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A magányt nem az teszi rettenetessé, hogy nincs, akivel megoszthatnám a terhe-
im, hanem az, hogy nincs, akinek a terhét elvállalhatnám. (Hammarskjöld) 

HAVI GONDOLAT 

Összeült a részönkormányzat 
 

2003. szeptember 9-én Fábián József és Tóth József önkormányzati képviselők 
vezetésével összeült a múlt hónapokban megalakult, immár 4. részönkormányzat. A 
rendezvényen egy fő híján minden megválasztott tag jelen volt. A rövid bemutatkozó 
után a tagok kinyilvánították ama szándékukat, hogy minden erejükkel Dorozsma 
fejlődését segítik, a múltban tapasztalható egyes viharos hangvételű részönkormány-
zati üléseken való veszekedések nélkül. 

A testület soros elnökének Tóth Józse-
fet választotta. A tagok aggodalmuk kife-
jezésének adtak hangot, amikor megemlí-
tették, hogy eddig egyes képviselők nem 
adtak kimerítő tájékoztatót a városháza 
határozatairól. A részönkormányzat félel-
mét fejezte ki azzal kapcsolatban, amely 
az előző ciklus előtti időszakban volt jel-
lemző: vagy nem hívta össze a soros elnök 
a testületet, vagy érdektelenség miatt so-
kan nem jöttek el. Ezért első napirendi 
pontként módosítottak és pontosítottak a 
Szervezeti és Működési Szabályzat szöve-
gének több helyén. Az eddigi szabályok 
értelmében a részönkormányzatot mini-
mum hat tag és egy települési képviselő 
javaslatára kellett összehívni, és akkor volt 
a testület határozóképes, ha a levezető 
elnök és a képviselők több mint a fele jelen 
volt. A módosítás után elég, ha az egyik 
önkormányzati képviselő van jelen a mini-
mum hat taggal együtt, függetlenül attól, 
hogy a képviselő a levezető soros elnök 
funkcióját tölti-e be, vagy sem. 

A jelenleg folyamatban lévő fejleszté-
sekről és egyéb, Dorozsmát érintő ügyek-
ről való beszámolók sorát Tóth József 
képviselő úr nyitotta meg. Az egyik leg-
fontosabb beruházásként említette a Pol-
gármesteri Kirendeltség és a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház épülete előtti terület 
díszburkolattal való lefedését, amely az 
előzetes kalkulációk szerint 38 millió fo-
rintba fog kerülni, és sajnálattal jegyezte 
meg, hogy a tervezett október 23-iki ünne-
pélyes átadó csúszni fog. Megemlítette azt 
a tanulmánytervet, amely a Művelődési 
Ház épületének felújításához és tatarozá-
sához szükséges beruházás költségét mér 
fel; az előzetes számítások szerint a mun-
kálatokra kb. 60 millió forintot kell majd 
fordítani. Egyéni tervei közt szerepel a 
művelődési ház és a Kőbárány utca közti 
üres terület egyelőre parlagon maradt 

részének hasznosítása, például egy pihe-
nőpark kiépítésére. 

Tóth József úr bejelentette, hogy előre-
láthatólag november 14-ére készül el az a 
terv, amely a dorozsmai buszvonalak 
módosítására és meghosszabbítására vo-
natkozik. A vonal czékus utcai része már 
idén, a többi 2004-ben fog megépülni. A 
tagok felháborodással vették tudomásul, 
hogy néhány, a tervezett buszvonalak 
által érintett utcában a lakók aláírást gyűj-
tenek a célból, hogy a környéküket kerülje 
el a tervezett vonal. A tagok méltatlankod-
va jegyezték meg, hogy vannak olyan 
lakók, akik saját maguk céljait és érdekeit 
előbbre helyezik egy közösség sorsánál. 
Tóth József megnyugtatta a jelenlévőket, 
hogy a lakók többségének érdeke szerint 
fog a buszvonal alakulni. Ennek értelmé-
ben első lépésként a Vásártér felé tartó 
buszok végállomása a Czékus utca Szeged 
felé eső végébe lesz kihelyezve. 

A kedélyeket borzolta az a bejelentés, 
miszerint egyes rémhírek szerint miután 
átköltöztették a kamilla utcai Családsegítő 
Házat a Bölcs utcai Általános Iskolába, az 
épületet hajléktalanszállóvá alakítják át. A 
képviselő úr cáfolta ezeket a kijelentéseket. 
Elmondta, nem lesz hajléktalanszálló, már 
csak azért sem, mert a város vezetése eladja 
a Ház kamilla utcai épületét, a befolyt ösz-
szeget a bölcs utcai Családsegítő Ház fej-
lesztésére fogja fordítani. 

A képviselő úr egyéb tervei közt szere-
pel egy streetball-pálya felállítása a Faragó 
térre, padok telepítése a szélmalom füves 
területére, valamint számos utcák járdái-
nak újítása; utóbbira 1,5-2 millió forintos 
keret áll rendelkezésére. Képviselő úr kije-
lentette, hogy most történik meg Dorozs-
mán először, hogy mind a futball-, mind a 
kézilabda-csapatoknak a működési költsé-
geit az Önkormányzat biztosítani tudja. 

 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Csak egy kérdés 
 
Legyetek egyszer már gondoskodók, 
Emberségesek mindenek felett, 
Hagyjátok el a szóvirágokat, 
Az unalmas, hamis képeket. 
Csengjen-bongjon az igazak szava, 
Hadd lássa az egész világ, 
Ti dobjátok az elveitek sutba, 
Ha már ingadozik, mint a fűzfaág. 
 
Legyetek végre egyszer bölcsek, 
Ne sunyítva, lapulva járjatok, 
De adjatok az elesetteknek hitet, 
S bőrükre ne alkudozzatok. 
Emberi méltóság! Ezt őrizzétek, 
Ám sokat ne okoskodjatok, 
Hol a bűn a fejét felemeli, 
Mindég egyenest oda vágjatok. 
 
Hiszitek, hogy ti mások vagytok, 
Ezért néktek mindent szabad, 
Édes élet, hírnév, vagyon. 
A szegényeknek? Ami megmarad. 
Miért nem vagyunk mi egyenlők? 
Mi megalázott árvák, de magyarok, 
Görnyedt hátunk legyen már szálfa, 
Mikor leszünk újra boldogok, szabadok? 
 

VARGA JÁNOS 
 
 

„Ballag 
a katona…” 

 
Búcsú toporzékol a peronon, 
az állomási órán gyűlölködőn 
száguld a mutató, 
„fekete-vonat” őrt áll, 
jelenléte félelmetesen 
tartalmazza a tényt. 
Mohón egymás szemében kutako-
dunk, 
biztatás ott van, ég és ígér, 
búcsú keze könyörtelenül megragad, 
arcunkon gyöngyszemek kergetőznek, 
útjuk véget ér a mélyben. 
 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Összeült a részönkormányzat 
(Folytatás a 1. oldalról) 

 
Fábián József képviselő úr beszámoló-

jában megemlítette a Sportcsarnok jobb 
kihasználásának lehetőségét, miszerint ne 
csak a sportolók használják az intézmény 
szolgáltatásait, hanem bárki, aki sportolni 
vágyik. Tervei szerint tehát a lakosság 
számára is jobban nyitottá válik a létesít-
mény. Dorozsmán nincs olyan publikus 
hely – szögezte le –, ahol a fiataloknak 
lehetősége nyílna internetezni. A problé-
ma enyhítése végett számítógépeket szán-
dékozik beállítani a fiókkönyvtár helysé-
geibe. A tél és a fagy beköszöntével egy 
rögtönzött jégpályát akar kialakítani a 
Piactér melletti terepen. 

