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A nagyok semmit sem értenek meg maguktól, a gyerekek pedig belefáradnak, 
hogy örökös-örökké magyarázgassanak nekik. (Antoine De Saint-Exupéry) 

Havi gondolat 

rozsmai út 196 sz. irodaházat és ettől 
kezdve kettő egységet működtetett 
Dorozsmán. 1984-ben Szegeden a Kossuth 
L. sgt. 75. alatt nyitott a szövetkezet kiren-
deltséget, míg 87-ben Alsóvároson. A 
tevékenység volumene, a szolgáltatás 
számszerűsége jelentősen fejlődött, ami 
szükségessé tette 1988-tól a számítógépes 
feldolgozásra való átállást. 1988. évben 
nyitotta meg a szövetkezet központi szék-
házát és szüntette meg a másik dorozsmai 
kirendeltségét. 

A 90-es években már milliárdos mér-
leg főösszegű kis bankként működtünk 
és fogadtuk a vállalkozók és lakossági 
pénzügyek intézését. Jelenleg házi banki 
szolgálat, bankkártya kibocsátás, konzor-
cionális hitelezés folyik a hagyományos 
lakossági szolgáltatásokon túl. A hitelin-
tézeti törvény a 80-as évek végétől jelent 
meg és ez időtől Állami Felügyelet folya-
matos figyelésével működnek a Takarék-
szövetkezetek is. Valamennyi bankmű-
velet egyedi szabályozása teljes körűen 
meg kell valósulnia ahhoz, hogy elfogad-
ható minősítést kapjon a Takarékszövet-
kezet a felügyelettől. Jelen időben több 
mint 10 milliárdos az éves pénzforgalom, 
mérleg főösszege a 2 milliárd Ft-ot meg-
haladó és a folyamatos fejlesztések mel-
lett változatlanul nyereséges a takarék-
szövetkezet. 

—Napjainkban a bűnelkövetők nem 
kerülik el a pénzintézeteket sem, hogyan 
védik a saját és ügyfeleik biztonságát? 

—Nem kis gond a bank biztonságnak 
való megfelelés, az ügyfélkör és a dolgo-
zók személyi védelme érdekében, egyéb 
védelmi rendszerek mellett került sor 
egyedi megoldásként a beléptető rendszer 
létesítésére. 

—Ön mióta vezeti a Takarékszövetke-
zetet, hogyan fejlődött annak irányítási 
rendszere? 

—1975-től vagyok a szövetkezet elnö-
ke. Az irányítási rendszer a törvény által 
1997-től változott. A banküzemi munkát 
kettő Ügyvezető Igazgató irányítja. A 
céget és az igazgatóságot a Takarékszövet-
kezet elnöke vezeti, 1996-tól nyugdíjas és 
választott elnökként látom el. 

—Úgy gondolom, hogy Elnök Asz-
szony egyénisége, a Takarékszövetkezet 
vezetésében eltöltött 28 éves működése 
nem kis részben hozzájárult ahhoz a töret-
len fejlődéshez és működési stabilitáshoz 
mely a szövetkezet életét napjainkig is 
meghatározza. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Jubilál a Takarékszövetkezet 
45 éves jubileuma alkalmából lapunk 

munkatársa jókívánságait fejezte ki Mucsi 
Péterné elnök asszonynak és a szövetkezet 
dolgozóinak, egyben interjút készített a 
szövetkezet életéről. 

 
—Elnök asszony, kérem mutassa be a 

szövetkezetet olvasóinknak a megtett 45 
év távlatából az alakulástól napjainkig 
megtett fejlődés, növekedés főbb állomá-
sainak, eseményeinek ismertetésével. 

Mucsi Péterné: A Kiskundorozsmai 
Takarékszövetkezet 1958. május 11-én 
alakult meg 100 Dorozsmai ember tagsá-
gával kezdte meg működését a volt 
Tapody-ház egyetlen helyiségében, mely 
jelenleg üvegező képkeretező üzlete. 

A szövetkezet első ügyvezető elnöke 
Tóth István volt. A kettő alkalmazott Nagy 
Lajosné és Somos László voltak. Állami 
támogatás nélkül – teljesen magán bank-
ként, önkormányzati és önellátó szervezet-
ként működött a bankműveletek rendkívül 
kedvezőtlen szigorítása mellett, mert a hite-
lezésen kívül, pénzpiaci műveleteket nem 
lehetett végezni. Kizárólag az OTP-nél lehe-
tett elhelyezni alacsony kamattal a szabad 
pénzeszközöket. Akkor az állami intézmé-

nyeknek volt prioritásuk a privát bankok-
nak a legszigorúbb feltételeket szabta a 
Pénzügyminisztérium. Szinte napi feladat 
volt a lakosság felkeresése, taglétszám gya-
rapítása, ajánlani kellett a betételhelyezési 
lehetőségeket és biztosítás-szervezést a 
területen. 1966-ban volt lehetőség a dologi 
feltételek javítására, az ÁFÉSZ átadta a 
Negyvennyolcas u. 1. alatti üzlethelyiségét, 
amely jobb elhelyezést biztosított. Ezek az 
adottságok nagyon lassú fejlődést tettek 
lehetővé, hiszen az önfenntartás mellett a 
tőke gyarapításáról nem lehetett szó. 

—Milyen volt a szövetkezet gazdálko-
dása, hogyan gazdálkodtak a gondjukra 
bízott pénzekkel? 

—A teljes működési időszakban (az 
elmúlt 45 évben) a Kiskundorozsmai Ta-
karékszövetkezet minden évet nyereség-
gel zárta. A 45 év alatt egyetlen hitel leírá-
sára nem került sor, minden kölcsön meg-
térült, ill. visszafizetésre került, és a beté-
tek kezelése 100 %-os biztonsággal történt. 

—Milyen fejlesztésekkel érték el a 
jelenlegi kiépítettséget és hogyan alakult a 
pénzforgalom volumene? 

—A Takarékszövetkezet 1970-es évek 
végén az ÁFÉSZ-től megvásárolta a Do-

Tari Gellért felvétele 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
—Melyek a közeljövő és távlati fejlő-

dés területei és irányai? 
—A fejlődés töretlen és folyamatos, az 

ügyfélkör folyamatosan bővül. Folyamat-
ban van a negyedik kirendeltség építése a 
Bartók Béla téren. A szövetkezet tőkeellá-
tottsága megfelelő, határidőben tudjuk 
teljesíteni az Európai Uniós tőke elvárást. 
Az ügyfélkör bizalmát élvezzük, számos 
kínálatunk van a megtakarítások elhelye-
zésére és a hitel igények teljesítésére. 
Hogy ennek eleget tudjunk tenni, csupán 
egyet kérünk a polgároktól, hogy pénz-

ügyi kérdéseikkel keressék fel a Takarék-
szövetkezet egységeit, ahol készséggel 
informáljuk, tanáccsal látjuk el és korrek-
tül ügyintézzük bármely Tisztelt Ügyfe-
lünk, partnerünk pénzügyeit. 

—Köszönöm az interjút, kérem enged-
je meg, hogy a Dorozsmai Napló vezető-
sége képviseletében és a magam nevében 
is Önnek és a Takarékszövetkezet minden 
dolgozójának gratuláljak a 45 éves műkö-
dés sikereihez és további sikeres működé-
sükhöz erőt és egészséget kívánok. 

—Köszönjük. 
Tímár L. 

Dr. Botka László polgármester 
Kiskundorozsmán 2003. június 2-ára este 6 
órára gyűlést hívott össze részönkormány-
zatba való jelöltek állítására. Jelölt az lesz, 
akit a gyűlésen megjelentek legalább 10%-
a nyílt szavazással, kézfelemeléssel támo-
gat. A részönkormányzat vezetőit és 11 
tagját a jelöltek közül a kapott szavazatok 
sorrendjében a közgyűlés választja meg. A 
részönkormányzat megbízatása a képvise-
lőtestület megbízásáig tart. A gyűlés hely-
színe a Petőfi Sándor Művelődési Ház. 

