 

Én pityergek, ő meg elmerengve a 
távolba néz. Talán mindketten arra 
gondolunk, hogy ennyi év alatt már 
mindent elmondtunk egymásnak? Az 
otthon megteremtése, gyereknevelés, 
pénzhiány miatti összezördülések… 
már mögöttünk vannak. Az utolsó 
közös kirándulásunkon már nem 
ugyanazt a látnivalót nézzük. Mind-
ketten másfelé tekintünk. 

A legszomorúbb a válásban – ezen 
a különúton –, hogy a gyerekeink is 
elválnak. Valakiktől, valamiktől – 
bizonyára. 

S. Grandpierre Cecilia 

Újházi és a marha 
 

Újházi Ede, a Mester, a nagyszerű 
színész mindenkit, akit egy kicsit is 
kedvelt, lemarházott. Egyszer egy 
érzékeny lelkű főpincér úgy megsértő-
dött ezen, hogy bírósághoz fordult 
elégtételért. A bíróság arra kötelezte a 
Mestert, hogy nyilvánosan kérjen bo-
csánatot a sértésért. 

—Tehát, tisztelt bíróság – állt fel 
Újházi – egy főpincérnek nem mond-
hatom azt, hogy marha? 

—Nem mondhatja. 
—És egy marhának például mond-

hatom, hogy főpincér? 
—Ha akarja, mondhatja – tárta 

szét a kezét a bíró csodálkozva. 
Újházi a pincérhez fordult. 
—Akkor bocsánatot kérek, főpin-

cér úr! 
A közismert és közkedvelt színész 

szavajárása annyira közismert volt, 
hogy még egy erre való reklámversike 
is született: 

Mondja, marha mért oly bús? 
Olcsóbb a ponty, mint a hús. 

Gátfalvi Kristófné 

Fojtogató környezetszennyezés 1. 
Gyilkos olajszennyezés 

1989. március 24-én tragédia történt 
Alaszka partjainál. Az Exxon Valdez 
nevű olajszállító tankhajó ki akart ke-
rülni egy jéghegyet a Prince William 
tengerszorosban, és véletlenül egy szik-
lazátonyra futott. Nagy szerencsétlen-
ségre épp előtte töltötték fel olajjal, és a 
baleset következtében 40 millió liter olaj 
ömlött a tengerbe, előidézve a világ leg-
veszélyesebb szennyeződését. 

Steve Cowper, Alaszka kormányzója 
szükségállapotot rendelt el. Hamarosan 
kiderült, hogy a több mint 300 méter 
hosszú hajót 206 ezer tonna nyersolajjal 
a valdezi kikötőtől nem messze lévő 
Blight-zátonyra vezetett egy olyan tiszt, 
akinek nem is volt joga a kormányhoz 
állni. A kapitány eközben részegen he-
vert valahol. A hajó tulajdonosát, az 
Exxon céget azonnal riasztották. Az első 
segélyhajók viszont 18 óra késlekedéssel 
érkeztek a helyszínre. Néhány héten 
belül az olaj 1700 km-re terjedt szét a 
partvonal mentén. Rozmárok, fókák 
százai pusztultak el azonnal. Az elkö-

vetkező pár héten 36 ezer halott mada-
rat találtak, viszont kétmilliónál többre 
becsülik az elpusztult szárnyasok szá-
mát. A tudósok szerint a kisebb halak 
tízmilliói mellett több mint száz bálna is 
áldozatul esett. 

Az olajtársaság 1300 millió dollárt 
költött az olajszennyeződés eltűnteté-
sére, de csak alig egy nyolcad részét 
sikerült betakarítani. 

Négy évvel az olajszennyeződés 
után a tengeri vidrák még mindig az 
olajszennyeződésbe haltak bele. A 
lumma- és récekolóniák szaporodása a 
területen megállt, a heringek torz 
gerinccel, hibás alakú uszonnyal és 
állkapoccsal jöttek a világra. 

Az alaszkai halászok mellett számos 
önkénes segédkezett az olajfoltok eltűn-
tetésében. Tapasztalatait így összegezte 
az egyik halász: „Soha nem gondoltuk 
volna, hogy a víz is meghalhat. De ez 
történt. Sétálva a tengerpartunkon az 
élet helyett a halált gyűjtöttük össze.” 