A kirendeltség háza táján is változások 
történnek; a falugazdász a szokott helyén, 
az állatorvos pedig ezentúl a földszinti, 

korszerűbb rendelőjében várja az ügyfele-
ket. 

Képviselő úr ejtett néhány szót a csa-
tornázásról, a munkálatok kivitelezésének 
csúszásáról, de leszögezte, a rendszer 
kiépítése még ebben az évben – ha úgy 
adja a sors, a kedvezőtlen őszi és téli időjá-
rási viszonyok között is – el fog kezdődni, 
mert a további halogatások uniós támoga-
tástól való elesést eredményeznének. Miu-
tán a Dobos utcában véget érnek a csator-
názási munkálatok, elkezdődnek a busz-
forgalomra alkalmassá tévő útburkolat 
kialakítása is. Ezzel kapcsolatban Fábián 
József úr azt is megemlítette, hogy tervei 
közt szerepel az üdülőterületeken, 
Subasán és Öreghegyen az útburkolat és 
közvilágításnak kisebb szakaszokban való 
korszerűsítése is. 

SOMOGYI GÁBOR 

Fórum a közbiztonságért 
Szeptember 13-án a Művelődési Ház-

ban megtartottuk közbiztonsági, bűn-
megelőzési lakossági fórumunkat. 

 
A kiskundorozsmai Polgárőrség szer-

vezésében a „Biztonságos Magyarország-
ért Közalapítvány” anyagi támogatásával, 
a „Szomszédok Egymásért Mozga-
lom” (SZEM) népszerűsítésére a lakosság 
önszerveződésen alapuló önvédekező 
képességének növelésére került a fórum 
megtartásra. 

A fórum vendége és egyben előadója 
volt Kovács Mihály alezredes Szeged város 
rendőrkapitánya, Magyari Béla a Csm-i 
Polgárőr Szövetség elnöke. Meghívottként 
részt vett Szilágyiné Dr. Bay Lujza alezre-
des a Csm-i Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési oszt. vezetője, Lázár Szvetozár 
őrnagy Szeged Belvárosi Rendőrőrs pa-
rancsnoka, Juhász László őrnagy a Kkhalasi 
HŐR Igazgatóség Szegedi Bűnügyi Szol-
gálatának képviseletében, dr. Géczi József 

országgyűlési képviselő és Fábián József 
önkormányzati képviselő. 

Bevezetőjében Tímár Lajos, a polgárőr-
ség titkára ismertette a Kiskundorozsmai 
Önvédelmi Csoport (Polgárőrség) létesíté-
si, szervezeti működési feltételeit. A 10 
éve alakult egyesületi formában működő 
polgárőrséget 5 fős vezetőség irányítja és 3 
fős Ellenőrző Bizottság felügyeli, társadal-
mi munkában. Alaptevékenység a bűn-
megelőző figyelő, járőröző tevékenység. 
Működési költségek 30%-ban önkormány-
zati támogatásból, 30%-ban pályázatok-
ból, a fennmaradó 40%-ban helyi cégek, 
vállalkozók támogatásából kerülnek bizto-
sításra. 

Segítik a polgárőrök szociális védőhá-
ló foltozgatását, hajléktalanok, idősek, 
fogyatékosok részére a szakemberekkel 
karöltve életvezetési támogatást biztosíta-
nak. Jó együttműködés valósul meg a 
rendőrséggel ezen belül a helyi KMB-vel. 
Segíti a polgárőrség az önkormányzati 

képviselők, közterület felügyelők munká-
ját. A Dorozsmai Napló c. újságon keresz-
tül rendszeresen tájékoztatják a lakosságot 
a közbiztonságot szolgáló információkról. 

Megoldandó problémaként merült fel 
a Dorozsmai fiatalok hasznos, értelmes 
szabadidő eltöltését biztosító helyiségek, 
programok biztosítása, házaló árusok 
lakosságot most már állandósuló, zaklató 
tevékenysége. Mérlegelni kellene ezen 
tevékenység önkormányzati rendeleten 
alapuló tiltását. 

Szükség lenne 10-12 rendőrre a jelenle-
gi öttel szemben, akiket a napi ügyeik 
intézése a Belvárosi őrsön a számítógép-
hez odaköt és a kívánatosnál kevesebbet 
tudnak utcai járőrözésre fordítani. Nagy-
ban segítené a Dorozsmán  a látható rend-
őr megvalósítását a ROBOTZSARU névre 
hallgató számítógépes rendszer kitelepíté-
se. 

A polgárőrség szemszögéből – a sta-
tisztikai adatok ismerete nélkül - az összes 
kisebb bűneseteket is beszámítva 
(besurranásos lopás, kerékpár, termény 
eltulajdonítások) romlik Dorozsma bűn-
ügyi helyzete, közbiztonsága hangzott el a 
polgárőrség tájékoztatójában. 

Kovács Mihály alezredes Szeged város 
rendőr kapitánya, aki 2003. január 3-a óta 
látja el tisztségét, előadásában ismertette a 
kapitányság anyagi és személyi feltételeit, 
melyet alapvetően a takarékosság határoz 
meg. Ismertette, hogy az uniós norma 
szerint 300 lakosra kell 1 fő rendőrt bizto-
sítani. Ezzel szemben jelenleg 572 főre jut 
1 rendőr Szegeden. Ennek ellenére az 
utóbbi években a közbiztonságot tükröző 
statisztikák Szegeden és ezen belül 
Dorozsmán is javuló tendenciát mutatnak. 
Kifejtette, hogy a biztonságérzet nem szo-
rosan függ össze a statisztikai adatokkal. 
Szeretné a lakosság biztonságérzetének 
javítására a „minél több látható rendőrt az 
utcán” célkitűzését megvalósítani. Előadá-
sában fontosnak ítélte meg a fórum célját a 
lakosság összefogásán alapuló SZEM szer-
vezését az önvédelmi reflexek kialakítását. 
Előadása befejezéseként elmondta, hogy 
meggyőződése és elvárása a rendőri állo-
mánnyal szemben, hogy csak olyan rend-
őrre van szükség, aki munkáját elhívatott-
sággal végzi. 

Magyari Béla úr a Csm-i Polgárőr 
Szövetség elnöke előadásában a SZEM 
mozgalom eredete, célja és szervezésével 
kapcsolatban adott hasznosítható informá-
ciókat és útmutatásokat. 

Hozzászólásokban a Jerney Általános 
Iskola képviseletében Gábor Lajosné is-
mertette az iskola környezetében tanítási 
időn kívül kialakult nem kívánt körülmé-
nyeket. Támogatják a fiatalok sportolási 
igényét az iskola területén megfelelő kere-
tek között a rend, tisztaság megtartásával. 

 
(Folytatás a 3. oldalon) 
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Lomtalanítás 
A Szegedi Környezetgazdálkodási 

Közhasznú Társaság értesíti a lakosságot, 
hogy 2003. október 26-án, 7 órától lomtala-
nítást végez. 

Gyűjtés szelektív módon történik, 
ezért lehetőség szerint a papírt, műanya-
got, fémet és vegyes lomot elkülönítve, 
fanyesedéket előkészítve (1 m hosszú 
kévékbe kötve max. 30 kg/kéve) az ingat-
lan elé legkésőbb a jelzett reggel 7.00-ig 
helyezzék ki, ahova a hulladéktároló edé-
nyeiket rendszeresen kiteszik. 