Jubilál a Takarékszövetkezet 

Képes Napló 

Május 16-án került sor az Orczy 
István Általános Iskolában egy EU-
tanterem ünnepélyes átadására. Az 
ének-zene szaktanterem ezzel egy 
olyan információs helyiséggé vált, 
ahol az Európai Unióval kapcsolatos 
legfrissebb hírek, tudnivalók elérhető-
ek, valamint itt tekinthetőek meg a 
tanulók által az EU-ról készített mű-
vek. Az ünnepségen a diákok dalokat 
énekeltek, több nyelven. Meghívott 

Részönkormányzati 
jelölések 

vendég volt Kardos János az oktatás-
ügyi irodától, valamint meghívták 
Sziveri Katalint is, az EU-információs 
iroda vezetőjét is, a program főszerve-
zője Kiss Mónika volt. 

 
* 

 
Ugyancsak 16-án, pénteken került 

megrendezésre Gyenes Kálmán, a 
Délmagyarország fotóriporterének 

kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. A kiállítást Horváth Dezső 
újságíró nyitotta meg. Akik a rendez-
vényről lemaradtak, azok a fotókat 
június 6-ig tekinthetik meg, a művelő-
dési ház nyitva tartási ideje alatt. 

Mindkét eseményről videofelvé-
tel készült, amely hamarosan a ká-
beltévé csatornáján a Képes Dorozs-
mai Napló következő adásában is 
látható lesz. 
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A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSAI: (SZEM) „SZOMSZÉDOK 
EGYMÁSÉRT MOZGALOM” - DOROZSMAI SZERVEZÉSÉRE 

 
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Biztonságos Magyarországért Közalapítvány” anyagi támogatásával megkezdtük 

Dorozsmán és a Subasai, Széksóstói üdülőkörzetben a SZEM mozgalom szervezését. 
 Várjuk az ÖNSZERVEZŐDŐ utcarészek (társasház) közösségek – önkéntes – képviselőinek jelentkezését. 
 A mozgalomról részletes ismertetőfüzetet, szaktanácsot, és szervezési segítséget biztosítunk. 
 Várjuk az érdeklődők – közösségi képviselők jelentkezését a polgárőrség tagjainál és/vagy Tímár Lajosnál a 06-20-470-

6587 telefonon. 
 

Polgárőrség Vezetősége 

Tisztelt Dorzsmai Polgárok! 
Engedjék meg, hogy egy kicsit jobban 

bemutassam Önöknek a SZEM (Szom-
szédok Egymásért) Mozgalmat. 

A bűnözés azt fenyegeti, aki, ami az 
embereknek a legdrágább, szeretteiket, 
saját életünket, egészségünket, féltett érté-
keinket, biztonságunkat. 

Tudjuk, hogy a bűnözés a társadalom 
betegsége, soha nem szüntethető meg, sőt 
újabb és újabb formái jelennek meg, újabb 
és újabb veszélyeket hordozva magukban. 

A bűnt ott lehet megelőzni, ahol meg-
valósul, és azok előzhetik meg, akiket 
fenyeget. Mindannyiunk bármelyik pilla-
natban bármilyen bűncselekménynek, 
bűnözőnek lehetünk áldozatai. Tehát 
megelőzni mindannyiunk közös érdeke, 
sőt talán erkölcsi kötelezettség is. 

Nagyobb az esély, a megelőzésre, ha 
az utóbbi időben elterjedt technikai meg-
oldások mellett jobban kiaknázzuk a leg-
alapvetőbb emberi kapcsolatrendszert, a 
„SZOMSZÉDSÁGOT”. 

A Szomszédok Egymásért Mozgalom 
olyan társadalmi bűnmegelőzési program, 
amelynek célja a lakóközösségben előfor-
duló bűncselekmények megelőzése, korlá-

tozása, a biztonságosabb életkörülmények 
kialakítása. 

A mozgalom lényege, hogy az egymás 
szomszédságában lakók az átlagosnál 
sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egy-
más értékeire és közvetlen lakókörnyeze-
tükre, felelősséget éreznek saját és mások 
személyi, tárgyi értékei iránt. 

Azzal, hogy figyelünk egymásra, nyil-
vánvalóbbá válhatnak a gyanús dolgok, és 
ha megbizonyosodtunk arról, hogy az 
általunk észlelt esetek törvénysértéshez 
vezetnek, értesítsük az illetékest. 

A mozgalom biztonságot nyújt az 
egyénnek, a családnak akkor is, ha bár-
mennyi időre elhagyja otthonát. Egy adott 
közösségi területen kialakított jelző-
riasztó rendszer szükség esetén történő 
működtetése. Az azonnali segítségnyújtás 
pótolhatatlan előnyeit biztosítja. 

Riasztás esetén, amely történhet bal-
eset, (pl. konyhai) tűz, vagy veszélyezte-
tettség esetén az egy- másfél percen belül 
odaérő szomszéd azonnal segítséget 
nyújthat. 

Mint ezekből is látszik, az embertársa-
ink érdekében fellépő szomszédoknak 

nem feltétlenül az a feladatuk, hogy betö-
rőt fogjanak, vagy szakszerű orvosi ellá-
tást nyújtsanak, hanem, hogy az elsődle-
ges és azonnali segítségnyújtást biztosít-
sák a rászorulónak. Minden lakóközösség-
nek önállóan kell döntenie arról, hogy a 
SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT MOZGA-
LOMBA be akarnak-e kapcsolódni. Csak 
gondoljunk bele mennyivel kényelme-
sebb, megnyugtatóbb lehet azt tudni, 
hogy szomszédaink folyamatosan vigyáz-
nak lakásunkra, házunkra és probléma 
esetén értesítenek minket. A mozgalom 
elindításával saját környezetünkben kiala-
kulhat egy jobb közösségi szellem, bizton-
ságosabb, nyugodtabb és segítőkészebb 
légkör vehet majd minket körül, mellyel 
javulhat életminőségünk. 

Ne feledjük! A bűnözés elleni társadal-
mi összefogás, az egymásra való odafigye-
lés, emberi törődés, a bűncselekmény 
megelőzésének az áldozattá válás elkerü-
lésének egyik lehetséges formája, melynek 
megvalósítására, mindannyiunkra szük-
ség van! 

 
Polgárőrség 

Mentő ötlet nap mint nap 
A magyar COOP bolthálózat és a Procter 

& Gamble április hónapban az ország egész 
területére kiterjedő, egyedülálló jótékonysá-
gi kampányba kezdett az Országos Mentő-
szolgálat javára. A COOP és a P&G a kam-
pány céljaként azt tűzte ki, hogy Magyaror-
szág minden megyéjében a mentőszolgálat 
számára legalább egy, az újraélesztéshez 
szükséges készüléket adományozhasson.  

A kampány lényege, hogy 2003. április 
1-től szeptember 300-ig tart.  Ezen időszak 
alatt a COOP boltokban bármely, az akció-
ban résztvevő P&G termék (Ariel, TixTide, 
Bonux, Lenor, Always, Alldays, Pampers, 
Pantene, Head & Shoulders, Secret, Old 
Spice, Bblend-a-med) vásárlása esetén  min-
den  egyes termék árából 10Ft-ot az Orszá-
gos Mentőszolgálat megyei alapítványai 
javára ajánlunk fel. A tervek szerint - az 
OMSZ javaslata alapján - a kampány során 
összegyűlt pénzösszegből az ország minden 
megyéjében a mentőszolgálat számára leg-

alább egy, az újraélesztéshez szükséges 
készüléket (félautomata defibrillátort) ado-
mányozunk. 

Számunkra nagy jelentőséggel bír, 
hogy adományunk eljusson minden vidé-
ken élő emberhez, ezért választottuk a 
mentőellátásban kiemelten fontos műszer-
park gazdagítását, azaz azoknak a mentő-
autóknak újraélesztő készülékkel való 
felszerelését, melyek orvos nélkül járják az 
országot. Ezeken az autókon a félautoma-
ta újraélesztő készülékek életeket ment-
hetnek, hiszen ezek segítségével a mentő-
tisztek is el tudják látni a beteget a helyszí-
nen, amíg a beteg kórházi ellátásban nem 
részesül. A készülékek szeptember 30-ig, a 
kampány zárásáig folyamatosan kerülnek 
átadásra, elsőként Dél-Magyarországon, 
ahol a helyi mentőszolgálatok azonnal 
használatba vehetik azokat. 