Somogyi Gábor 

Iskola nyári csíkszeredai kirándulásá-
nak alkalmával került Kiskundorozs-
mára. Köszönet illeti Thurzó Ferenc 
képviselő urat a finanszírozásért, Tóth 
József képviselő urat a kopjafa felállítá-
sáért, a csíkszeredai iskola igazgatóját 
és Harkai Jánosné igazgatónőt a szállí-
tás lebonyolításáért, Révész Ferenc 
Andrásnét és Lévai Józsefet a technikai 
lebonyolításért.  T. L. 
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Napjaink egyik, szinte mindig 
elérhető szórakozási formája a 
televízió. Éppen ezért különös  
figyelem irányul a kábeltévére, 
hiszen a dorozsmai családok 
többsége a Szélmalom Kábeltévé 
Szövetkezet útján jut a   televízi-
ós csatornákhoz. Az év vége kö-
zeledtével lapunk szeretne átte-
kintést adni a kábeltévé idei évé-
ről és a jövő évre vonatkozó ter-
veiről. Ennek apropóján Ballai 
Ferenc készséggel állt lapunk 
rendelkezésére. 

—Milyen változásokat hozott az 
évkezdet az Önök életében? 

—Én  az évkezdet kapcsán az ál-
landóságot hangsúlyoznám. Ez  a ki-
alakult programkínálatra, a szolgálta-
tásunk megbízhatóságára értem. Ter-
mészetesen történtek változások is. 
Mivel már  nem volt több szabad hely 
az Alapszolgáltatás sávjában, ezért át 
kellett rendeznünk a csatornakiosztá-
sunkat, ami az  előfizetőinknél azzal 
járt, hogy újra be kellett hangolni a 
készülékeket. Annak érdekében, hogy 
ez minél kevesebb problémát okozzon 
ügyfeleinknek, január első hetében 
díjmentesen átprogramoztuk minden-
kinek a tévékészülékét, ha ezen igé-
nyét bejelentette. Ezt előfizetőink na-
gyon jól fogadták, így a változások 
ellenére zökkenőmentes volt az évkez-
detünk. 

—Júniusban újabb csatornák jelen-
tek meg a kínálatban. Mi indokolta 
ezek bevezetését? 

—Elsősorban gazdasági indokai 
voltak az új programcsomag bevezeté-
sének. A folyamatos fejlesztések során, 
ahol már átépítettük hálózatunkat 
hatalmas kihasználatlan sáv állt ren-
delkezésünkre, kézenfekvő volt tehát 
hogy újabb csatornákat vezetünk be. 
Mivel az új csatornák nem foghatók 
valamennyi háztartásban, és az Alap-
szolgáltatásunk további bővítése sem 
indokolt, egy új programcsomag kiala-
kításával oldottuk meg. Ezzel két 
problémát is feloldottunk egyszerre: 
egyrészt nem kellett emelni az Alap-
szolgáltatás árát, másrészt az új prog-
ramokat csak annak kell megfizetni, 
aki igényt is  tart rá. Ezzel egy régi 
előfizetői igényt is teljesítettünk, hi-
szen megteremtettük a választás lehe-
tőségét. 

—Milyen volt az új  csatornák fo-
gadtatása? 

—Előfizetőink kedvezően fogadták 
az új programokat, köszönhető ez an-
nak, hogy gondosan válogattuk ki 
aokat, és figyelembe vettük a hozzánk 

érkező jelzéseket, észrevételeket, ame-
lyeket előfizetőink tettek felénk. 

—Maradjunk még mindig a televí-
ziónál. Szeptemberben HBO előfizetői 
akciót hirdettek. Mennyire volt ez sike-
res? Érdemes-e ilyen akciókba energiát, 
pénzt fektetni? 

—Az első kérdésre azt mondhatom, 
hogy rendkívül sikeres volt az HBO 
akció. Köszönhető ez annak, hogy az 
HBO-val közösen előkészített, de a 
helyi viszonyokat maximálisan figye-
lembe vevő ajánlat elnyerte előfizető-
ink tetszését. Ezért is hosszabbítottuk 
meg két héttel az akció időtarta-
mát.Ebből adódik a válasz a második 
kérdésre is: érdemes ezekre az előfize-
tői akciókra időt és pénzt  áldozni. 
Nálunk például sosem volt ilyen ma-
gas az HBO előfizetői létszáma. 