A későn kihelyezett hulladékot, vala-
mint háztartási, ipari szemetet, építési 
törmeléket és veszélyes hulladéknak mi-
nősülő anyagokat nem áll módunkban 
elszállítani. A lomtalanítás a lakosság 
részére díjtalan. 

Információ: (62) 489-789/204, 205 mel-
lék. 

E-mail: szallog@szkht.hu. 

Felhívás vélemény-
nyilvánításra 

 
Korábbi igények alapján, a tél folya-

mán szeretnénk egy szabadtéri jégpályát 
létesíteni a kispiac szabad területén. Úgy 
gondoljuk, hogy a téli mozgásigény ki-
elégítését jól szolgálná, amennyiben az 
időjárás is segítené a jégfelület kialakítá-
sát, karbantartását. 

Kérjük a fiatalok és idősek vélemé-
nyét arra vonatkozóan, hogy belefog-
junk-e a pálya létesítésébe. Világítás, 
vízellátás biztosítható. Gépi földmunká-
val a terület előkészíthető. Kérnénk az 
érdeklődők segítségét és felajánlását 
társadalmi munkában kézi földmunka 
végzéséhez. 

Az elképzelés megerősítését segítené 
számunkra, ha visszajelzést kapnánk a 
lakosság részéről arra vonatkozóan, 
hogy belefogjunk-e a munkába. A visz-
szajelzéseket kérjük a Dorozsmai Napló 
postaládájába, vagy Fábián József képvi-
selő úr telefonszámára: 06 30 535 0056. 

 
TÓTH JÓZSEF, FÁBIÁN JÓZSEF 

Várakozások... 
A nyár elé mindig várakozással né-

zünk, akár gyermek, szülő, akár pedagó-
gus. 

A gyermekek szüleikkel tervezgetik a 
nyári programokat, nyaralások helyét, 
idejét. A pedagógusok a nyári szabadság 
elteltével rendezgetik gondolataikban a 
szeptemberi évkezdés feladatait, új gyer-
mekek jövetelének örömeit, nehézségeit. 
A nyári szünet viszont azért is szükséges, 
mert míg a gyermekek nem járnak óvodá-
ba, a kollegák jól megérdemelt pihenésü-
ket töltik, az óvoda épüljön, szépüljön. Így 
történt ez az idén is.  

A Jerney utcai óvoda épület felújításá-
ban elkezdődött egy fontos szakasz. Az 
épület részeket összekötő folyosók közül 

az egyik átépítésre került. A régi hőszige-
telése már nem biztosította a megfelelő 
benti hőmérsékletet, a vasszerkezet át-
rozsdásodott, a bejárati ajtó üvegbetéteit a 
keret már nem tartotta, a radiátorok át-
rozsdásodtak. 

Az új korszerű anyagok beépítésével 
biztosított, hogy jó érzéssel lépünk be az 
óvodába. 

A négy gyermekmosdó közül már 
három átépítésre, korszerűsítésre került. 
Így az új három éveseket is új gyermek-
mosdó fogadja. A konyha melegvíz ellátá-
sa elégtelen volt, új vízmelegítő biztosítja 
ezen túl a mosogatáshoz szükséges vizet. 

A Széksósi úti óvoda tégla kerítése 
átépítésre került, így az utcafront immár 
korszerű szép,  esztétikus külsővel várja 
az ide belépőket. 

A Bölcs utcai óvoda konyha padozata 
új burkolatot kapott, az előző balesetve-
szélyes volt. Itt hófogó beépítése biztosítja 
a téli közlekedést az udvaron és az utcán. 

A Negyvennyolcas utcai óvodában az 
idén nyáron nem végeztünk nagy átalakí-
tást, itt az év folyamán az udvari játékok 
befutás gátlóval való elkerítése történt 
meg. A fent vázolt munkálatok költségeit 
fenntartónk, Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata biztosította kb. 6 millió 
forint összegben. 

Az én ez évi várakozásaim óvodáink 
modernizálásával, fejlődésével kapcsolat-
ban beteljesültek. 

 
Köszönjük! 
 

PAPPNÉ SÖRÖS JULIANNA 
óvodavezető 

Új helyen a Csa-
ládsegítő Ház 

Tájékoztatni szeretnénk a Kedves La-
kosságot, hogy a SZMJVÖ Humán Szolgál-
tató Központ dorozsmai Családsegítő Ház 
– Kamilla u. 19. sz. alatt található épületé-
nek és tetőszerkezetének a téli fagyok általi 
súlyos rongálódása és vetemedése miatt – 
új épületben került elhelyezésre. 

Az új címe: Bölcs u. 11. 

Fórum a közbiztonságért 
(Folytatás a 3. oldalról) 

 
Fábián József önkormányzati képvise-

lő úr hozzászólásában részletesen elemez-
te Dorozsma közbiztonsági helyzetét. 
Nem vitatkozik a lakosság azon részével, 
akinek az a véleménye, hogy általában 
romlik a közbiztonság. A statisztikai ada-
tok külön Dorozsmára való kimunkálását 
kérte. Kérte kapitány úrtól a rendőri jelen-
lét és felderítési, nyomozási eredmények 
javítását. A polgárőrség szerepét pozitívan 
értékelte. Kiemelten kezeli a MEZŐRI 
szolgálat mielőbbi megvalósítását, vala-
mint a fiatalok szabadidejének kultúrált 
eltöltését. Amennyiben a ROBOTZSARU 
kitelepítése csak pénzkérdés akkor a pol-
gármester felé kezdeményezni fogja ennek 
megoldását. 

Kovács Mihály kapitány úr viszont 
válaszában ecsetelte a rendőrség helyi és 
országos helyzetét, takarékos, szűkös erő-
forrásokat és a központi irányítás által 
kijelölt feladatok prioritását. Egyelőre a 
ROBOTZSARU kitelepítésére pénzhiány 
miatt nincs lehetőség. 

Dr. Géczi József képviselő úr hozzászó-
lásában kifejtette, hogy szerinte nem jó ez a 
statisztikai szemlélet, mert eltorzítja a való-
ságot, nem tükrözi a lakosság biztonság 
érzetét. A rendőrséget a tényleges adatok 
elkendőzésére ösztönzi. Szerinte a rendőrsé-
get arra kellene ösztönözni, hogy a lehető 
legtöbb bűneset adatait gyűjtsék össze a 
valós kép érdekében. Rossz a mérőszám, ezt 
megmondta a korábbi és jelenlegi Belügymi-
niszternek is. Pozitívan ítélte meg a polgár-
őrség tevékenységét és utalt rá, hogy javult 
az önkormányzati finanszírozás, működési 
költségek, pályázati lehetőségek forrása. A 
Szegeden működő Rendőriskola előnyös 
lehet a rendőri utánpótlás biztosítására. 

Befejezésként Tímár Lajos ismertette a 
SZEM mozgalom helyi szervezésének 
módját, a csoportok megalakításának ad-
minisztratív módját és feltételeit. 

(Az újság megjelenése időpontjáig a 
helyi kábeltévében a fórum előadásai és a 
hozzászólások teljes terjedelmükben szep-
tember 19-től folyamatosan megtekinthe-
tők voltak. Ezért e cikk keretében nem 
törekedtünk a teljes körű tudósításra.) 

Az épület felújítási munkálatai hama-
rosan befejeződnek, s ezáltal ismét a la-
kosság rendelkezésére áll a szociális fel-
adatokat ellátó intézmény. 

