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Mese egy vállalkozó-
ról, vállalkozóknak 

 
Hol volt, hol nem volt, volt egy-

szer egy vállalkozó. Azon emberek 
közé tartozott, akik kellő rálátással, 
szakértelemmel, tőkével rendelkez-
nek ahhoz, hogy a vállalkozás jól 
működjön. 

Sok-sok munka árán a tevékeny-
ségi kör egyre bővült, nőtt - növeke-
dett, és évek múltjával emberünk 
egy kissé megnyugodhat. Most már 
biztosan megalapozta a család jövő-
jét, így talán eljön hamarosan az az 
idő is, amikor nyugodtan hátradől-
hetett, mert a család anyagi helyzete 
ezt már megengedi. 

Az élet azonban állandóan megle-
petéseket tartogat - a nyugalom egy 
örök életre sikeredett, a vállalkozó 
elhunyt. 

Következhet a végjáték: élet az 
élet után. A sokévi munka során fel-
gyülemlett biztonság „rohamosan” 
elolvadt. Az első támadást a gondos-
kodó állam indította. A magyar kirá-
lyi örökösödési törvény szerint csak a 
le- és felmenő ágiak örökölnek (a fele-
ség, vagy férj nem tartozik ide, ők 
csupán haszonélvezők). Vállalkozá-
sok esetén, a hagyatéki eljárás során 
minden tartozást rendezni kell. Itt 
adó és köztartozásra gondolok. Csak 
"tiszta lappal" lehet folytatni. Persze 
mindez idő, működési nehézség, akár 
hónapokig is eltarthat, az illeték és a 
különböző eljárások pedig nem kevés 
pénzbe kerülnek. Így először a fej-
lesztésre, azután a működtetésre 
szánt pénz fogy el.  

Egyszer csak megjelenik a hirde-
tés: a vállalkozás eladó! 

Tovább bonyolítja a helyzetet, ha 
az üzletben résztulajdonos, a család-
ban több gyermek van, és ők nem 
akarnak részt vállalni a további mű-
ködtetésben. Ha valaki a leírt mese 
alapján saját vállalkozására ismerne, 
téved. Az ügy nem egy személy vagy 
család sorsa, sokkal inkább esetta-
nulmány, melynek szenvedő alanyai 
a fogyasztók is. Ismerünk olyan ese-
tet, ahol a nehezen felépített lakást 
kellett elkótyavetyélni, hogy a testvé-
reket ki lehessen fizetni.  

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Alapítva 1990-ben.  

Rendőrkézen a hidegvérű gyilkos 
Szeged város lakossága október 26

-án különböző sajtóforrásokból érte-
sülhetett a megdöbbentő hírről, hogy 
Szegeden K. Tibort a reggeli órákban 
lakásához közel 3 lövéssel megsebesí-
tették, emberölési kísérlet miatt ren-
deltek el nyomozást. 

Október 27-én (szombaton) reggel 
Dorozsma lakosságát sokkolta a hír-
adás arról, hogy Öreghegy-dűlői ta-
nyáján szintén okt. 26-án a szomszé-
dok M. Rozália holtestét fedezték fel. 
Gyilkosság ügyében kezdődött nyomo-
zás. M. Rozália tanyáján lefolytatott 
helyszíni vizsgálatban felkérésre a 
kiskundorozsmai polgárőrök is közre-
működtek. 

Sajtótájékoztatóra hívták meg a 
Dorozsmai Naplót november 12-én, 
ahol már a két ügyben lefolytatott 
nyomozás eredményét a Csongrád 
Megyei Rendőrkapitányság vezetője 
Dr. Lukács János ezredes ismertette. 

A nyomozás első szakaszában úgy 
gondolták, hogy két ügy, két elkövető. 
Miután a gyilkos fegyvert bejelentés 
alapján megtalálták a fegyverszakértő 
véleménye alapján hamarosan kiderí-
tették, hogy egy ugyanazon fegyverből 
származnak a lövedékek. 

A rendőrség 3-4 nap múlva már 
tudta kit kell keresni. A dorozsmai 
tanyavilágban és Öreghegy-dűlőben 
érezhető volt a lakosság félelme, ezért 
a feltételezett gyilkos elfogása előtt 
nagy erőket mozgósító rendőri ellenőr-
zési akciókat tartottak. Két nap, két 
éjjel mintegy 20-25 rendőr dolgozott, 
56 főt igazoltattak, egy embert őrizet-
be vettek, 3 személy ellen eljárás in-
dult, 4 személyt megbírságoltak. 