A program része továbbá az az egye-
dülálló szocio-fotó kiállítás, mely az akció 

időtartama alatt öt nagyvárosban 
(Budapest, Jászberény, Miskolc, Szeged, és 
Székesfehérvár) ingyenesen tekinthető 
meg. Május hónapban a Szeged Plaza ad 
otthont a vándorkiállításnak. A kiállítás 
bepillantást enged a mentősök – olykor 
megrázó – életébe, mindennapjaiba, és 
munkájuk közben „elkapott” mozzanatai-
ba. A 4 fotós (Csernus Ágnes, Kertész Gá-
bor, Nánási László és Weber Zsolt) közel 80 
képéből álló tárlat izgalmas élményt ígér: a 
képek mindegyikén érezhető a fotósok 
különböző egyénisége, sajátos látásmódja.  

A COOP bolthálózat és Procter & 
Gamble kezdeményezését az Országos 
Mentőszolgálat és az Egészségügyi, Szociá-
lis és Családügyi Minisztérium is üdvözölte. 
A jótékonysági kampány résztvevői egyet-
értenek a Minisztérium által is megfogalma-
zott elvekkel, melyek szerint fontos a nagy-
vállatok szerepvállalása a társadalmi prob-
lémák és a közös gondok megoldásában. 
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Berde Mária 

Találkozás 
 

És ott a régi, ismert fák alatt, 
Úgy elfogott egy dőre gondolat. 
Azt a szorongó kisleányt kerestem, 
Kit otthagytam egy csöndes nyári esten. 
Az ajka mosolygott egy keveset, 
De arca sápadt, szeme beesett, 
S arról tanúskodott tekintete, 
Hogy eddig álom volt az élete. 
Egy hosszú sóhajjal elbúcsúzánk, 
És otthagytam a halvány kisleányt. 
Aztán csak elkapott, sodort az élet –  
Fakult a múlt, s az álom semmivé lett. 
És most bohó szívvel azt képzelem, 
Hogy itt a fák közt szembe jön velem. 
Jön álmodozva, félve egymagában, 
Rendetlen hajjal, könnyű kék ruhában, 
És rám bámul. És nézi a ruhámat. 
Szelíd bánat helyett arcán csodálat; 
Pilláján meg egy néma könnycsepp rezdül, 
De már mosolyog könnyein keresztül, 
S édes-kacagva a nyakamba lebben: 
Magára ismer bennem… 
S örvend, hogy arca már nem halovány, 
Hogy divatos lett, kacagó, vidám, 
Nekem pedig könnyem pereg le halkan. 
 - Ó, az szeretnék lenni, aki hajdan… 
 

Ha újra… 
 

Bár voltam gyermek: sose játsztam. 
Nem építettem, nem labdáztam. 
Pókhálós padlás… porló könyvek… 
Tiltott regény… bő gyermek-könnyek… 
Bár ifjú vagyok: vállam törten 
Betűk fölé hajtottam, öltem. 
Kószálni hívó, holdas esten 
Lámpaláng mellett éjjeleztem. 
 - Ha újra kezdem!… 
Jöjjön egy reggel, s arra költsön: 
Alig mögöttem még a bölcsőm, 
Kinn könnyű játék hívna, lesne, 
S az ifjúság fátylakba’, messze, 
Ó, hogy sietnék – el, közétek, 
Padlásszagok, süket-sötétek, 
Poros, gyűrött, gyönyörű könyvek. 

Szerencsés séta 
Mindennap kivittem kisleányomat a 

levegőre. Sokat jártam az utcákat, mindig 
másfele mentem, hátha nem olyan unal-
mas, s találkozom valakivel, beszélgethe-
tek. Amikor dolgoztam, nem szívesen áll-
tam meg munka után senkivel társalogni, 
hiszen a rohanás. Most annak is örültem, ha 
egy idős asszony, kint áll, s néhány szóra 
megállunk. Hiszen bezárt a négy fal, hirte-
len. Visszagondolva erre az időre, Gyesen 
életem magányát beszőtték a kispados be-
szélgetések, s még történelem órákon sem 
tanultam annyit a háborúról, mint az akkor 
hallott, elmesélt szenvedésekről. 

Történt egy napon, hogy útközben egy 
kis csapat gyereket pillantottam meg, akik 
elébünk szaladtak. Nézték a kisbabámat, s 
dicsérgették. „Milyen aranyos…” 

Beszélgetésbe kezdtünk. Kedvesek, 
barátságosak voltak. Kérdezték, hol la-
kunk, s elkísérhetnek-e. Nem volt messze 
a házunk, hiszen mind a környéken lak-
tak. Másnap elkéredzkedtek a szüleiktől, s 
valamiféle különös barátság szövődött 
közöttünk. Szinte mindennap eljöttek, 
dajkálták a kicsit, megetették, s kérték, 
hogy tanítsam meg őket, hogyan kell be-
pelenkázni. Számukra külön élmény volt, 
hogy „igazi babával” játszhattak. Később 
már pelenkázták, öltöztették, etették, sé-

táltatták. (Persze a felügyeletem mellett.) 
Benépesült a házunk, s olyan sok értel-

met kapott a süteménykészítés… Gyakran 
megleptem őket pudinggal, édességgel, 
gyümölcstortát készítettünk együtt. Nem 
volt semmi probléma, mindig rendesen 
viselkedtek. Gondjaikat elmondták, meg-
beszéltük az iskolában történteket. Babaru-
hákat varrtunk, az udvari pancsolóban 
strandot rendeztünk. Születés-névnapokat 
tartottunk, s farsangi bált rendeztünk. Kis-
leányom is növekedett, s csengetéskor már 
szaladt az ajtóhoz örömmel, felkiáltva: - 
Anya, jöttek a lányok! Ölből-ölbe volt. So-
kat tanultunk egymástól, - én is tőlük. 

A lányok többsége ma már a saját 
babáját pelenkázza…, s talán némi gya-
korlattal bírnak. 

Szép idők voltak. 
Sohasem gondoltam, hogy a gyerekek-

kel mennyire megszépülhetnek a hétköz-
napjaink, mennyi értelmet kap minden 
körülöttük, velük. 

Csodálatos volt, a „GYES-életemben” 
a bezártság kapuit gyerekkezek nyitogat-
ták ki mindennap. 

Nemcsak a sok közös fénykép őrzi ezt 
a barátságot, hanem az emlékezés is, 
amely kitörölhetetlenül a szívünkben van. 

S. G. C. 

Édesapám művészete 
Amikor fürdetett, hatalmas tenyerével 

annyi vizet öntött a fejünkre, hogy majd 
megfulladtunk. Nyeltük, szürcsöltük a 
samponos vizet, közben vigasztalt:  
„Mindjárt kész leszel, édesem.” 

Miután ilyen fürdés és fejmosás után 
is életben maradtunk, pizsamaosztás után 
elküldött aludni. Éjszaka, hajnalban gyak-
ran arra ébredtünk fel, hogy megigazította 
a paplant, betakart, hogy meg ne fázzunk. 
Meg nem fáztunk az biztos, csak felébred-
tünk. Én sohasem tudtam visszaaludni. 
Mint két bagoly virrasztottunk. Ő mindig 
csinált valamit. Bélyeget gyűjtött, meg 
mindent. 

Anyukánk halála után mi maradtunk 
apuval, az öt kicsi. Biztosított nekünk 
mindent, ami erejéből telt, és azt is, ami 
már meghaladta erejét. Nevelt minket, s 
neveltük egymást. Férfiként megtett min-
dent, amit egy nőnek kell, s mi gyerekként 
belejöttünk sok mindenbe, ami felnőtt 
dolga szokott lenni. 

Kisleányként háztartást vezettem, 
főztem, mostam, takarítottam. Természe-
tesen a többi testvéreim is. Apám felhatal-
mazása révén kezeltem a pénzt, amelyet 
mindig egyeztettünk, és mivel csak ő kere-
sett, a bevétel rovat igen rövid volt. Az 
egyikünk a boltba ment, a másikunk mo-
sogatott, a harmadik takarított, s a fiúknak 
is megvolt a dolga. 