A szociális szakemberek családsegítés, 
gyermekvédelem, és az időseknek nyújtott 
szolgáltatásaival ugyanazt a gondos, lelki-
ismeretes, segítő ellátást kívánja nyújtani, 
mint az előző helyen. Az új épületben 
lényegesen jobb körülmények között fo-
gadhatják Dorozsma lakosságát. 

Programjaikról folyamatos tájékozta-
tást fogunk adni. 

 
KIRÁLY ENDRÉNÉ PAPP ISTVÁNNÉ 
Családsegítő Ház Humán Szolgáltató 
vezető Központ, igazgató 
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A Zöld Zsák dicsérete 
Szelektív hulladékgyűjtés Dorozsmán 

Tavaly ősszel a dorozsmai háztartások 
nagy része megkapta a Zöld Zsákokat, és 
a – viszonylag szűkszavú – tájékoztatót, 
amelyben kértek bennünket, hogy ezentúl 
a hulladék egy részét ebbe tegyük. A tájé-
koztató szerint ide kerülhetnek a fémhul-
ladékok, konzerves dobozok, italos fém-
dobozok, a valamennyi műanyagból ké-
szült csomagolóanyag, és a többrétegű 
üdítős- és tejes dobozok is. Az akció hasz-
nossága kétségtelen. Biztosan mindenki-
nek feltűnt, hogy a kapuk elé kirakott zöld 
zsákok térfogata nagyobb, mint a közön-
séges, vegyes hulladéké. Ez azt jelenti, 
hogy lényegesen kevesebb hulladék kerül 
a szeméttelepekre, és ez nagyon fontos, 
mivel az egyre újabb szeméttelepek éven-
te egyre több négyzetkilométerrel csök-
kentik hazánk területét, hiszen a kommu-
nális hulladéklerakók bezárásuk után 
soha sem rehabilitálhatók teljesen, nem 
lehet rájuk építkezni, mezőgazdasági ter-
melést folytatni, arról nem is beszélve, 
hogy szinte mindig természeti területek 
(gyepek, erdők, vizes élőhelyek) esnek 
áldozatul a hulladéklerakásnak. 

A zöld zsákos módszerrel kapcsolat-
ban több kérdés is felmerült bennem, ezért 
szeptember 11-én felkerestem a Környe-
zetgazdálkodási Közhasznú Társaságot, és 
a részletekről faggattam Bakacsi Zoltán 
szállítási és logisztikai részlegvezetőt. 
Először arra kaptam választ, miért nem 
szerepel a zsákon található feliraton a 
papír és az üveg, hiszen arról mindenki 
azt gondolja, hogy újra hasznosítható. A 
papír csak azért maradt le, mert a zsákon 
található szöveg a Németországban hasz-
nálatos zsák egyszerű fordítása, ezt most 
megváltoztatni készülnek, a magyar vi-
szonyokhoz szerenék jobban hozzáigazí-
tani. A papír fel fog rá kerülni, és valóban 
a bevezető tájékoztatóban is szerepel, 
hogy a papír-dobozokat, újságokat kéretik 
beletenni! Az üveg szándékosan maradt 
le, mert törékeny, kiszakítja a zsákot, és a 
kézi szétválogatásnál balesetet okozhat. 
Leghelyesebb, ha a vissza nem váltható 
üvegeinket összegyűjtjük. és kivisszük a 
hul ladékudvarba. Ilyen is van 
Dorozsmán, a Széksósi út kivezető részén 

jobbra tábla jelzi. Itt egyébként magánem-
berektől egy-egy utánfutónyi bármilyen 
hulladékot ingyen átvesznek. Az üvegért 
sem fizetnek külön, de így lehetséges az 
újrahasznosítása. Rongyhulladékkal egy-
előre nem tudnak mit kezdeni, azt sajnos 
csak a vegyes, deponálandó hulladékba 
tehetjük. Sokak csodálkoztak, sőt többen 
bosszankodtak azon, hogy kérik a szelek-
tív hulladék elmosogatását. Ennek az a 
magyarázata, hogy igen kellemetlen len-
ne, ha a felhalmozott zsákok tartalma 
bűzölögne, rothadna. Nem kell patyolat-
tisztára mosni a konzervdobozokat, jog-
hurtos poharakat, csak a rendes mosoga-
tás végén kicsit kiöblíteni, nehogy abba a 
hibába essünk, hogy erre külön vizet és 
mosószert használunk, ugyanis az is kör-
nyezetszennyező! Nyugodtan beletehetjük 
ezért belső mosogatás nélkül az alumíni-
um és műanyag tubusokat is. Ne tegyük a 
zöld zsákba azonban a kiürült spray-k 
tartályát, mert az robbanásveszélyes! Ve-
gyünk inkább pumpás dezodort, vagy 
stiftet, az mehet a zsákba, ha kiürült! Nyil-
ván nem való a zsákba a komposztálható 
növényi anyag, nyesedék, gyomok, zöld-
séghulladék, ételmaradék. Ezeknek a kert 
végi komposztládában a helyük, ott térfo-
gatuk töredékére esnek össze, bomlanak, 
és később talajjavításra használhatók. 

Bakacsi úr felajánlotta, hogy megmu-
tatja, hová kerülnek a zöld zsákok. A 
Sándorfalvi úton van a gyűjtőhely, egy 
igen rendezett és szépen parkosított tele-
pen. Itt egy hatalmas csarnokba kerülnek 
a zsákok. Első lépésként egy gép feltépi a 
zsákokat, majd kissé megrostálják a tartal-
mukat, hogy a portól a nagyon apró ré-
szektől megszabaduljanak. Ezután egy 
futószalagra kerül a hulladék, a szalag 
mellett emberek állnak, és fajtánként szét-
válogatják. A mágnesezhető fémhulladék 
kiemelését egy nagy mágnessel végzik. A 
hulladékválogatás szörnyű munkának 
tűnhet, de itt nincs bűz, piszok, légkondi-
cionált helységben, kényelmesen dolgoz-
hatnak az emberek. A válogatás szem-
pontjai attól is függnek, hogy milyen hul-
ladékra van éppen kereslet. Most például 
kérték a műanyag üdítős-palackokat (pille 

palackokat) színük szerint szétválogatni. 
Ezeket még otthon tapossuk laposra, mie-
lőtt a zsákba tesszük, és csavarjuk le a 
kupakját, mert így a bálázó gép könnyeb-
ben boldogul vele! A fém italos dobozok-
nak is mehet egy jól irányzott taposás, úgy 
kevesebb helyet foglalnak. A folyamat 
végén papír, műanyag és fémbálák sora-
koznak és várnak az elszállításra. Farkas 
Tamás, a hulladékválogató fiatal szakem-
bere szerint a zöld zsákok tartalmának 
legalább 90%-a kiválogatásra, és felhasz-
nálásra kerül. 

A Környezetgazdálkodási Kht. mun-
katársainak fontos, és ma még meglehető-
sen nehéz feladata, hogy a megkeressék 
azokat a cégeket, vállalkozókat, akik meg-
veszik a szétválogatott hulladékot, és újra 
hasznosítják. Ezen a téren még sokat kell 
fejlődnünk, igen szerény a feldolgozóipar! 