K. Tibor 37 éves Szegedi lakos gya-
núsítottat november 7-én éjjel egy Do-
rozsmai szórakozóhely előtt fogták el. 

Időközben október 26-án a 3 lövéssel 
megsebesített, kirabolt K. T. vállalkozó 
november 9-én belehalt sérüléseibe.  K. 
Tibor elkövető korábban lopás és csalás 
miatt volt már büntetve. A kihallgatá-
sok során részletes beismerő vallomást 
tett. Tettének indítékaként elmondta, 
hogy M. Rozáliának azért kellett meg-
halnia, mert a bűncselekményre készül-
ve a kiserdőben, tanyája mellett próbál-
ta ki a lőfegyvert. Ezt M. Rozália meg-
látta, attól félve, hogy esetleg személyle-

írást ad róla, ezért oltotta ki életét. Más-
nap kora reggel K. T.-re támadt azt 
remélve, hogy nagyobb összeg van nála, 
de csak 37 ezer Ft-ot sikerült tőle elven-
nie. A sajtótájékoztató időpontjában a 
bizonyítási eljárás még nem fejeződött 
be, K. Tibort november 9-én letartóztat-
ták. Dr. Lukács János ezredes bejelen-
tette, hogy a bravúros gyorsasággal 
elvégzett nyomozásban eredményesen 
tevékenykedők közül több személyt 
megjutalmazott. Kettő rendőrfőtisztet 
az országos rendőrfőkapitány tüntetett 
ki. 

Lukács ezredes elmondta még, 
hogy a dorozsmai tanyavilágban és a 
sziksóstói kiskertekben elszaporodott 
betöréses, besurranásos vagyon elleni 
bűnesetek miatt a lakosság körében 
félelem uralkodik. A közbiztonság 
növelése érdekében a jövőben „CIVIL 
HÍRLÁNC” megszervezését tervezik. 
Ezzel a szervezési megoldással rend-
szeres információkhoz juthatnak az 
illetékes rendőri és államigazgatási 
szervek a szétszórtan élő emberek 
napi segítséget igénylő gondjairól, 
problémáikról, biztonságukat, veszé-
lyeztető helyzetekről. Ez alapján idő-
ben megtehetik a szükséges megelőző 
intézkedéseket. 

A dorozsmai tanyavilágban a ki-
alakult félelem oldására a lakosság 
biztonságának növelése érdekében 
továbbiakban is fokozott rendőri jelen-
lét, ellenőrzés és intézkedések tapasz-
talhatók.  T. L. 

Sajtójelentés 
 
A Szegedi Rendőrfőkapitányság 

gyorsított eljárással bíróság elé állí-
totta a kiskundorozsmai tanyavilág 
egyik illegális fegyvertartóját. A la-
punkhoz eljuttatott sajtójelentésből 
kitűnően a CSMRFK Felderítő Osz-
tály munkatársai 2001. november 8-
án állampolgári bejelentés alapján 
halaszthatatlan nyomozati cselek-
ményként foganatosítottak házkuta-
tást M. István kiskundorozsmai házá-
ban, amely során 1 db kispuskának 
házilag átalakított és hangtompítóval 
felszerelt légfegyver, valamint lősze-
rek kerültek lefoglalásra. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Hiába?! 
A közelmúltban súlyos esemény, 

események rázták meg nemcsak a 
dorozsmaiakat, hanem Szegedet is. A 
helyszínelő rendőrök, a mentősök bor-
zadva érkeztek meg a helyszínre. Mai 
is rossz belegondolni… 

A legutolsó halálos kimenetelű 
baleset után, azok, akiknek gyerekeik 
a közeli általános iskolába járnak, és 
a nap folyamán itt a dorozsmai ma-
lomnál a forgalmas útkereszteződés a 
napi útvonalukba esik, tüntetést szer-
veztek a többi dorozsmai polgárral 
együtt. Nemcsak a gyerekeknek volt 
nehéz itt átjárni, egy felnőttnek is 
feladta a leckét, hogy átlavírozzon a 
túloldalra. 