—Megtartható lesz-e ez az előfizetői 
létszám? 

—Úgy gondoljuk, hogy jelentős 
része igen, hiszen az HBO-val közösen 
már elkezdtünk gondolkodni azon, 
hogy miként tartható meg előfizetői 
táborunk. Biztosra vehető, hogy az év 
végén hűséges előfizetőink újabb ösz-
tönzést fognak kapni arra, hogy előfi-
zetésüket jövőre is fenntartsák. 

—Beszéljünk egy kicsit másról. 
Októberben elindult a kábeltévés Inter-
net-szolgáltatás. Mennyiben változtatta 
meg  ez az Önök életét? 

—Azt kell mondjam, hogy alapvető 
változásokat hozott az életünkben. 
Míg a kábeltévé az analóg technológiá-
ra épül, addig az Internet teljes egé-
szében digitális technológián alapul. 
Ehhez nekünk is fel kellett nőni, ami 
azt hiszem sikerült is, hiszen zökkenő-
mentesen elindult a TiszaneT Internet
-szolgáltatása, ami nem kevésben a jó 
előkészítésnek köszönhető. 

—Mondana néhány szót a jövőbeni 
terveikről? Milyen változások várhatók 
az év  végén? 

—Lesznek változások, amiről épp az 
Önök lapjának hasábjain, a jövő hónap-
ban fogjuk tájékoztatni a lakosságot, 
előfizetőinket. Még néhány dolog tisztá-
zásra vár, de  biztos, hogy összességében 
eggyel nőni fog a tévécsatornák száma és 
két újabb rádiócsatorna műsora is fogha-
tó lesz. Konkrétumokkal a jövő hónap-
ban tudunk szolgálni. 

—Az árak alakulásáról tud-e mon-
dani most valamit? 

—Két dolog már most biztos: egyik 
szolgáltatásunk ára sem fog az infláci-
ónál nagyobb mértékben drágulni, és 
hogy az Alapszolgáltatásunk árát jóval 
az infláció alatt fogjuk emelni. 

UL 

Kábeltévé. Internet. Jövő 
Beszélgetés Ballai Ferenccel a kábeltévé idei évéről és jövőbeni terveiről 

Meghívó 

Az Orczy István Általános Iskola 
Alapítványának Kuratóriuma, az is-
kola dolgozói és Szülői Közössége 

Szeretettel meghívja Önt és Kedves 
Családját 

2001. november 24-én 19 órakor 
tartandó, 

vacsorával egybekötött alapítványi 
báljára 

Menü: Pezsgő, dorozsmai göngyölt-
hús, jércemell filé, csirkemájas vörös-
boros mártás vadász módra, vegyes 
köret, kenyér 

Zenét a DOMINÓ együttes szolgál-
tatja. 

Belépőjegy ára: 2500 Ft/fő 
A jegyeket a Szülői Közösség tag-

jainál és az iskola gazdasági irodájá-
ban lehet megvásárolni. 

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk! 

A bálból befolyt összeget az osz-
tálytermek bútorzatának cseréjére 
kívánjuk felhasználni. Pártoló belépő-
díjak is vásárolhatók, amennyiben a 
bálon nem kívánnak részt venni, de 
támogatni kívánják az iskola célkitű-
zését. 

 
Az Orczy István Általános Isko-

la Alapítványa ezúton szeretné meg-
köszönni minden támogatójának, hogy 
2000. évben a személyi jövedelmük 
1%-át az iskola alapítványának aján-
lották fel. 

Ebben az évben ez az összeg: 
193 742 Ft  volt. 
Az első osztályosok tantermének 

berendezéscseréjéhez nyújt segítséget 
ez az összeg. 

Köszönettel: 
Az Alapítvány Kuratóriuma 

Mini környezet-
szennyezések 

Jól emlékszem gyerekkorom 
egyik közkedvelt gazirtási módjára, 
tudniillik, hogy a nagy felnőttek gáz-
olajjal locsolták le a gonosz füveket, 
amik aztán jól kipusztultak. Akkor 
más idők jártak, sem az állam sem 
az ember nem igen adott a környe-
zetvédelemre. 