Reggelenként minden feladatot megbe-

széltünk. Mire apánk hazajött a munkából, 
rendben kellett legyen minden. Küszköd-
tünk, anyagi és egyéb gondokkal, de apánk 
biztos támaszként állt mellettünk. Próbálta 
összefogni kis családunkat. Életünk, létünk 
tőle függött, és őáltala létezett. 

Órákig tudott beszélni a szépről, szé-
pen. Anyukánkról, zenéről, filmről. A 
becsületről sok-sok történetet mesélt, ame-
lyekben mindig az őszinteség, nyíltság 
világlott meg és kapott jelentőséget. 

Olykor énekelt bús, régi dalokat, s 
gyakran előfordult, hogy a végére elcsuk-
ló, reszkető hanggal fejezte be azokat, s 
már a mi szemünkre is üvegfátyol borult. 

Ma már végtelenül sajnálom, egyszer 
megvádoltam őt. Első munkahelyemen 
dolgoztam, s nem nyert tetszést a belém 
oltott őszinteség, nyíltság. Sok-sok lelki 
problémát okozott és iszonyú vívódást, 
mert nehéz volt mértéket szabni, fékezni, és 
személytelenné válni a szimpatikus és el-
lenszenves dolgok között. Bizonyos naivi-
tás volt bennem. Mindenkiről a jót feltéte-
lezvén gyakran csalódtam, miközben ha-
sonló korú munkatársaim fele annyi lehe-
tetlen helyzettel találták szembe magukat. 

Telt az idő, tapasztalatokat szereztem, 
édesapámtól tanácsokat kértem, adott szi-
tuációk után, s véleménye, segítsége alakí-
totta viselkedésemet, életemet. Azért a szí-
vem mélyén haragudtam édesapámra, mert 
őszintének, nyíltnak, becsületesnek nevelt, s 

ezek által talán naivnak is sikeredtem. Meg 
is mondtam neki. Arcára kiült a gond. Em-
lékszem, azt mondta nekem: 

—Te legyél olyan, amilyennek nevelte-
lek. Tanításaim helyességére akkor jössz 
rá majd igazán, amikor megérted azok 
értelmét. Történik sok rossz az életben, de 
csodálatos dolgok is vannak – vigasztalt -, 
azokat kell észrevenni. 

Emlékkönyvembe írt vers idézete, 
Horatius szavaival örök útmutatóként 
szolgál számomra. 

„Sorsod óvd kutya sorsban is, s ha 
jobbra ébredsz, el ne merülj 
a túl heves gyönyörbe szertelen.” 

Apu 
Most itt állok, fejfája előtt a temetőben, 

elfogadva (?) higgadt szomorúsággal az Ő 
örök, újra és újra ismétlődő soha meg nem 
szűnő hiányát. 

S. G. C. 
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Állandó hirdetőink, vállalkozók 
Kiskundorozsmán 

Az ingatlanközvetítő és értékbecslő 
 
A Szent János tér 1. szám alatti irodájá-

ban kerestem fel Vécsiné Tóth Annát, aki 
felvállalta Kiskundorozsmán a helyi ingatla-
nok, üdülők, kertek, tanyák, ingatlanközve-
títésének, értékbecslésének, értékesítésének, 
hitelügyintézésének minden gondját-baját. 
Asztalán mindig ott van a Kiskundorozsma 
című könyv, hiszen ismernie kell a környék 
valamennyi tanyáját, dűlőjét, régi és új utca-
nevét. Mint elmondta, a rendszerváltás 
után a TIT-nél elvégzett tanfolyamon sajá-
tította el a szakma alapjait. Miután 1963 
óta Kiskundorozsmán él családjával, az itt 
lakó kb. 10-11 ezer lakos és 3-4 ezer ingat-
lan ügyeit - úgy érzi - hitelesen, becsülettel 
és tisztességes szándékkal fel tudta vállal-
ni. Édesapja is vállalkozó volt, de Őt már 
az ingatlanközvetítő iskolában úgy becéz-
ték: „Miss Dorozsma”. 

—Milyen a jó ingatlanközvetítő? 
—Tudni kell azonosulni a helyi embe-

rek mentalitásával. Ne sértődjön meg és 
amit mond az hiteles legyen. A megszer-
zett tudás fitogtatása nélkül az ügyfelek-
nek érezniük kell a szolgáltató embersé-
gét, türelmét, szaktudását.  

—Milyen az ingatlaforgalom, milyen 
házakat keresnek lakóhelyünkön? 

—A téli mérsékelt érdeklődés után, 
tavaszra megélénkült a forgalom. Igen 
sokrétű a kereslet, de a kínálat is, hiszen a 
kedvezményes kamatozású állami hitelek 
minden munkaviszonyban álló állampol-
gárnak adhatók, a feltételek megléte ese-
tén. A nálam megszerezhető információk 
fontosságára való tekintettel heti három 
alkalommal este hatig, de - egyeztetés 
alapján - szombaton is nyitva tartok. 

—Vesznek, vagy inkább eladnak 
Kiskundorozsmán? 

—Nem vándorolnak el a dorozsmaiak. 
A Szegedre panellakásba költözött család-
tagok, gyerekek visszaköltöznek a megüre-
sedett szülői házba. Vannak ideköltözők, 
akik szüleikhez közeli ingatlant vesznek, 
kalákában újítják fel, korszerűsítik az itt 
megvett családi házakat, csinosítják az ud-
vart, a kertet. Költöztek már Kiskunhalasról, 
Szarvasról, Szentesről is családok hozzánk. 

—Milyen árak jellemzőek, mivel csábí-
tod a vevőket hozzánk? 

—Le kell szögeznem, hogy ez a szakma 
bizalmi alapokon nyugszik, ezért titkos 
minden üzleti tranzakció. Minden hozzám 
forduló ügyfél egyedi eset, lakáskörülmé-
nyei, az eladási ár szigorú üzleti titok, az 
ügyfél bizalma megtisztelő és titoktartásra 
kötelez. A középkategóriás ingatlanok ke-
lendőek nálunk, de az adásvétel sok ténye-
zőtől függ. Lakóhelyünk ingatlanjainak 
értékét - túl munkahelyteremtő jellegén - 
jelentősen növelték a közeli bevásárlóköz-
pontok, az E75 út mellé települt vállalkozá-

sok a jó minőségű kerékpárút, a rövidesen 
megépülő logisztikai központ, a Bajai út 
várható tehermentesítő útja - amely a Szilva 
utcánál kapcsolódik majd a Dorozsmai 
úthoz és a megépülő autópályához - és sok-
sok kisvállalkozás, amelyek révén lassan 
egybeépülünk Szegeddel. Felemlítik néha a 
vasúti átjárót, de azt a hét kilométert ami-
lyen távolságra Szeged központjától va-
gyunk Újszegedről sem lehet gyorsabban 
megtenni. Különösen akkor, ha a Belvárosi 
hídon keresztül kell közlekedni. 

—Milyen tényezők befolyásolják a 
lakásvásárlások meghiúsulását? 

—Legtöbbször a csatornázás hiánya 
merül föl érvként. Nagyon fontos lenne a 
csatornázási program folytatása, majd az 
aszfaltozás, a rendezett környezet, hogy 
Kiskundorozsma 6-8 éven belül polgári 
igényeket kielégítő kertvárosi városrésszé 
váljon. Sok értékes, magas igényeket tá-
masztó család vásárolt már nálunk ingat-
lant, akik hatással vannak a környező 
házak lakóira. A gondozott előkert, utca-
rész, a nyírott, ápolt fű a szomszédokat is 
megmozgatja. Nincs panasz a közbizton-
ságra. Még a nagy forgalmú Vásártér kör-
nyéke is kapós. Fontos lenne a sziksósfür-
dői üdülőkörzet útjainak javítása, kultú-
rált megközelítésének biztosítása. 

—Milyen szolgáltatásokkal bővítenéd 
vállalkozásodat, ha bírnád erővel? 

—Mérnökök, kertépítők, tervezők, 
lakberendezők, szakipari vállalkozók ke-
restek meg elképzeléseikkel, amelyek 
profilomat bővíthetnék, kínálatomat széle-
síthetnék. Az általuk elvégzett munkála-
tok kis ráfordítással növelhetnék az el-
adandó ingatlanok értékét, illetve segít-
hetnék az ideköltözőket a megvásárolt 
lakás szebbé tételében. Tárgyalok olyan 
német cég magyarországi képviselőjével, 
aki ajánlata alapján rövid idő alatt - számí-
tógépes tervezés alapján - épít házakat 
megrendelésre. Szóval, vannak terveim. 