A tüntetést, mivel nem volt előre 
bejelentve, a Szeged Városi Kapitány-
ság ügyeletben lévő tisztje oszlatta fel. 
A kiérkező rendőrök egy felháborodott 
tömeggel találkoztak szembe. Persze, 
a tömeg szétoszlott s onnantól kezdve 
hivatalos úton folytatódott: Forgalom-
irányító lámpát akarunk! 

Megépült. 
Nyugodtan engedték el a gyereke-

ket otthonról, én is öcsémet a zeneis-
kolába. A kedélyek megnyugodtak, a 
lámpát megszokták az autósok, a ki-
csik életében is természetessé vált a 
gyalogátkelő. 

Piros – sárga – zöld. Működik. 
Azóta azonban új fordulatot vett a 
lámpánál a forgalom. Elfelejtették 
egyes emberek az égő gyertyák pislá-
koló fényét az éjszakákban, a fekete 
lobogót? 

Nem hogy lassítaná, még megka-
varja az új lámpa az autósokat és a 
gyalogosokat is. A sofőrök a lámpa 
közelébe érve visszakapcsolva – „Még 
megcsípjük a zöldet!” címszóval - gyor-
sítanak. Sokszor nemhogy a sárgán, 
de még a piroson áthajtanak és ebbe a 
körben néhány buszos is helyet foglal. 

Így mielőtt lelépek, körbe nézek. 
No azért persze a veszélyhelyzetet 

nem csak azok az autósok idézik elő. 
A gyalogosok is le-lelépnek a tiltó pi-
ros ellenére. Nem véve figyelembe, 
hogy az az autó gyorsabban jön, mint 
ahogy feltételezik. Egy tökéletes fék-
berendezéssel ellátott autó sem tud 
megállni már közvetlenül a zebra 
előtt, s hát még, ha a vezető észlelési 
és reakció idejét is hozzáadjuk. Re-
ménytelen. Kész a baleset. A kerékpá-
rosoknak meg természetes, hogy nem 
is lassítanak. Bravúrosan beveszik a 
lassításra kialakított kanyart, elgu-
rulnak az oszlopok között, s persze 
szét sem néznek. „Van azon az autón 
fék!” 

Az énekkarról éjjel szoktam haza 
érni. Édesapám autójával, nem egy-
szer erőteljesen fékezek, szólal meg a 
kürt, mert kivilágítatlan biciklisek, 

Lakossági Fórum 
 
Thurzó Ferenc 17. sz. választóke-

rület önkormányzati képviselője 
2001. december 18-án (kedden) 17 
órakor lakossági fórumot tart a mű-
velődési házban. A fórum témája: 
Dorozsma városrész teljes szennyvíz-
csatornázási programja. Meghívott 
vendégek: Novák Gyula, a Szegedi 
Vízi Közmű Működtető Rt. Igazgató-
ja; Katona Gyula, a Szegedi Csator-
namű Társulat elnöke. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

(Folytatás az előző oldalról) 
Mi lehet a megoldás? Például a 

több lábon állás. Értékpapírok, betét-
könyvek - sajnos - már mindkét meg-
oldás a hagyatéki eljárás része, és 
mivel a tendencia a betétkönyvek 
„neve-sítése”, ez egyre inkább így lesz.  

Akik a korábbi lapszámokat olvas-
ták, már tudják, mivel foglalkozom és 
a leírt mese csak egy újabb felhaszná-
lási területre kívánt rávilágítani. Le-
het hogy a példa túl "direktnek" tű-
nik, és sokakban kételyeket ébreszt. 

Azt azonban felelősségem teljes tuda-
tában kijelenthetem, hogy a megfele-
lően megválasztott életbiztosítási mód 
lehetővé teszi az utódokról való gon-
doskodást adó-és illetékmentesen, 
hagyatéki eljárás nélkül. 

Ha mesém valakit, vagy valakiket 
elgondolkodtatott, és tettekre sarkall, 
már nem meséltem hiába. Hiszen: 
Nem mese ez gyermek! 

 
Szentes - Bíró Ferencé 

Pénzügyi tanácsadó 

Mese egy vállalkozóról, vállalkozóknak 

Dorozsma honlapja 
www.kiskundorozsma.hu 

Mint azt már szeptemberi szá-
munkban említettük, Dorozsma ha-
marosan az Interneten is meg fog je-
lenni. És végre, november 14-étől él a 
honlap. 