Minap sétálgatok Dorozsma utcá-
in amikor az egyik ház előtt megpil-
lantom a járdát. A tulajdonos koszos 
motorolajjal locsolta föl a járdalapok 
közét, hogy a gaz gaz távozzék on-
nét. Gondosan ügyelt arra is, hogy a 
kerítését nehogy összeolajozza, így 
ott továbbra is zöldellik a paréj. 

Kerüljük az ilyen mini környezet-
szennyezéseket! 

Ballai Ferenc 
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Szobanövényeink kártevői II. 
Gyapjastetű: jelenlétekor fehér 

bevonat látszik a növényeken. Szívó 
kártevő, mely a levelek sárgulását és 
hervadását okozza. A kiválasztott 
mézharmaton korompenész telepedik 
meg. Lemosással vagy vegyszeres 
kezeléssel védekezzünk ellene. 

Üvegházi molytetű: apró, fehér, 
molylepkéhez hasonló kellemetlen 
kártevő. A levelek fonákán telepsze-
nek meg, apró tojásokat raknak, és a 
növény nedvét szívják. Mézharmatot 
választanak ki, amelyen megtelepszik 
a korompenész. Az erősen érintett 
l eve lek  megsárgu lnak ,  majd 
lehullanak. A molytetvek gyorsan 
terjednek egyik növényről a másikra. 
Kiirtásuk nehéz. A növényt rendszere-
sen fürdessük, a levél fonákát pedig 
permetezzük rovarölővel. 

A kártevőkön kívül szobanövénye-
inket gyakran támadják meg különfé-
le betegségek is. Az alábbiakban ezek 
közül ismertetnék néhányat: 

Korompenész: fekete gombafaj, 
amely a levéltetű és a pajzstetű által 

kiválasztott ragacsos mézharmaton él. 
Ezt a penészféleséget a szárakon és a 
leveleken fekete, koromra emlékeztető 
lerakódásként figyelhetjük meg. Ez a 
növénynek nem árt, de a fény viszont 
nem jut el a növényrészekhez, ezáltal 
gátolja a növekedéshez szükséges asz-
szimilációs folyamatokat. Szappanos 
(káliszappanos) vízzel lemoshatjuk a 
fekete réteget. 

Élősködő gombák: jellegzetes ala-
kú, eltérő nagyságú és színű foltokat 
okoznak a növények levelein. A fertő-
zött részeket vágjuk le. 

Fekete rothadás: ez a betegség 
leginkább a muskátlikat támadja 
meg. Legtöbbször a túlöntözés okozza. 
A szár és a föld találkozásánál fordul 
elő. A rothadás két irányba is terjed, 
felfelé és lefelé. A szárrész elfekete-
dik, majd letörik. A fertőzött részeket 
vágjuk le, az egészségeseket pedig 
kezeljük kénporral. 

 
Kocsisné Lajkó Éva 

Borostyán Virágüzlet 

Illik – nem illik? 
Gépkocsiban, taxiban 2. rész 

Részletek Köves J. Julianna Illik tudni c. könyvéből 

Nemcsak akkor kell felhagynunk a 
gépjárművezetéssel, ha szeszes italt 
fogyasztottunk. Ha gyógyszerek vagy 
kialvatlanság, túlhajszoltság, ideges-
ség miatt úgy érezzük, kevésbé va-
gyunk képesek összpontosítani, ne 
üljünk volán mellé. 

Városokban, ha mellettünk gyalo-
gosok várakoznak, ne száguldjunk 
úgy át a pocsolyán, hogy beszennyez-
zük ruháikat. A gyalogosok viszont 
vegyék figyelembe, hogy még a kijelölt 
átkelőhely sem kizárólagos tulajdo-
nuk. Körültekintően lépjenek le a jár-
dáról, és igyekezzenek minél hama-
rabb átjutni a túloldalra. 

A magángépkocsi nem Volán busz, 
nem társas autóbusz. Ne szállíttassuk 
magunkat ismerőseinkkel, csak rend-
kívüli esetekben. Ennél csak az szá-
mított régebben nagyobb illetlenség-
nek, ha a benzinköltséghez ilyenkor 
mindenáron hozzá akartunk járulni. 
Ma ez csak rövidebb útnál nem való, a 
jelenlegi üzemanyagárak mellett sok-
kal illetlenebb dolog a potyázás. 