—Végül, megkerülhetetlen egy szak-
ember véleménye: önállóan, vagy Szeged-
del együtt? 

—Nem hasonlíthatjuk össze Kiskun-
dorozsmát Algyővel, mert nekünk sajnos 
nincs olyan ipari cégünk - pl. MOL- aki az 
iparűzési adóját nekünk fizetné. Minden 
ilyen törekvés speciális és egyéni érvrend-
szert követel. Az önállóság alapja: az anya-
gi függetlenség, amely ma nem áll rendel-
kezésünkre. fizető. Nálam sokan elmond-
ják, hogy elveszne, és drágább lenne a tö-
megközlekedés, elvinné magával Szeged a 
nálunk fejlesztésre fordítható pénzt. Én 
bízok azoknak a vezetőknek, képviselőknek 
a bölcsességében és kötödésében, szakmai 
és emberi kvalitásaiban, akikre szavaztam. 
Én - mint ingatlanközvetítő - az emberek 
véleményét is meghallgatom. 

Szentes Bíró Ferenc 

Nem szimpátia 
kérdése 

„Nekünk az ebéd meztelen, 
 kosztunk a valóságszendvicsek. 
Csak saláta az allegóriák. 
 Ne född el a tébolyt.” 
 
(Allen Ginsberg, Elmi József fordítása) 
 
Nemrég fejeztem be egy felkavaró 

regényt. William Burroughs Meztelen 
ebédje – utal rá az allegorikus címe is – a 
pőre, természetes igazságot mutatja be, 
képletesen szólva leránt minden takargat-
nivalót a társadalom rákfenéjéről, a drog-
problémáról. Habár Burroughs 1959-ben 
írta könyvét, minden időben van és lesz 
aktualitása, és mondanivalóját főként az 
elmúlt hetek eseményei miatt érdemes 
átgondolni. 

Sokszor bújnak a kábítószerfogyasz-
tás-pártiak (TÖKMINDEGY, hogy milyen 
fajta kábítószer) a mögé az álca mögé, 
hogy olyanok próbálják „bemagyarázni” a 
drog káros hatásait, akik még nem is talál-
koztak vele, és csak hírből ismerik az elvo-
nási tünetek iszonyatát. Burroughs vallo-
mása mindennél jobban elképesztő is 
iszonytató, és pont azért, mert ő megélte 
azt, amit írt. Ő is kábítószerezett. Mindent 
kipróbált, füvet, marihuánát, kenderma-
got, kokaint, heroint. Ő is olyan felelőtlen 
életet élt, mint Déry Tibor képzelt riportjá-
ban a rajongók a popfesztiválon. Norman 
Mailer író azt mondja a regényről, hogy 
sehol másutt nincs még ilyen sarlatánok, 
szörnyek, perverzek és rothadó barmok 
ilyen csapata, mint a Meztelen ebédben. 

Viszont egy ilyen regénynek szükség-
szerű, hogy brutális és elrettentő legyen. 
Amint fellebbentette a valóságot a drog-
problémáról, amelyet a média a társadalom 
közönyével karöltve kiseper az emberek 
tudatából és látómezejéből, hatalmas felhá-
borodást keltett. Szerencsére hazánkban az 
kelt felháborodást, hogy valaki a drogfo-
gyasztás mellett kampányol. Nem tudom, 
hogy ha történetesen itt, Dorozsmán ren-
deztek volna szimpátiatüntetést egy drog 
legalizálása mellett, hányan vonultunk 
volna ki „ellentüntetni”. Ez a harcias reak-
ció szükségszerű, már csak azért is, mert az 
emberek, ha akarják, elveszíthetik a józan 
eszüket, és ha akarják, elővehetik azt és 
kifejezhetik méltánytalanságukat az eszte-
lenséggel kapcsolatban. 

Csontig lerághatjuk a témát, fontos 
szakemberek mondhatják el véleményüket 
pro és kontra, mondhatjuk szép és csúnya 
szavakkal ítéletnapig, hogy „Ne!”, a lényeg 
egy mondatba tömörül, s talán ez többet ér 
minden aggódó felvilágosításnál. Ezt a 
mondatot egy leszokott kábszeres mondja, 
maga Burroughs, ehhez a mondathoz nem 
kell kommentárt fűznünk: „Az okos ért a 
szóból.” 

Somogyi Gábor 
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Színházaló 

Évadzárás 
Bár a bizonytalanságokkal teli hóna-

poknak még nincs vége, de biztató, hogy a 
színháznak legalább igazgatója van már 
Székhelyi József személyében. A jövőt 
még senki sem látja tisztán, több művész 
elszerződött. Egyedül a Szabadtéri műso-
ra tudható, hiszen jegyeket lehet rá vásá-
rolni. 

Július 11-én és 12-én az ExperiDance 
Tánctársulata előadásában láthatjuk a 
Revansot. 

Július 18-án és 19-én Verdi Aidáját 
olasz nyelven hallhatjuk. 

Július 25-én és 26-án két gála lesz: a 
„Balt Orient” néptánc gála és a hagyomá-
nyos Dóm Dixie gála. 

Augusztus 1-jén, 2-án és 3-án a Jézus 
Krisztus Szupersztárt adja elő a Musical 
Színház. 

Augusztus 8-án ismét eljön az Ukrán 
Virszki Táncegyüttes. 

Augusztus 9-én lesz a sztárvendég, 
Montserrat Cabballé áriaestje. 

Augusztus 17-én Világzenei gálaesten 
vehetünk részt. 

Augusztus 15-én, 16-án és 20-án A víg 
özvegy című operett zárja a Szabadtéri 
előadásait. 

A Kőszínházi évad zárásaként május 
31-én ismét kiosztják a Dömötör-díjakat. 
A jelöltek: 

Legjobb férfi színészi alakítás: Kocsis 
György (Az üvegcipő), Marton Róbert (Az 
üvegcipő), Székhelyi József (Tizenkét dü-
hös ember) 

Legjobb női színészi alakítás: Fekete 
Gizi (Sógornők), Főző Ditta (Az üvegci-
pő), Szabó Gabi (Szent Johanna) 

Legjobb operaénekes: Gábor Géza 
(Bohémélet), Káldi András (Faust), Kele-
men Zoltán (Rigoletto) 

Legjobb operaénekesnő: Dér Krisztina 
(Faust), Schöck Atala (Rigoletto), Vajda 
Júlia (Bohémélet) 

Legjobb rendező: Alföldi Róbert 
(Faust), Pajer Róbert (Tizenkét dühös em-
ber), Székhelyi József (Sógornők) 

Legjobb díszlettervező: Kentaur 
(Faust), Menczel Róbert (Bohémélet), Ró-
zsa István (Sógornők) 

Legjobb jelmeztervező: Gyarmathy 
Ágnes (Bohémélet), Papp János (Az üveg-
cipő), Tresz Zsuzsa (Szent Johanna) 

Legjobb férfi mellékszereplő: Gömöri 
Krisztián (Az üvegcipő), Kocsis György 
(Marica grófnő), Rácz Tibor (Tizenkét 
dühös ember) 

Legjobb női mellékszereplő: Hőgye 
Zsuzsa (Sógornők), Markovits Bori 
(Sógornők), Voith Ági (Sógornők) 

Harmónia-díj: Kamara-Tantusz szín-
házi műszak, Szegedi Nemzeti Színház 
énekkar, Szegedi Nemzeti Színház tánckar 

 
Zsófia 

Köszönet a támogatóknak 
A Jerney utcai óvodában évente két-

szer kerül sor gyermekek – szülők óvodá-
ban történő együttes munkálkodására. 

Karácsony és a Húsvéti ünnepek előtt 
az oviban készülnek el az otthoni ünnepi 
díszek, játékok. A felkínált anyagokból 
sok-sok ízléses, szép, alkotás készül, ame-
lyet örömmel tartanak a kezükben a 
csöppségek, és büszkén viszik haza, hogy 
ott a megérdemelt helyre kerülhessen a 
közös munka eredménye. 