A Kht. szakemberei kérték, hogy írjam 
meg, hogy akinek a szelektív hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatos kérdése van, hívja a 
489 789/203 vagy 204-es telefonszámot! 
Nagyon vigyáznak arra, hogy mindenki 
megkapja az új zsákot a tele helyett, de 
társasházakban, ahol többen laknak, sok-
szor nem tudják, hogy melyik postaládába 
dobják, kérik, hogy a lakók ezt valahogy 
jelezzék. Az is előfordult már, hogy egy 
illegális „magánvállalkozó” szedte össze a 
zsákokat, és ő bizony nem adott helyette 
újat.  

Végül megállapíthatjuk, hogy a zöld 
zsákos szelektív hulladékgyűjtésnek iga-
zán van értelme, ez a hulladék nem kerül 
a közös lerakóba, nem szennyezi a kör-
nyezetünket, nem fogyasztja hazánk terü-
letét! Érdemes tehát továbbra is együttmű-
ködni, és élni a megteremtett lehetőséggel! 

 
MARGÓCZI KATALIN 

Magyarországi hulladékok 
Magyarországon évente közel 114 millió ton-
na hulladék keletkezik, ebből körülbelül 90 
millió tonna /év az ipari, mezőgazdasági vagy 
más gazdasági tevékenységből származó 
termelési hulladék. A termelési hulladékokon 
belül megközelítőleg 3,5 millió tonna az 
évenként keletkező veszélyes hulladék meny-
nyisége.  

A Polgárőrség felhívásai: (SZEM) „Szomszédok 
Egymásért Mozgalom” - Dorozsmai szervezésére 

 

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Biztonságos Magyarországért Közalapítvány” anyagi támogatásával folytatjuk 
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 06-30-621-

6254 telefonon. 
 

Polgárőrség Vezetősége 
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KÖLTŐKRŐL—KÖLTŐKTŐL 

József Attila: 
 

Juhász Gyulához 
 
Bátyám, ki bortól mámoros éneket 
Zengsz húrodon, Te, nézd a magyar 

hazát, 
Csitítsd el Anna-kérő szíved 
S öntsd az erőd a reménytelenbe. 
 
Hangod legyen az őszi vihar sötét 
Zúgása, melyben tompa a jajgatás, 
De a harangszó messze hangzik 
S tornya fehérlik az éjszakában, 
 
Ha sujt a villám s retten a gyönge szív. 
És ösztökéld a tétova honfiút: 
Üzend, hogy nincsen isten, ember, 
Csak magyarok letiport hazája. 
 
És hogyha kell, ó, csak könyörögj nekik, 
Hogy dolgozó nép karja erős marad 
És vagdald föl meleg nagy szíved 
S oszd ki közöttük az éheseknek. 
 
Csak így lehet célt érni magyarral el, 
Szidj, kérj, dörögj és hozd a reményt 

nekünk, 
Mert hogyha nem remél a költő, 
Más ki remélne az új hazában. 
 
 

Juhász Gyula: 
 

Imádság a gyűlölködőkért 
 
Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, 
A gyűlölőket és a köpködőket.  
 
Szeretted ezt a szomorú világot 
S az embert, ezt a nyomorú virágot.  
 
Te tudtad, hogy mily nagy kereszt az 

élet 
És hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet.  
 
Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad 
Nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat.  
 
A megbocsájtást gyakoroltad egyre, 
Míg égbe szállni fölmentél a hegyre.  
 
Ma is elégszer hallod a magasban 
A gyűlölet hangját, mely égbe harsan.  
 
A gyilkos ember hangját, aki részeg 
S a szeretet szavát feszítené meg.  
 
És Jézusom, most is csak szánd meg 

őket, 
A gyűlölőket és a köpködőket.  
 
Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, 
Hogy nem tudják tán, mit cselekszenek. 

SZÍNHÁZALÓ 

Kulturális oldalunk a Szeged Megyei Jogú Város Kulturális Alapjának támogatásával készült. 

Pinceszínház 
Ebben a rovatban általában a Szegedi 

Nemzeti Színház előadásairól szoktam 
írni, de nem szabad elfelejteni, hogy Sze-
geden máshol is láthatunk színdarabokat. 

Mivel a Tantuszban lévő játszóhely 
megszűnt, így aki kamaradarabokra vá-
gyik, annak ajánlatos ellátogatni a Pince-
színházba. 

Az idei évadban öt saját bemutatót 
terveznek: október 24-én Karinthy Ferenc 
Dunakanyar című egyfelvonásos játékát, 
Schwajda György Himnusz című komédi-
áját, Kodolányi János drámáját, a Zárt 

tárgyalást és Shakespeare Othellóját. Már-
cius 15-én szeretnék előadni a Petőfi Roc-
kot a Móra Ferenc Múzeum előtt. Idén is 
lesz Chat-Noir–Fekete Macska kabaré- és 
humorfesztivál, pinceszínházi napok, Paál 
István stúdiószínházi fesztivál, valamint 
jövő nyár elején a II. szegedi várjátékok. 

Szeptemberben már voltak vendégjá-
tékok, és még több országos hírű művészt: 
Schubert Évát, a Hobo Blues Band jubileu-
mi koncertjét, Für Anikót láthatja a közön-
ség az évad során. 

ZSÓFIA 

Keresztény Könnyűzenei Koncertek 
A magyar keresztény könnyűzene 

úttörőjének és elterjesztőjének Sillye Jenőt 
tartjuk. Én is az ő dalain keresztül ismer-
kedtem a műfajjal, általános iskolában a 
dorozsmai gitáros énekkarban énekeltem, 
és a családommal többször kilátogattunk a 
Laudatéra. Aztán középiskolába kerültem, 
és kikerült a látóteremből a téma. A több-
éves kihagyás után most, hogy a Via 
Stellis nevű keresztény zenekarban éneke-
lek, elkezdtem újra felfedezni ezt a vilá-
got, és meglepődtem, hogy milyen sokféle 
módon lehet Istenről szóló számokat írni. 
Van keresztény rock, pop, rap, jazz, 
gospel, kórus és egyéni előadás, akuszti-
kus és elektromos hangzás. 

Ezeknek a zenekaroknak a fő célja 
Isten dicsőítésén kívül, hogy minél több 
fiatalnak mutassák meg azt, hogy van 
miért élni, a kérdésekre vannak válaszok, 
és soha nem vagyunk egyedül. Ország-
szerte egyre több (általában) ökumenikus 
fesztivált tartanak, ahol a zene kikerül a 
templom falai közül, így próbálva minél 
szélesebb tömeget elérni. Ez a zenekarok-
nak is jó lehetőség a bemutatkozásra. 

Az elmúlt hónapban két rendezvé-
nyen is jártam. Az egyik a III. Solymári 
Gospelfesztivál volt, a másik a Testvérek 
Petőfi Csarnokban 
tartott önálló koncert-
je. A gospelfesztivál 
különösen nagy él-
mény volt, hiszen a mi 
zenekarunk is játszott. 
A nevével ellentétben 
itt ugyanis nem csak 
gospelt lehetett halla-
ni, hanem a könnyű-
zene más műfajait is. 
A fellépők az Anthem Énekegyüttes, a 
Bolyki Brothers, a Canify Singers, Dávid 
Viktória, a Fráter Kórus, a Gospel Sasok, a 
NOS, a Pax Vobis, a Pécsi Spirituálé 
Együttes, Póka Angéla és Luanda Bird, a 
Sárospataki Diákszínpad, a Signum 
Együttes, a Só, a Testvérek, az Unicum 
Laude és a Via Stellis volt. Akit érdekel a 

zenéjük, az a www.gospelfesztival.hu 
oldalon belehallgathat. Az fesztivál alapí-
tó szervezője Jeney Erzsébet, védnökei dr. 
Mádl Ferencné, dr. Beer Miklós és Tallér 
Károly. A délelőtti erős szél szerencsére a 
kezdésre lecsöndesült, és az eső is csak az 
utolsó fellépőnél kezdett esni. A fesztivált 
az Egyesített Fesztiválkórus zárta, ami 
elsősorban a gospel előadókból alakult. 
Már a jövő évi időpont is megvan, a IV. 
Solymári Gospelfesztiválra 2004. augusz-
tus 28-án lehet ellátogatni. 