A www.kiskundorozsma.hu 
Internetes címen a felhasználó több 
témakörben tájékozódhat a községről. 
A nyitóoldalon a partneroldalak link-
jei mellett a mindig épp aktuális helyi 
eseményekről érdeklődhetnek a láto-
gatók. Az infrastrukturális adatok 
közül kiemelt helyen szerepel a busz-
vonalak indulási és érkezési rendsze-
re, ideje. 

A Kultúra és Közélet címek alatt 
betekintést nyerhetünk Dorozsma 
régi és új kulturális, vallási szerveze-
teiről, aktuális és jövőbeni programok-
ról, eseményekről, általában a dorozs-
mai közéletről, híres-neves dorozsmai 
személyekről stb. A Történelem rovat 
a község részletes történetét tárja fel 
a látogató előtt, a Nevezetességek 

címszó alatt pedig dorozsmai régi épü-
letekkel, kiemelt helyen a szélmalom-
mal, a templommal stb. ismerkedhet 
meg a böngésző. 

A Barangolás címszó alatt szinte 
virtuálisan is bejárhatjuk Dorozsmát 
– mindenképp érdemes kipróbálni. 

Az eltévedt látogató keresni is tud 
a honlap tartalma között, mindehhez 
csak a keresett tárgyat, nevet vagy 
fogalmat kell begépelni a Keresés űr-
lapmezőbe. 

A tartalmat – amelyet számos kép, 
illusztráció is tarkít –, rendszeresen 
frissítjük, és nemcsak a Dorozsmáról 
érdeklődőknek, hanem az itt lakó do-
rozsmaiaknak is érdemes felkeresni a 
honlapot. 

A jövő év elejétől ezen a címen lesz 
elérhető a Dorozsmai Napló archívu-
ma és havonkénti épp aktuális szám 
tartalma is. Látogassák rendszeresen! 

S. G. 

gyalogosok sziluettjét látom a félho-
mályos úttesten. 

Ilyenkor a szívem a torkomban, 
szabályosan közlekedve sem szeret-
nék elütni, egy szabálytalanul átkelő 
gyalogost. Kit érdekel a törött autó… 
A megengedett ötven kilométer/órás 
sebességgel elütnek valakit, közel 
olyan, mint ha leugrik valaki a negye-
dik emeletről!!! 

A lámpát megépítették, innentől 
kezdve, csak az erre járó – közlekedő 
emberektől függ, betartják-e a KRESZ
-t. A felnőttek mutassanak példát! Ha 
az a kis csibész pedig szalad, hogy 
elérje a buszt, szólítsák meg, még ha 
nem is az ő gyermekük. 

Ne hiába villogjon a villanyrend-
őr! 

Szilágyi Péter 
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A közelmúltban történt sorozatos 
botrányok, fiatalkorú drogozók és 
drogárusok lefülelésének a közéletben 
keltett visszhangja arra sarkalt ben-
nünket, hogy új sorozatot indítsunk a 
témával kapcsolatban. De egy kicsit 
másképp. Nem szeretnénk szép szóval, 
rossz szóval tiltani, nem szeretnénk 
unalmas megelőzési írásokat megje-
lentetni. A való Életet szeretnénk be-
mutatni, tulajdonképpen azt, hogy a 
közelmúlt eseménye valójában csak a 
jéghegy csúcsa. 

 
Minden korszaknak van egy-két 

dolga, amiért a fiatalok egy része meg-
őrül. Velük a felnőttek is, a gyerekeken 
keresztül, persze ellentétes érzelemmel 
töltve. Hippi korszak, a londoni 4-es 
fogat, Elvis… Ma pedig a drogok. 

A tanárok, szülők, rendőrök haja 
szála égnek áll, ha meghallják. A di-
ákság hogy áll ehhez? Aki tanult egy 
kis biológiát, odafigyelt élettan órán, s 
netán odafigyelt a médiára, szigorúan 
elzárkózott: Kösz nem! 

Egy statisztika, ami a közelmúlt-
ban készült, súlyos gondokat világí-
tott meg. Fogyasztottál, vagy fogyasz-

ilyenkor igazán. Az ember már nem a 
megélhetés miatt vadászik, én sem 
csak azért, hogy állatot elejtsek, ha-
nem az egész élmény miatt. A végén 
persze a győzelem a vad felett egyfajta 
sikerélményt is nyújt. 