A gépkocsivezetővel beszélgetni 
nem tilos, de mindig legyünk tekintet-
tel a forgalom alakulására. Éjszakai 
vezetésnél például kifejezetten hasz-
nos, ha a vezetővel társalgunk, hogy 
el ne álmosodjék. 

Gépkocsiban lehetőleg ne dohá-

nyozzunk. Ha hosszabb út esetén el-
lenállhatatlan vágyak érzünk a ciga-
rettára, illik engedélyt kérnünk a ve-
zetőtől (és az utasoktól) a rágyújtásra. 

Ha több utas utazik kocsinkban, a 
„legelőkelőbb” hely a jobb oldali hátsó 
ülés. Ide ültetjük – ha elfogadja – a 
társaság legtiszteletreméltóbb tagját. 
A vezető házastársa a jobb oldali első 
ülésre ülhet. Ha csak egy utasunk 
van, annak illik a vezető mellett he-
lyet foglalnia. Taxiban is ez a helyes 
viselkedés. (Ez – mivel a legveszélye-
sebb ülőhelyről van szó – kisgyerekek-
re természetesen nem vonatkozik.) 

Ha taxival utazunk, a címet igye-
kezzünk pontosan és félreérthetetle-
nül bemondani a vezetőnek, s a meg-
érkezés előtt idejében figyelmeztes-
sük, hol kell majd megállnia. 

Ne siettessük útközben a vezetőt, 
úgyis igyekszik, de a KRESZ előírása-
it ő sem sértheti meg. 

Ha férfiak és nők utaznak együtt a 
taxiban, úgy illik, hogy a viteldíjat a 
férfiak rendezzék. (Utána persze el-
számolhatnak egymás között.) Ha 
több férfi vagy több nő utazik, ne vi-
tatkozzanak a viteldíjon: egy fizesse 
ki, és a kiszállás után osszák fel a 
költségeket. 

Összeállította: 
Gátfalvi Kristófné 

Kivétel 
Nemrég vettem részt egy rendez-

vényen. Fiatal, 16-24 év közti fiatal 
alkotókat hívtak meg az Alföld me-
gyéiből. Voltak ott versben, prózá-
ban, drámában, grafikában, fotózás-
ban, videózásban, zeneszerkesztés-
ben utazó alkotók, köztük én is. A 
beadott verseket, novellákat, regény-
részleteket, vers és próza blokkok 
közti színműveket színészek adták 
elő (játszották el vagy olvasták fel) a 
közönségnek. Sokan, köztük én is 
először hallhattam művemet közön-
ség előtt felolvasva. Az egyes előadá-
sok után a művészek a szerzőkkel a 
színpadon váltottak néhány szót. 

A szomorkás, melankolikus ver-
sek, egyéni tragédiákat bemutató 
fiktív, vagy éppenséggel valós novel-
lák éppúgy hatottak ránk, mint a 
vidám, humoros és szatirikus alkotá-
sok, és egyes érzelmi behatások a 
felkonferálók szemébe is könnyeket 
varázsoltak néhány esetben. 

Lám kiderült, mennyi rokonlelkű 
fiatal alkot hazánk e régióiban. Ki-
derült, hogy mégis van egy olyan 
maroknyi csoport a fiatalok között, 
akiknek igen is fontos a kultúra, 
életük az alkotásvágy, akik ugyan a 
mai, egyre jobban elzüllő és erősza-
kot sugárzó tévén nevelkedő generá-
ció tagjai, de érzelmeik, gondolataik 
megható és meglepően hiteles módon 
való leírása mégis többé, különleges-
sé teszi őket az átlagnál. Kiderült, a 
mindennapi bánatot, szomorúságot 
vagy éppen boldogságot így is, alkot-
va is ki lehet fejezni, és szépet nem-
csak hivatásos (profi), tanult írók, 
költők és művészek tudnak teremte-
ni, hanem fiatal amatőrök is. Ezek a 
megfontolások vezérlik a kezet, áll-
jon benne akár toll, ceruza, ecset, 
billentyűzet vagy éppen videokame-
ra, egy az eredmény: változatossá-
got, értéket, újat és maradandót ki-
fejezni, alkotni, másokkal megoszta-
ni. Kiadni mindent a szívből, olykor 
könnyíteni a vállunkra nehezedő  
terheken. 