A rendezvények végét tombolahúzás-

sal zárjuk, amit mindig nagyon várnak a 
gyerekek. A tombolatárgyak gyűjtése a 
szülők felvállalt feladata, amiért a gyer-
mekek nevében köszönet jár. 

Rendszeres támogatói rendezvénye-
inknek: Szülők közössége, Chio Chips, 
Kondorosi András kereskedő, Mary Disz-
kont, A megújult Apellis Szépségszalon, 
Dorozsmai vágóhíd, Frányó Péter kürtös-
kalács készítő, Gyuris fagyizó. 

Köszönjük 
Sallainé Major Rita 

Baba-mama klub időpontjai 
Következő összejöveteleinket az alábbi 

napokon tartjuk: 
június 11., június 25., július 9., július 

23., augusztus 6. 
Szeptember 10-én találkozunk a nyári 

szünet után először. 

Helyszín: a Plébánia udvarán lévő 
közösségi terem. Időpontja: 9 – ˝ 12. 

A nyári szünetre mindenkinek kelle-
mes időtöltést és jó pihenést kívánnak a 
Baba-mama klub tagjai. 

Koczkás Ágnes 

Felnőhet-e a kis herceg? 
Rendhagyónak tűnhet ez a könyvaján-

ló, hiszen általában frissen kiadott, bestsel-
ler-gyanús vagy botránykönyvekről illik 
írni. Én mégis azzal kezdeném, hogy miért 
ne olvassuk el Jean-Pierre Davidts Találko-
zás a kis herceggel című művét. Nem ez az 
első próbálkozás, hogy egy népszerű re-
gény folytatását valaki más írja meg. Saj-
nos ő is csak az eredeti gondolatmenetet 
másolta le, kicserélt néhány szót, de ami 
igazán lényeges, az kimaradt belőle, még a 
befejezés sem sikerült katartikusra. Ez a 
kis herceg már nem csodálkozik a felnőt-
tek tudatlanságán, és nem ébred rá új dol-
gokra. A gyermeki naivitás felnőtt közöm-
bösségbe hajlik. A legszörnyűbb, hogy 
majdnem elhagyja a rózsáját egy kislány 
kedvéért. Remélem az író nem nyereség-
vágyból írta meg a könyvet, hanem azért, 
mert kereste a saját kis hercegét, de nem 
találta, ezért megpróbálta kölcsönvenni 
Antoine de Saint-Exupéry-ét. 

Hogy miért ajánlom, hogy mindenki 
vegye elő újra az eredeti kis herceget? Mert 
ez egy aranyos mese a gyerekeknek, hogy 
kinevessék a felnőtteket, és egy elgondol-
kodtató történet a felnőtteknek arról, amit 
elfelejtettek, mialatt erőszakosan maguk 
mögé dobták a gyermekkort. Nem véletlen, 
hogy de Saint-Exupéry is egy felnőttnek 
ajánlotta a könyvét, de a kisfiú énjének. 

Ha elolvassa valaki ezt a könyvet, 
talán nem legyint a gyerekek rajzaira, 
hanem megkérdezi, hogy mit kell látni 
rajta. És nem a külseje alapján ítéli meg az 
embereket, nem lesz a számok rabja, és 
reggelenként az lesz az első dolga, hogy 
rendbe tegye a „bolygóját”. 

„Ha valaki szeret egy virágot, amely 
csak egyetlen példányban létezik a 
csillagmilliókon; ez épp elég neki, hogy 

boldog legyen, ha a csillagokra pillant.” 
De miért kell messze mennünk ahhoz, 
hogy rájöjjünk, szeretjük azt a virágot, ami 
végig mellettünk volt?! 

A kedvenc részem a 21. fejezet, a kis her-
ceg találkozása a rókával. Számomra ez az 
egész regény kulcsa, a válasz, amiért a köny-
vet a kezembe vettem. „Mit jelent az, hogy 
megszelídíteni?” „Olyasmi, amit nagyon is 
elfelejtettek. Azt jelenti: kapcsolatokat terem-
teni.” Sokszor elmegyünk a rókák mellett, 
mert vadnak tűnnek, pedig ha úgy tennénk, 
mint a kis herceg, megszelídítenénk, akkor 
mi is megtudhatnánk a „lényeget”. 

„Te pillanatnyilag nem vagy számomra 
más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a 
többi száz- meg százezer. És szükségem 
sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. 
Számodra én is csak ugyanolyan róka va-
gyok, mint a többi száz- meg százezer. De 
ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymás-
ra. Egyetlen leszel számomra a világon. És 
én is egyetlen leszek a te számodra…” 

Általában csak egy klasszikust szoktak 
idézni, ebből a műből, ezért álljon itt még 
egy-két sor, és ne csak idézzük, hanem 
gondoljuk is át! 

„Az ember csak azt ismeri meg igazán, 
amit megszelídít. Az emberek nem érnek rá, 
hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész 
holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mi-
vel barátkereskedők nem léteznek, az embe-
reknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, 
hogy barátod legyen, szelídíts meg engem.” 

„Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: 
az teszi olyan fontossá a rózsádat.” 

Jó rókavadászatot, vagy inkább róka-
szelídítést! „Te egyszer és mindenkorra 
felelős lettél azért, amit megszelídítettél. 
Felelős vagy a rózsádért…” 

Zsófia 

Könyvek között 
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Vitafórum – Olvasói levelek 
Tisztelt Szerkesztőség! 
Örömmel várom és olvasom a „Dorozsmai Napló” zöld szá-

mát, mint dorozsmai lakos, mindig találok benne fontos hírt, és 
tudnivalókat! 

Most a legutóbbi számban viszont meghökkentő cikket olvas-
tam a tartósítószer és adalékanyag témában, a táblázatot – amit még 
Én így sosem láttam megjelentetve sehol –, figyelmesen elolvastam, 
a cikket is „Amit ma megeszel, megölhet holnapra” címmel. 

A boltból hazaérve átnéztem az unokámnak vett (3 éves, óvo-
dás), és nagyon kedvelt „gyümölcsös joghurt” készletet, és a po-
harakon megdöbbenve olvastam a táblázatban „Veszélyes ada-
lék” címszó alatt az E-120-as színező anyagot, melyet mindegyik 
gyümölcsjoghurt tartalmaz! 

Kérdésem, hogy ez a cikk milyen célból íródott? Mert hogy 
kicsit pánikkeltő, az biztos, de amellett hasznosnak, és jónak tar-
tom, hogy erről Önök tudósítanak, mert a laikus ember valóban 
nem tudja, hogy mit is eszik a legjobb szándék mellett sem! 

De megkérdezem, Önök mégis mit esznek ezek után?! Gondo-
lom, nem ajánlják a „legelést”…! A következő számban várom 
szíves válaszukat! 

Tisztelettel: özv. Farkas Józsefné 

adagolják ezeket az anyagokat vélt, vagy valós piaci érdekeikre 
hivatkozva. 

Az emberiség tartósítószer használata már az ősidőkre is vissza-
nyúlik. Amíg a tűzgyújtás meg nem honosodott, addig nehéz lehe-
tett a gyorsan romló húsok tartósítása, hiszen a barlang hűvösén 
kívül nem tudtak tárolni. Később a tűzgyújtás elterjedésével a húst 
meg lehetett füstölni, sőt a vándorlások, cserekereskedelem során a 
kontinentális népek is hozzájuthattak a sóhoz (lásd füstölt, sózott 
szalonna). A bányászat fejlődésével sóbányák is nyíltak. Szegeden is 
áll még a Sóház, ahol az Erdélyből a Maroson hozott sót raktározták 
és szétosztották. 

Később a hosszú távú hajózás kialakulása után a tengerészek-
nél az egyoldalú táplálkozás miatt hiánybetegségek alakultak ki, pl. 
a skorbut. (A fertőzéseket viszonylag „könnyebben” meg tudták 
előzni, mert a tengerészek kapitányi jóváhagyással és ellenőrzéssel 
rum fejadagokat kaptak). A szervezetnek szükséges zsírban és 
vízben oldódó vitaminokhoz a tengerészek a szárazföldön hozzá-
juthattak, a hosszú tengeri utakon pedig nem. Ezen vitaminok egy 
része növényi, más része állati eredetű táplálékban van. 