Somogyi Gábor 

„A vadászat számomra lételem” 
Szilágyi Péterrel nemrég ismer-

kedtem meg egy ifjúsági programon. 
Mint kiderült, ő is dorozsmai, novellá-
kat, beszámolókat ír. Interjúmban 
hobbijáról, mindennapjairól, jövőbéli 
elképzeléseiről faggattam. 

—Tősgyökeres dorozsmai vagy? 
—Nem, szüleim Békés megyéből 

jöttek, én pedig Szegeden születtem 
1981-ben. Amikor a megyébe jöttünk, 
úgy gondoltuk, Szeged valamelyik 
elővárosába költözünk. Választásunk 
Dorozsmára esett, mert szimpatikus-
nak tűnt, és nyugodt hely volt (ma is 
az). Leszámítva egy-két kellemetlen-
séget a költözés után, úgy gondolom, 
sikerült beilleszkednünk. 

—Hol végezted a tanulmányaidat? 
—A Juhász Gyula Tanárképző Főis-

kola I. sz. Gyakorló Általános Iskolájába 
jártam ének-zene tagozaton. Annak 
ellenére, hogy szüleim azt szerették 
volna, ha ezután valami irodai munkát 
igénylő szakirányban tanulok tovább, 
én a Kiss Ferenc Erdészeti Technikum-
ra jelentkeztem. Nagyszüleim falun 
éltek, földet műveltek, a természet vette 
őket körül. Én is megszerettem a termé-
szetet, az erdőt, azért választottam ezt 
az iskolát. Jelenleg a Szegedi Tudo-
mányegyetem Mezőgazdasági Főiskolai 
Karán tanulok Hódmezővásárhelyen, 
ezzel vadgazda-mérnöki diplomát sze-
rezhetek. 

—Mióta írsz? 
—Tavaly december óta. Az azóta 

sajnos elhunyt tanárom, Csizmazia 
György buzdított arra, hogy írjam le 
vadászélményeimet, és küldjem el azt 
egy pályázatra. Ezévben jelent meg 
egy antológiában, amely fiatal termé-
szetjárók élményeit, rajzait gyűjtötte 
kötetbe A természet és én címmel. 
Januárban is jelent meg cikkem a 
Madártávlatban Segítsünk rajtuk 
címmel, amely a denevérekről szólt. 
Júniusban az egyik munkám bekerült 
az 50 vadász emlékei című könyvbe is, 
olyan neves szerzők művei közé, mint 
Beregszászi György, Tálasi István stb. 
Szabadidőmben írok, azt hogy meny-
nyit, nem számolom. 

—Milyen témában írsz? 
—Legfőképpen a vadászattal, ter-

mészet- és erdőjárással kapcsolatban 
vetem papírra az élményeimet. Csak a 
valóságról írok, eddig még egyetlen 
fiktív történetet nem írtam. Számom-
ra a legnagyobb értékkel a valós, meg-
történt eseményeket megörökítő no-
vellák bírnak. Egyre többet írok ma-
gunkról, a fiatalságról. Ide tartozik a 
saját és környezetem hétköznapi éle-
tének naplószerű megörökítése is. 

—Eddig milyen pályázatokon vet-
tél részt? 

—A már említett A természet és 
én c. pályázaton kívül márciusban 
második helyezett lettem egy főiskolai 
vadászírói versenyen. 

—Mik a jövőbeni terveid? 
—Az írást nem szeretném abba-

hagyni. Úgy gondolom, hogy ha csak 
egy kicsi sikerélmény is származik 
valamilyen tevékenységből, azt az 
ember nem hagyja abba. 

—Az írás mellett van-e más hob-
bid? 