A rendezvény nagy érdeme volt, 
hogy összehozott bennünket, vállalta 
az ifjú, esetleg tehetséges alkotók 
felkarolását, műveik közönség és 
szakemberek előtti bemutatását és 
esetleges díjazását, de mindenek-
előtt lendületet, erőt adott a további 
küzdésre: előre, csak így tovább! Ne 
adjátok fel, kerüljetek bármilyen 
embertelen, rideg környezetbe, ál-
mainkat nem szabad feladni, lelkün-
ket nem szabad elveszíteni. 

 
Somogyi Gábor 
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Pelenka Kuckó Dorozsma 
Többféle olcsó darabos és 

csomagos pelenka. 
Mini: 36 Ft/db-tól 
Midi: 37 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. 

Felnőtt INKONTINENCIA betét 
rendelésre. 

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 

 
 
 
 
 

Bó- di 
Lajosné 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

Nyitva: H-P: 7-11; 14-18 
 Szo: 7-12. 
 

Kisállat eledelek bőséges válasz-
tékkal valamint Purina tápok 
(baromfi, nyúl, sertés) kaphatók. 
Jelentős mértékű akcióval várom 
kedves régi és új vásárlóimat. 

A falugazdász felhívása 

2001. év vége közeledtével az ős-
termelők még hátralévő határidős 
feladatait az alábbiakban kívánom 
szíves figyelmükbe ajánlani. 

—Regisztráció. Nyilvántartásba-
vételi határidő: november 30-a. A fel-
adat végrehajtásához érvényes őster-
melői igazolvány, adókártya, egysze-
rűsített földhasználati igazolás szük-
séges. Nyilvántartási szám hiányában 
támogatások (földhasználat, gázolaj 
jövedékiadó) nem vehetők igénybe. 

—Földalapú támogatás. Azon ter-
melők, mezőgazdasági vállalkozók 
akik nyilvántartási számmal rendel-
keznek földalapú támogatást novem-
ber 30-ig vehetik igénybe. Igénybevé-
tel bejelentésénél az alábbi iratok 
bemutatása szükséges: nyilvántartási 
szám, nyilvántartási igénybejelentő 
lap, egyszerűsített határozat a föld-
használatról, vetőmag, műtrágya és 
növényvédőszer számlák, táblatörzs-
könyv, permetezési napló, TAJ-szám. 

—Külsőüzletrész eladásának beje-
lentési határideje október 31. 

—Gázolaj jövedékiadó. Azon őster-
melők és mezőgazdasági vállalkozók 
akik nyilvántartási számmal rendel-
keznek a 2001. évi tevékenységük 
után szántóterületre 90 1 gyümölcs- 
és szőlőkultúrája 2001/ha mennyiségű 
gázolaj jövedéki adóját igényelhetik 
vissza novembertől. 

—Szaktanácsadási napokat szer-
vezünk november 6-án, valamint nov-
ember 24-én 17 órától a Petőfi Sándor 
Műv. Házban. A tanácsadások témái: 
APEH jogszabályok, növénytermesz-
tés. - Azon földtulajdonnal rendelkező 
lakosok akik tulajdonukat az állam-
nak megvásárlásra felkívánják aján-
lani hivatali időben nyomtatványért 
felkeresni szíveskedjenek. 

Az őszi vetésű gabonák vásárlásá-
ról vetőmag számlát szíveskedjenek 
beszerezni, mert a következő évi föld-
alapú támogatáshoz ezekre szükség 
lesz. Az előbb felsorolt témákban min-
den kedves termelőnek fogadóórákban 
(kedd: 8-16, csütörtök: 13-17 óráig) 
állok szíves rendelkezésükre. 

Pálfi István 
falugazdász 

Fotókiállítás volt Szegeden az 
önkormányzat épületében október 9-
21. között National Geographic: A 
világ képekben címmel, amely az el-
múlt 30 év legjobb terméseit tartal-
mazta.. A megnyitón jelen volt Gregor 
József operaénekes is. Mint a kiállítá-
son megtudhattuk, a Népszabadság 
még ez évben elindítja a National 
Geog-raphic magyar nyelvű kiadvá-
nyát.  