Megfigyelték, amelyik tengerész a partraszállás után valami-
lyen növényi eredetű táplálékot evett, csökkent a fogínyvérzése, 
foghullása. Erre szintén a hajósok vittek magukkal növényi erede-
tű élelmet is. Nem tudták, hogy mi okozza a betegség megszűné-
sét (mert mint tudjuk, Szent-Györgyi Albert kicsit később fedezte 
fel a C-vitamint), de a gyógymód már megvolt. 

Apropó! A hivatkozott cikkben szerepel a fenti vitamin „E-300” 
néven, mint ártalmatlan adalékanyag. A fölösleges vitaminok is ki-
ürülnek a szervezetből, de én nem javaslok az előírt orvosi mennyisé-
gen kívül még két nagykanállal megenni belőle, mert komoly követ-
kezményei lesznek. Ugyanúgy nem javaslok a leggyengébb savból 
(szódavíz) sem meginni egyszerre egy 20 literes ballonnal, mert az is 
orvosi eset lesz. Remélem e két példával sikerült felhívnom a figyel-
met arra, hogy ha bármilyen közfogyasztású cikkből is mértéktelenül 
fogyasztunk, súlyos következményekkel számolhatunk. Főleg így 
van ez olyan adalékanyagok esetében is, amelyeket a kis mennyisé-
gek miatt nem is láthatunk, de rendszeresen fogyasztunk. 

Hadd evezzek vissza saját tapasztalataimhoz. A megnövekvő 
élelmiszer igény magával hozta az intenzív földművelést. Ezzel 
együtt megnőtt a műtrágya, a gyomirtók felhasználása, kicserélődtek 
a gabonafélék fajtái, több termett belőlük egy adott területen, gazda-
ságosabb lett a termelés. Így jelentősen megváltoztak a lisztek tulaj-
donságai, beltartalmi értékei amire a végfelhasználóknak reagálnia 
kellett. Ekkor kezdtek a sütőiparban is adalékanyagokat használni. 
Először csak a tészta sikérvázát kellett erősíteni (aszkorbinsav E 300), 
majd az időjárás változásai miatt (pl. sok eső) a gabonában megválto-
zott enzimösszetételt a lisztben helyreállítani. Ehhez még hozzájárult 
a fogyasztói szokások jelentős megváltozása (nem fogadja el a vásárló 
a barnább, kicsit laposabb kenyeret). Erre a változásra az élelmiszer 
előállítók úgy reagáltak, hogy a fenti természetes adalékanyagok 
mellett-helyett elkezdtek térfogatnövelőket is használni. Én ismerek 
egy pékséget itt Csongrád megyében, ahol nem használnak adalék-
anyagot. De tegye a kezét a szívére a kedves olvasó: Ön megvenné-e 
azt az 5 cm magas kenyeret, vagy inkább a 15 cm magasat választja? 
A vásárló befolyásolni tudja a termék előállítóját. Ha ilyet vásárol, 
ilyet gyártanak, ha olyat, olyat gyártanak. (És ez nem csak az élelmi-
szeriparban van így.) Ráadásul a termékek zömét nem a fogyasztói 
helyen állítják elő, azokat szállítani kell néha ezer kilométerekre. A 
régi tartósító szokások (füstölés, sózás, aszalás, cukrozás) már nem 
elegendőek, így valamilyen stabilizálót, tartósítót is kell használni. 

Természetesen megtalálhatók hazánkban is a biotermékek, csak 
ezek ára jelenleg a többség számára magas. Lehet öko-lisztből, ada-
lékanyag nélküli terméket is előállítani, csak ez kicsit költséges 
beruházás. Ráadásul keveset termelünk belőlük, így a termelési 
költségek is magasabbak. De hát ez már egy másik történet. 

Végezetül megállapíthatjuk, mi magunk is felelősek vagyunk 
azért mit eszünk, és mit etetnek velünk. Az adalékanyagok „E” 
számairól és hivatalos neveiről tájékozódhatunk többek között a 
FVM internetes oldalairól. 

Tapodi Péter élelmiszeripari szaküzemmérnök 

Kicsit bővebben az adalékanyagokról 
Szeretnék egy kicsit bővebben reflektálni a Dorozsmai Napló-

ban 2003. április 30-án megjelent „Amit ma megeszel, megölhet 
holnapra” című cikkre. A cikk szerzője hivatkozik a düsseldorfi 
gyermekrák-kutató klinika által kiadott károsnak tartott adalékanyag 
listájára. Sajnos ezek a felsorolások (káros anyag, nem káros anyag 
stb.) nem fedik egymást. Nem tudható meg belőlük milyen körülmé-
nyek között végezték a klinikai vizsgálatokat, milyen anyagokat, 
mekkora mértékben, mennyi időn keresztül alkalmaztak, embereken, 
vagy állatokon tesztelték az adalékanyagokat. 

Az eredmények nagyban függenek az egyéni tűrőképességeken 
is. Ismerünk olyan embereket, akik életük végéig pipáztak, majd 
végelgyengülésben hunytak el. De olyanokat is, aki se nem ivott, se 
nem dohányzott, és mégis viszonylag fiatalon májrákban hunyt el. 

Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. tv. szerint: „Élelmiszer 
adalékanyag minden olyan természetes, vagy mesterséges anyag – 
tekintet nélkül arra, hogy van-e tápértéke, vagy sem –, amelyet élel-
miszerként önmagában általában nem fogyasztanak, alapanyagként 
nem használnak, hanem az élelmiszerhez az előkészítés, a kezelés, a 
feldolgozás, a csomagolás, a szállítás, vagy a tárolás folyamán ad-
nak hozzá abból a célból, hogy a termék érzékszervi, kémiai, fizikai 
és mikrobiológiai tulajdonságait kedvezően befolyásolja. Hozzáadá-
sa azt eredményezi, vagy eredményezheti, hogy önmaga, vagy 
származéka az élelmiszer összetevőjévé válik.” 

A magyar előírások is az ENSZ egészségügyi (WHO), és mező-
gazdasági (FAO) szervezetének ajánlásait veszik figyelembe. Ezek 
csak a megfelelő célra engedélyezett adalékanyagok használatától, a 
maximált mennyiség megadásán keresztül, az esetleges élelmiszer 
romlás elfedésének tiltásáig terjednek. 

Az élelmiszer adalékanyagokat több csoportba osztják a felhasz-
nálási módjuk szerint. Vannak olyan anyagok, amelyek antioxi-
dánsok (gátolják a termékek oxidációját, romlását), zseléképző anya-
gok (pl. süteményekhez), színezőanyagok, ízfokozók (kiemel egy-egy 
jellegzetes ízt), térfogatnövelők (ezekre még visszatérek), enzimek 
(ezeket is megemlítem), sőt még csomagológázok is találhatók. Eze-
ket a termelőnek a késztermékek csomagolásán, címkéin fel kell tün-
tetnie, sőt a saját gyártmánylapjain is fel kell sorolnia. A gyártás során 
pedig dokumentálni kell a felhasznált mennyiségeket. (A sokat emle-
getett HACCP—Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok). 

Mivel ezekből az anyagokból nagyon sok van, az Európai 
Unióban rendszerezték azokat. A néha hosszú, bonyolult kémiai 
nevek helyett az anyag kapott egy háromjegyű számot, meg egy 
„E” betűt. Ezeket az anyagokat nagyon kis mennyiségben hasz-
nálja az élelmiszer előállítók többsége (HACCP), mivel ekkor is 
megfelelő minőségű termékeket állíthatnak elő. Természetesen 
vannak olyan élelmiszer előállítók is, akik nem nagyon akarják 
figyelembe venni ezeket az alapvető tényeket, és kicsit bővebben 
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ATi Császárné Bt. 
 