A szintén hagyományosnak mondható 
Testvérek koncertet szeptember 13-án 
tartották a Petőfi Csarnok szabadtéri szín-
padán. Fellépett a gospelfesztiválon is 
résztvevő Só és NOS is. Az, hogy eljuthat-
tam, csak a Gondviselésnek köszönhető, 
hiszen az éjszakai időpont miatt nem tud-
tam volna hazajönni. Amikor már teljesen 
lemondtam róla, akkor jött a hír, hogy 
Szegedről indítanak egy buszt, és van még 
számomra is hely. Akkor már napok óta 
esett, és a koncert alatt is felhős volt az ég, 
mégis „megúsztuk”. Az együttes dalait 
mindenki együtt énekelte. Jó látni, hogy 
ennyi ember (nem csak tizenévesek vol-
tak, mint általában a világi zenekaroknál) 
együtt gondolkodik, együtt érez, és a tö-

meg ellenére nincs lök-
dösődés, türelmetlenke-
dés, kiabálás. Ezek a 
dalok is az emberi kap-
csolatokról, barátságról, 
szerelemről, kétségek-
ről, fájdalmakról szól-
nak, de mint már írtam, 
itt van válasz. 
Mire az újság megjele-
nik, már túl leszünk a 

szeptember 21-én tartandó Laudatén, amit 
az idén a Petőfi-telepi templomban tarta-
nak, hiszen nem kell elmennünk az ország 
másik felére, ha ilyen zenére vagyunk kí-
váncsiak. Itt fellép az "Olgyay Hangok", a 
Gitáros tábor, a "Fekete Bárány", az imper-
fectum, az Emmausz, a NOS és a Via Stellis. 

ZSÓFIA 
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Jóga 
A jóga nem vallás, hanem önnevelő, 

testet-lelket erősítő technika, amit önma-
gunk tökéletesítésére használunk. Az em-
ber nem rabja a betegségeinek, fáradságá-
nak, rossz szokásainak, félelmeinek, gyön-
geségeinek. Az emberben van egy titokza-
tos erő: a természet és a lélek ereje, ez 
segít, hogy úrrá lehessünk félelmeinken, 
gyöngeségeinken. Ezzel a titokzatos erő-
vel vagyunk képesek segíteni önmagun-
kon, megváltozni pozitív irányba, a beteg-
ségekből is segít meggyógyulni. 

Mivel tehetném még egészségesebbé, har-
monikusabbá Önmagam? 

Könnyen elsajátítható gyakorlatokkal, 
melyek segítenek az egészség megőrzésében és 
javításában, valamint a már kialakult problé-
mák visszaállításában. 

A jógagyakorlatok tartalmazzák az 
élettanilag helyes gerinctartást, a helyes 
légzést, a vérkeringés serkentését és belső 
harmónia megteremtésének a megvalósí-
tását. 

Foglalkozások: a keddi napokon a Tas 
u. bölcsödében 17:30 órától. 

Telefon: 30/419-7766 
 

HAJASNÉ VALI 

Szeressétek a 
gyermekeket! 

Minden szülő igyekszik jól szeretni 
gyermekét; táplálja, gondozza, öltözteti 
lehetősége szerint, foglalkozik vele. A sok 
fontos és fontosabb tényező közül mind-
annyian tudjuk, hogy a szeretet a legesleg-
fontosabb. A csecsemőkori stabil kapcso-
lat az anyával megóvja a gyereket a rend-
ellenes fejlődés számos következményétől. 
Egy nagyon érdekes vizsgálat jól igazolja 
ezt: 

Az ötvenes években két bécsi pszicho-
lógusnő vizsgálatot végzett. Az volt a 
feladatuk, hogy hasonlítsák össze a bécsi 
gyerekek teljesítményét más körülmények 
között élő gyerekek teljesítményével. Az 
albániai Kavaja környékére esett a válasz-
tás., itt ugyanis a gyermekgondozás körül-
ményei nagyon elütöttek a másutt szoká-
sostól. A lakóházak ablak nélkül vagy 
egészen kicsi ablakokkal épültek, egyetlen 
világos helyiségből és több sötét kis háló-
szobából álltak. A csecsemők ezekben a 
sötét fülkékben éltek. Néha kivitték őket a 
világos szobába, de a fejük ekkor is le volt 
takarva. A gyerekek életük első évét egy 
fabölcsőben töltötték, lekötözve. Két 
lábát keresztbe rakták és összekötözték. 
Karjait is keresztbe tették, és a melléhez 
kötözték. Szoptatáskor az anya a bölcső 
mellé térdelt, megbillentette, így szoptatta 
kicsinyét. Csak fürdetéskor oldották ki a 
kötözőrongyokat, így volt nap, amikor 
egy percre sem került ki bölcső-
kalodájából. Sem csecsemőkorukban, sem 
később nincs játékszerük. Nincs babájuk, 
kocka, csörgő. Nagyon kevés hát a tárgyi 
inger. Csakhogy! A lekötözött csecsemőt 
az egész időszakban az anyja szoptatja, ha 
sír, odamegy hozzá, és bölcsőstől ringatja, 
énekel neki. Játékszerek nélkül ugyan, de 
önmagát adja!. Az egész házban szüntelen 
jövés-menés van, mindenki bejáratos a 
csecsemőhöz.  

Egyrészt tehát a mozgás és az ingerek 
kiiktatása, másrészt azonban a szociális 
ingerek gazdagsága jellemzi ezt a fejlődési 
periódust. 

A vizsgálat kimutatta, hogy ezek a 
csecsemők mozgásukban lemaradtak bécsi 
társaikhoz képest, a szociális kapcsolat-
készség próbáin viszont magasan felül-
múlták őket. S ami nagyon érdekes: A 
vizsgálat során az egyébként lekötözött 
gyerekek a kioldás után ugyan az életko-
ruknak megfelelő próbákat nem tudták 
megoldani, de két-három órás játék után 
már csaknem mindegyikkel sikeresen 
megbirkóztak. Úgy tűnik, a mozgás aka-
dályoztatása nem okozott behozhatatlan 
lemaradást a vizsgált csecsemőknél. Erre a 
különös eredményre egyetlen magyarázat 
kínálkozott: ha a gyerek életterében állan-
dóan jelen van az anya, akkor a súlyos 
akadályoztatás ellenére is hatóképesek 
maradnak a cselekvés érzelmi indítékai. 

Az anya jelenlétével létrejött érzelmi lég-
körben még a legkedvezőtlenebb hatások-
kal szemben is védettebbek a gyerekek. 

A legtöbb tehát, amit adhatunk: önma-
gunk. 

(Részletesebben megtalálható a vizs-
gálat leírása Mérei Ferenc-V.Binet Ágnes: 
Gyermeklélektan c. könyvében) 

T. É. 

Szeptemberi gondolatok 
Szeptember az iskolakezdés ideje. 

Egyben beköszönt lassan a hűvös, nyirkos 
idő is, ami kellemetlen megfázásos tüne-
teknek lehet az okozója. 