A Polgárőrség felhívása 
Kiskundorozsmán vagyonőri tanfo-

lyam indul—megfelelő számú jelent-
kező esetán a LATENCIA BT-vel kö-
zös szervezésben. 

Eredményes vizsga esetén a foglal-
koztatás megoldható. 

Részvételi díj: 62 000,- Ft. 
A feltételek teljesülése esetén a 

Munkaügyi Központ a tanfolyam díjá-
hoz hozzájárulást, térítést biztosíthat. 

Jelentkezés: Tímár Lajosnál sze-
mélyesen vagy írásban az alábbi cí-
men: 
Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport 
6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12. 
 

Polgárőrség—Tímár Lajos 

Kábeltévés Internet szolgáltatását megrendelheti  Szövet-
kezetünk Ügyfélszolgálatán, nyitvatartási időben. 

Címünk: Negyvennyolcas utca 12. Telefon: 463-444 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

 MOTORKERÉKPÁR- ÉS 
KERÉKPÁRJAVÍTÓ 

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

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

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

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

 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 

T 
Á 
S 
K 
A

BÁNYAI CUKRÁSZDA és 
PIZZÉRIA ajánlata 

A pizzériából 12 órás ingyenes 
házhozszállítás. 

Nyitva tartás: K-Szo.: 12-20.00 
V és H szünnap. 

Sütemények rendelését 
telefonon is felvesszük. 

Tel.: 461-023 

U N G I   B t . 
Háztartási gép szerviz 
Műszaki kereskedés 

Tel.: 62/460-149  Dorozsmai út 143. 
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Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 
0,5 Arany ászok 92,- Ft+ü. 
Darling kutyaeledel 500g 185,- 
Merido Mocca 550g 719,- 
5l-es üdítők 380,- tól 
1,5l Evital ásványvíz 59,- 
Gabi sampon, fürdető 400ml 498,- 
6kg-os Ariel 2 999,- 

Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-18. 
Vasárnap: 7-17 

Őszi kalászos II. fokú, fémzárolt 
vetőmagokat a Déli-Farm 

Kft-től Kiskundorozsmán a Zöldség 
Nagybani Piac mellett. 

 
Kapható: triticale, búza, árpa, rozs, lucerna vetőmag 
jelentős választékban. 
Érdeklődni: 62/556-120 
   62/556-130 telefonon. 

BALI SÁNDOR 
víz-gáz-központi fűtésszerelő 

mester 
ÚJ HELYEN 

Téli beüzemelést és gázkészülék 
javítását vállalom. 

Szeged-Kiskundorozsma, 
Fölszél u. 12. 

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

 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

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

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

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

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

  
M inden előhívás  —  nagyítás  esetén

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

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, belsőségekkel és október 15-től 

bélféleségekkel várjuk kedves vevőinket. 
Nyitva tartás: kedd-csütörtök: 7-16. Péntek: 7-17. Szombat: 7-13. 

Vasárnap és hétfőn zárva. 
 Rácz Béla üzletvezető 

  

Szabó István 
autóvillam ossági műszerész 

 

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

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

Megkezdtük téli útjaink értékesítését. 
Érdeklődni: C&T Hungary Kft.,  Szeged, Dáni u. 7. 
 Tel./Fax: 62/481-562,  Fax: 62/552-450 

E-mail: travel@congresstravel.hu 
Honlap: www.congresstravel.hu 
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Akciós fóliavásár a SZEVAFÉM 
MG. Boltban 

48-as utca 66. szám alatt 
6,5 fm. UV 1 éves 26 400,- 
8,5 fm. UV 1 éves 34 500,- 
12 fm. UV 1 éves 48 800,- 
12 fm. UV 2 éves 59 240,- 
16 fm. UV 1 éves 48 800,- 
16 fm. UV 2 éves 59 240,- 

Amíg a készlet tart! 
Nyitva tartás: K-P: 7.30-16.30, 

H és Sz.: 7.30-12.00 
Tel.: 62/420-183 

 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. Félfogadás: H-P: 9-12. 
 

 Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt ajánlata 

• Iskola- és irodaszerek 
• Gyertyák, mécsesek 
• Ajándéktárgyak és csomagolók 

• 2002-es asztali és fali 
naptárak, 

határidőnaplók széles 
választéka. 

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

Telefon: 460-306 

 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 