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

her-, nehézpót-, 
autóbuszvezetői tan-

folyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

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

AJÁNLATA: 
Pille kenyér 1kg 129,- 
Sole Oké reggeli tejital 2,8% 99,- 
Délhús lecsókolbász 1 kg 399,- 
Gyulai kenőmájas 1 kg 389,- 
Coop finomliszt 1 kg 59,- 
Bakony camambert sajt 199,- 
Szobi üdítők 4 ízben 1,5 l 98,- 
Tomi kristály mosópor 1,5 kg 499,- 
 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalm azása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

  

S z a b ó  Is tv á n  
a u tó v i lla m o s s á g i m ű s ze ré s z  

 

S zé k s ó s i u .  —  É s z a k i s o r  s a ro k  
T e le fo n : 0 6 -2 0 -9 7 5 2 -9 2 6  

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelő 

és javító mester. 
Vállalom: 

—téli beüzemelést; 
—gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával. 
Szeged, Fölszél u. 12. 

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

Speciális Bt. Ajánlata 
 

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

 
• Fénymásolással, parkoló– és busz-

jegy értékesítéssel állunk kedves 
vásárlóink rendelkezésére. 

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

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

Mini: 35 Ft/db-tól 
Midi: 36 Ft/db-tól 
Maxi: 37 Ft/db-tól 

Junior: 38 Ft/db-tól 
Dorozsma, Széchenyi u. 46. 

(az udvarban) 
Bébi és gyermekruházat, 
GYERMEKSZANDÁLOK, 
GYERMEK FÜRDŐRUHÁK 

Tel.: 62/460-345 
06-30/2782-459 

Nyitva: H, K, Sz: 9-17; Cs, P, Szo.: 9-13. 

A Vadliba Vendéglő minden vasárnap svédasztalos ebéddel, légkondici-
onált helyiségben várja kedves vendégeit 12-14 óra között. 
Kínálat: kétfajta leves, öt fajta meleg második, + desszert. 

990,- Ft/fő 
Gyerekeknek 6 év alatt ingyenes. 12 éves korig 50% kedvezmény 

Asztal foglalható: 460-337 

Tisztelt Leendő Vendégeink! 
 
Újra megnyílt a FÉNYES Vendéglő! 
Elfogadható árakkal, házias ízekkel, 

új arculattal várjuk önöket. 
Szolgáltatásaink: 

közétkeztetés, á la carte étkeztetés. 
Rendezvények lebonyolítását 200-220 

főig tudjuk vállalni, egyéni igények 
kielégítésének figyelembe vételével. 
Minden héten pénteken nosztalgia 

zene vacsorázási lehetőséggel. 
Szeretettel várjuk önöket 

 
A Vendéglő dolgozói! 

BABA BAZÁR 
Dorozsma, Szent János tér 1. 

Tel.: 62/427-746 
 

KÍNÁLATUNK: babaruhák, 
babakozmetikumok, darabos pelenkák. 

 

FENYŐ babaágy, pelenkázó, járóka 
igény szerinti készítéssel. 

 

Bizományi értékesítésre átveszünk: 
autósülés, bébihordozó, babakocsi stb. 

 

Nyitva: H-P: 8-12, 13.30-16; 
Szo.: 8-12 

Bármelyik Sztráda 
kábeltévés Internet-
előfizetéshez június 
17-ig féláron választ-
hat kábelmodemet. 
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 tárcsázza a 6791-es 

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

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

2,5 l Coca-Cola 279,- 
2 l Olaszrizling, Zala gyöngye 285,- 
2 l Cserszegi fűszeres 320,- 
2 l Zweigelt félédes 369,- 
Ariel mosópor 600 g 365,- 
1 kg Kristálycukor 179,- 
 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 

Kutyák veszettség elleni kötelező védőol-
tását egész napon át rendelőmben, vagy 
háznál, szombaton és vasárnap is válla-
lom. Oltás díja: 1000 Ft/db + a féregtele-
nítés ára. 

Dr. Komáromi János 
szakállatorvos, Dorozsmai út 122/B 

Tel.: 461-750 

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

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Nyitva: 7-18 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

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

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258, 463-203 
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Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

Nárcisz virág-ajándék 
(Takarékkal szemben) 

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

Ballagási 
csokrokra előrendelést felveszünk. 

Kiszállítást vállalunk. Ugyanitt bálásruha. 
Várjuk vásárlóinkat! 

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

06 20 369 1190 
Eszékiné Gyöngyi 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

DOROZSMAI TÁP- ÉS 
TAKARMÁNYBOLT 

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

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

Ördög Imréné 
 

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

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

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

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

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

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

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kiss Zsófia, S. Grandpierre Cecilia, Pócsai György, Somo-
gyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos: 20 543 8236; 20 470-6587 és Nyári Imre: 06 20 512  6943 Megjelenik 3800 példányban Szerkesztőség: 6791 Szeged-
Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Press Kft Szeged, Vadász utca 2/B - 2002 Felelős vezető: Kinyik Erika 

 

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

 

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

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

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

 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Sertés, marha, birka húsok. 
Rendelésre pörkölthúsok 

konyhakész előkészítéssel 
rendelhető. 

 

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

Tel.: 06 30 305-9737 

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

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

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőol-
tása, kisebb műtétek, szaktanácsadás HÁZ-

NÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: hétköznap 8-9 óráig a 
Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 
Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

Ballagási akció! 
 

Arany, ezüst akció 
a Dorozsmai Ékszerüzletben. 

Régi, megunt ékszerét cserélje újra! 
Törtaranyát 1600 Ft/g áron 

beszámítjuk, ha üzletünkben vásárolja 
le. Felújított arany már 2800 Ft/g-tól 

kapható. 
Hozott anyagból készítés, javítás, 

átalakítás. 
Tisztítást, vésést vállalunk. 

Dorozsma, Vadliba u. 1. 
Nyitva: H-P 9-17, Szo.: 9-12. 

  

 
 
 
 
INGYENES KISZÁLLÁS  

KISKUNDOROZSMÁN 
 

•  ÜVEGEZÉS INGYEN 
Biztosítói kárrendezés helyben! 

•  ÜVEGEZÉS HITELRE
   Áruhitel 1M Ft-ig! 

•  TIFFANY tervezés, 
kivitelezés és  INGYENES 
beépítés CSAK nálunk! 

•  KÉPKERET 
FELSZERELÉS 

Nálunk keretezett képéhez a kiszállítást 
és felszerelést AJÁNDÉKBA adjuk! 

♦ 
SZILÁNK CLASSIC ÜZLETÁG 

Szeged Teréz u 42

ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS

Tel.: 425-555 

INGYENES KISZÁLLÁS  
KISKUNDOROZSMÁN 

 

•  ÜVEGEZÉS INGYEN 
Biztosítói kárrendezés helyben! 

•  ÜVEGEZÉS HITELRE 
Áruhitel 1M Ft-ig! 

•  TIFFANY tervezés, kivitelezés és  
INGYENES beépítés CSAK nálunk! 

• KÉPKERET FELSZERELÉS 
Nálunk keretezett képéhez a kiszállítást 
és felszerelést AJÁNDÉKBA adjuk! 

♦ 
SZILÁNK CLASSIC ÜZLETÁG 

 Szeged, Teréz u. 42. 
www.szilank.hu 

Szeged 15-Kiskundorozsma postán megkötheti  
lakás, élet, baleset és utas biztosítását. 

 
Egyszerű, könnyen áttekinthető, kedvező díjú szolgál-
tatásokkal várjuk kedves ügyfeleinket! 

Magyar Posta Rt. Szegedi Igazgatósága 

Zsuzsi divatáru boltba nagy 
választékban érkeztek 

lakodalmakba, ballagásra 
alkalmi kosztümök, ruhák, 

blúzok. 
Nézzen szét nálunk, érdemes! 

Ocskó Zsuzsanna 
Tel.: 461-306 

Nyitva: H-P: 8-18; Szo.: 8-12 óráig. 
Cím: Vadliba u. 1. 

 
 
 

ÚJBÓL A RÉGI GÁRDA A RÉGI ÍZEKKEL 
 

Szakács Tibor és Ráckevei Gyula 
Szolgáltatásaink: 

– Kisebb családi rendezvények 
– Baráti összejövetelek 40 főig 

– Nyáron látványkonyha, hangulatos kerthelyiség, élőzene 
– Élelmiszerbolt: Mini ABC 

Tel.: 06-62/449-357, 06-30/429-62-12 
Szeged–Sziksóstó (üdülőövezet), Kikirics u. 9. 