Figyeljünk oda gyerekeinkre, hogy az 
időjárásnak megfelelően, rétegesen öltöz-
ködjenek. 

Fontos, hogy az évszaknak megfelelő-
en sok zöldséget és gyümölcsöt egyenek 
(a szőlő pl. kitűnő energia és vitaminbom-
ba), ugyanis ilyenkor még fel tudjuk tölte-
ni a vitaminraktáraikat, hogy ellenállób-
bak legyenek a betegségekkel szemben. 

Ide tartozik az is, hogy ne engedjük el 
őket az iskolába reggeli és odacsomagolt 
tízórai nélkül. Pici plusz odafigyelést igé-
nyel, hogy kis üvegbe tegyünk a tízórai 
mellé teát is, hogy igyanak eleget. A szülői 
szeretet és gondoskodás gyermekeink felé 
– fél egészség. 

Nagyon fontos az immunrendszer 
megerősítése akár a táplálékkal bevitt 
vitaminokkal és ásványi anyagokkal, akár 
különféle vitaminokkal és ásványi anya-
gokkal, akár különféle vitamin készítmé-

nyekkel, finom immunerősítő teákkal (pl. 
Telma tea, hársvirág, csipkebogyó stb.). 
Ízesíthetjük mézzel, ami plusz energia és 
vitaminforrás, másrészről nagyon finom, 
általában szeretik a gyerekek. 

Hangulatos, egészséges és betegség-
megelőző, ha aromalámpában különféle 
illóolajokat párologtatunk. A citrom fertőt-
leníti a levegőt, az eukaliptusz kidugítja az 
orrot, a kakukkfű és a fenyő illóolaja köhö-
gésnél segít, a narancs hangulatjavító. 

Használjuk őket bátran, keverhetjük 
őket, sőt fürödhetünk is bennük. A gyere-
kek különösen élvezik. Örömmel tapasz-
talom, hogy egyre több bölcsödében és 
óvodában használják az illóolajokat, hála a 
gondos dajka – és óvónéniknek. 

Akiket bővebben érdekel a téma, szí-
vesen látjuk a szeptember 19-én indult 
Életmód klubunkban. 

Bővebb felvilágosítást a gyógynövény-
üzletben kaphatnak az érdeklődők a klub 
programjairól. 

SÜVEG ÁGNES 
Zöld Sziget gyógynövény-üzlet 

Sakkjátszma 
Előttem a sakktábla, felállított sakkbá-

buk, tudatomban a játékszabály. 
Benne vagyok a játékban, olykor ne-

héz helyzetben, de tudom, a feladás vesz-
tést jelent. Egy állandó legyőzendő ellen-
fél, aki most nem barát. Helyette is gon-
dolkodnom kell, ki kell találnom a még 
meg nem tett lépését, s az én lehetőségei-
met. Merre, melyik bábuval… - agyat 
gyötrő kintornák. 

Közben örülök a sikeres lépésnek, s 
bosszankodom a rosszakon, amelyekből 
tanulok. Vagyok nyerő, olykor vesztes, 
mindkettő újabb kihívásokra buzdít. 

A játszma végén arra gondolok, az 
egész élet egy sakkjátszma, s eszembe jut 
a híres idézet Descartes-tól: „Gondolko-
dom, tehát vagyok.” 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Dorozsmai Textilesek figyelem! 
 

Ismét megrendezésre kerül a 
Textiles találkozó október 10-én 

a Szélmalom Vendéglőben 
délután 3-tól. A volt dolgozók 

jelentkezhetnek férjükkel, felesé-
gükkel. A vacsora ára 1450 Ft/
fő. Ne felejtse el befizetni a 

Kínai boltban (az orvosi rendelő 
mellett) október 5-ig! 

Minden dorozsmai textilest 
szeretettel várunk! 

További információ Móra Mihálynénál 
a 461-524-es telefonon kapható. 
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Megdöbbentő tények a dohányzó Magyarországról 
Egyre sűrűbben lehet hallani a do-

hányzás okozta betegségekről és a do-
hányzás káros következményeiről. Ennek 
kapcsán elkezdtem böngészni a dohány-
zásról írt cikkeket, s megdöbbentő adato-
kat találtam a dohányzás okozta egészségi 
ártalmakról. 

Tudták, hogy az Egészségügyi Világ-
szervezet minden év május utolsó napját 
annak szenteli, hogy az emberek, a társa-
dalom figyelmét felhívja a dohányzás, 
okozta világméretű pusztításra? A 20. 
század második felében a dohányzás a 
legfontosabb olyan egészségi ártalom, ami 
kiküszöbölhető. Hatásának jellemzésére 
nem túlzás a „pusztító” jelző alkalmazása. 
Méltán nevezik a 20. század – és ha nem 
történik alapvető változás a dohányzási 
szokásokban, a 21. század – pestisének. 

A tudományos kutatások kétséget 
kizáróan bebizonyították, hogy az embe-
riséget napjainkban tizedelő számos 
súlyos, halálos betegség keletkezésben a 
dohányzásnak szerepe van. A rosszindu-
latú daganatok felében, - ezen belül a 
tüdőrák 90%-ában, - az idült hörghurut-
tüdőtá gulás 80%-ában, a  szív-
érrendszeri betegségek (szívinfarktus, 
érszűkület stb.) és az agyér-betegségek 
több mint a felében a cigarettázás a fele-

lős a betegség keletkezésé-
ért, a betegek idő előtti elha-
lálozásért. 

Kevésbé ismertek azok a 
károsító hatások, amelyek 
nem a középkorúakat, ha-
nem a fiatalokat érintik. Már 
néhány hónapos cigarettázás 
után romlik a szív teljesítőké-
pessége – ez már olyan mér-
sékelt terhelésnél is észreve-
hető, mint a lépcsőn járás 
vagy az enyhe kocogás. 

Kedvezőtlen hatása van a 
dohányzásnak a szexuális 
működésre is. Fiatal férfia-
kon kimutatták a hímivarsej-
tek számának csökkenését, a megmarad-
taknak pedig károsodik az életképessége – 
emiatt romlik a fogamzó képesség, poten-
ciazavarok léphetnek fel. 

Dohányzó nőkön akadályozott a meg-
termékenyített petesejt beágyazódása a 
méhnyálkahártyába, illetve a már beágya-
zódott petesejt gyakrabban lökődik ki 
(korai vetélés). Mindebből következeik, 
hogy sok nő meddőséért, sok házasság 
gyermektelenségéért a cigaretta a felelős. 

Dohányzó terheseken a magzat fejlődé-
se elmarad a kívánatostól, mert romlik a 

méhe és a méhlepény vérke-
ringése, a vérnek alacsony 
az oxigén tartalma. A követ-
kezmény: ”fuldokló” mag-
zat, koraszülés, éretlen és 
károsodott újszülött. Fejlő-
dési rendellenességet, pl., 
végtaghiányt is okozhat a 
terhesség alatti dohányzás. 

Egyre többet tudunk a 
környezeti dohányfüst 
károsító, az ún. passzív 
dohányzás ártalmairól. 
Ezek közül legijesztőbb és 
legtragikusabb, a hirtelen, 
váratlan bölcsőhalál, ami 
ugyancsak gyakoribb do-

hányzó szülők újszülöttein. 
Kétségtelen, hogy az emberi szervezet 

nem egyformán érzékeny a dohányzás 
károsító hatásaira. Mindannyian ismerünk 
olyanokat, akik magas kort értek el jó 
egészségben, és egész életükben szívták a 
cigarettát. Ennek a szerencsés kimenetel-
nek a valószínűsége azonban legfeljebb 
50% - ugyanis minden második dohányos 
a cigarettázás okozta betegségben hal meg 
idő előtt. 

 
Összeállította: OCSKÓNÉ 
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A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

 

Október 1-jétől házi 
készítésű hentesáruk, 

tőkehúsok, belsőségek és 
baromfi. 

 

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

Tel.: 06 30 305-9737 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● APEH nyomtatvá-
nyok 

● Iroda– és iskolasze-
rek 

● Parkoló– és busz-
jegy értékesítése. 

Szeptember 13-ig kedvezményes 
tanszervásárt tartunk! 

Minden egyes iskolaszer vásárlása 
esetén 10% kedvezmény! 

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

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 

szakemberek segítségével képzést folytat: 
moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

AJÁNLATA: 
Mizó natúr joghurt 150 gr 48,- 
Coop túró 250 gr 179,- 
Délhús lecsókolbász 399,-/kg 
Coop műbeles virsli 200 gr 119,- 
Pick Diákcsemege 1299,-/kg 
Coop ecet 10% 1l 79,- 
Paloma őrölt kávé 250gr 299,- 
WU-2 1l sampon 499,- 
Tomi kristálymosópor 4,5 kg 1599,- 

 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 Szám ítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalm azása 
 

E G A -T R AD E  K ft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelő és 

javító mester. 
Vállalom: 

–gázkészülékek javítását 1 év 
garanciával; 

–csőtörések javítása megfúrásos 
módszerrel, részleges 

talajfeltárással. 
Szeged, Fölszél u. 12. 

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

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, 

Nyitva: H, K, Sze: 9-17; 
Cs, P: 9-16; 
Szo: 9-13. 

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

Tisztelt Leendő Vendégeink! 
 

Újra megnyílt a FÉNYES Vendéglő! 
Elfogadható árakkal, házias ízekkel, 

új arculattal várjuk önöket. 
Szolgáltatásaink: 

közétkeztetés, á la carte étkeztetés. 
 

Szolgáltatásunk bővült: 
ingyenes házhozszállítás (menü / a la 

carte); diabetikus menü. 
 

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! 

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 

Villanyszerelés 
Biztonságtechnikai felülvizsgálat. 

DÉMÁSZ engedélyes munkák, 
ügyintézéssel. 

Tel.: 06 30 324 6880 
06 30 580 6029 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 06 20 9752 926 

 

S H O P

CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szom bat: 9-13 

T 
Á 
S 
K 
A

CS. G. T. 
 

Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése. 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: hétfő-péntek: 9-18, 
Szombat: 9-13. 

budmil iskolatáskák 

Andi divat 
Szent János tér 3. Tel.: 460-471 

 
Minőségi fehérnemű és felsőruházat 

egészen az 5XL méretig. 
Nyitva: H-P: 8-18; Szo.: 8-13. 

 
Ezen belül működik: 

• Álló szolárium; 
• Patyolat, szőnyegtisztítás, szőnyeg-

beszegés; 
• Ruha– és cipőjavítás; 
• Kés, olló és húsdaráló élezés; 
• Gravírozás; 
• Monogram-horoszkóp hímzés az itt 

vásárolt törölközőkre, köntösökre; 
• TEXTILFESTÉS. 



2003. szeptember 27. 9. oldal 

 tárcsázza a 6791-es 

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

 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. 
 

90 g Chio Chipsek 149,- 
5 l Royal szénsavmentes üdítők 235,- 
Tálcás sütik 220,- tól 
Junior pezsgőtabletta 199,- 
1 kg Brasil vákuumoskávé 790,- 
250 g Brasil kávé 229,- 
 

Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 

U N G I   B t . 
Tel.: 62 460-149 Dorozsmai út 143. 
 
—Háztartási gép alkatrész 
—Csapágy, szimering, szénkefe 
—Villanyszerelési anyag 
—Videó / audió kazetta 
—Negatív film, gombelem 
—Papír porzsák 
—Elem, izzó, asztali elosztó stb. árusítás 

 
 
 
 
 

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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Nárcisz virág-ajándék 
(Takarékkal szemben) 

Alkalmi és egyéb csokrok előrendelése 
esetén 5% kedvezmény. 

Valamint kínálunk még fali és asztali 
díszeket, koszorúkat élő és művirágból. 

Kiszállítást vállalunk. 
Ugyanitt bálás-, felnőtt és gyermekruha, 

függönyök. 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 

PAPÍRKUCKÓ! 
10-20% árengedményes 

TANSZERVÁSÁR 
 

Adidas hátitáskák kaphatók! 
Beiskolázási 

utalvány-elfogadó hely. 
Nyitva: 

H-P: 7.30-17.; Szo.: 8-12. 
Dorozsmai út 45. 

 
 
 

Szeged, Széksósi út 24. 
Tel/Fax.: 62 550-567, 30 925 0486 

Használt műszaki cikk kereskedés 
Ébresztős rádió 1 500,- 
Hősugárzók 2 800,- tól 

Porszívók 3 500,- tól 
Kenyérpirító 2 000,- 
Szeletelők 2 200,- tól 

 
Kéziszerszám-kereskedésünkben 

bevezető áron ø 400-as koronggal 
asztali vizesvágó 285 000-ért, 
ill. Sparky típusú szerszámgépek 

kaphatók. 
Nyitva: H-P: 8-16; Szo.: 8-12. 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 
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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. 
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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. 

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

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

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 

 
 
 

ÚJBÓL A RÉGI GÁRDA A RÉGI ÍZEKKEL 
Szakács Tibor és Ráckevei Gyula 

 
Szolgáltatásaink: 

– Kisebb családi rendezvények 
– Baráti összejövetelek 40 főig 

– Nyáron látványkonyha, hangulatos kerthelyiség 
– Élelmiszerbolt: Mini ABC 

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

• ÜVEGEZÉS INGYEN! 
Már az AB-Aegon-os 

lakás-biztosítással rendelkező 
ügyfeleinknek is! 

 
• ÜVEGCSISZOLÁS, TÜKÖR-

KÉSZÍTÉS 1 NAP alatt! 
• KÉPKERETEZÉS AZONNAL! 

 
SZEGED, TERÉZ U.42. 

 SSZZIILLÁÁNNKK®®

 ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS

 Tel.: 425-555
INGYENES KISZÁLLÁS 
KISKUNDOROZSMÁN 

A CALENDULA Kft. nyári ajánlata: 
 

KAPÁLÓGÉP VÁSÁR! 
 
 

5,5 LE HONDA kapálógép 2*3 kapával 100 960,- 
4,5 LE HONDA kapálógép 2*3 kapával 98 600,- 
4 LE BRIGGS kapálógép 2*3 kapával 83 900,- 
5,5 LE TEC kapálógép 2*3 kapával 81 900,- 
Zengő kivetős fűnyíró gép 39 500,- 

 
Ezen gépekhez ekék, fűnyíró adapterek, járókerekek, töltögetők kaphatók! 

 

2 év garancia, szegedi szerviz! 
 
 

Megérkeztek az őszi virághagymák boltjainkba! 
(Tulipánok, jácintok, krókuszok, liliomok…) 

 
1. Sz. Mezőgazdasági bolt Szeged, Dorozsmai út 141. Tel.: 62/461-865; 552-157 

2. sz. Vetőmagbolt Szeged, Attila u. 9. Tel.: 62/425-194; 557-766 