—Éneklek az Ifjú Zenebarátok 
Kórusában is. Legutóbb a Tisza Szál-
lóban léptünk fel, de nemrég jártunk 
Németországban, ahol a hannoveri 
fesztiválon nagy sikert arattunk. 
Ezenkívül rádiófelvételeket is szok-
tunk készíteni Budapesten. Megtanul-
tam vadászkürtön játszani, legfőkép-
pen vadászdalokat és –dallamokat 
tudok vele megszólaltatni. A vadászat 
számomra lételem, az őseim számára 
is az volt. A véremben van. Minden 
egyes ilyen eseményre hetekig készü-
lődök, sőt, még aludni sem tudok 

Őszintén a drogokról 
tasz-e drogot? - volt a kérdés. Kevesen 
mondhatták el, hogy „tiszták”. Ám 
nem csak spanglitól érezheti magát jól 
az, aki használja, mert valljuk be: 
rossz lenne, amit nem tudnak letenni? 
Szóval oda kell figyelni ennél először 
egyszerűbb drogokra is. Nagy tért 
kezdett hódítani a nitrogén patron. 
Boltban is lehet kapni, habpatron 
gyanánt. Ezt a gázt zacskóba engedve 
kell leszívni. Aki tehetősebb, az saját 
szifonnal rendelkezik. A tüdőt elké-
pesztően károsítja. Hol van már a 
Technocol…??? Ám az is elő-előfordul, 
hogy fájdalomcsillapítóra gurítanak le 
töményet. Ezeket a módszereket a 
„nagyok” lenézik, de aki megszorul 
anyagilag, előveszi, míg nem teremt 
elő némi „zsét”- pénzt. Egy koleszban, 
újságolta egy volt barátom, odáig el-
mentek, hogy levegőt nem véve addig 
guggolnak le s fel, amíg tudnak. Az 
eredmény: a delikvens fekszik, ránga-
tódzik, nem emlékszik semmire. Az 
oxigén híján „kikapcsol”. Az idézőjeles 
kikapcsolás azonban az agysejtek 
pusztulását vonzza maga után… 

(Folytatása következik) 
Szilágyi Péter 

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

Szolgáltatásaink:  
gépjármű-, élet-, egészség– és vagyonbiztosítások. 
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Internet az Orczy iskolában 
 
Mindennapi életünkben egyre na-

gyobb szerepet kap a számítógép. Pár 
évvel ezelőtt még előnyt jelentett, ha 
valaki ismert valamilyen „számítógépes 
nyelvet”, tudta alkalmazni számítógépes 
ismereteit. Napjainkban már sok mun-
kakör betöltésénél nem előny, hanem 
követelmény, sőt természetes dolog, ha 
számítógépes ismeretekkel rendelkezik 
valaki. Aki nem rendelkezik ilyen irá-
nyú képzettséggel, bizony kimondottan 
hátrányban van a többiekkel szemben. 

Ezt a tényt felismerve iskolánk is 
bevezette a számítástechnikai ismeretek 
oktatását. Sajnálatos módon a szűkös 
anyagi keretek miatt a géppark teljesít-
ménye nem volt túl nagy, de most pályá-
zaton nyert pénzből fejlesztést tudtunk 
megvalósítani, ami az alapismeretek 
bővítését is jelenti az oktatásban. Gaz-
dasági okok miatt eddig csak havi 20 óra 
Internet-eléréssel rendelkeztünk. 

Most a Tiszanet és a Szélmalom 
Kábeltévé anyagi támogatásával korlát-
lan kábeltévés hozzáféréssel rendelke-
zünk a világhálón, a lehető legjobb tech-
nikai színvonal mellett. Így a tanórákon 
ismerkedhetnek meg tanulóink a mo-
dern ismeretszerzés e formájával. Dél-
utánonként pedig az érdeklődésüknek 
megfelelően tanulhatnak, szórakozhat-
nak, művelődhetnek nevelői felügyelet 
mellett. 

Köszönjük mindkét cég támogatását 
és anyagi segítségét, hogy lehetővé tette 
iskolánk részére, hogy tanulóinkat meg-
felelő szintű tudással vértezhessük fel. 

Harkai Jánosné igazgató 

A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriuma megköszöni mindazoknak, akik 
adójuk 1%-át — összesen 276 782 Ft-ot — az alapítványra engedményeztek. 

Ezen összeg felhasználásáról a Kuratórium 2001, november 19-i ülésén döntött az 
alábbiak szerint: 

Oktatásügy fejezet, környezetvédelem témakör: a két helyi általános iskola alsó tagozatos ta-
nulói körében rajzpályázat, 15-15 nyertes rajzot készítő kisdiák tanulmányi 

kirándulására 50-50 ezer Ft. 
Szociális támogatás: időskorú, kis nyugdíjjal rendelkező, vagy beteg dorozsmai polgárok 
szerény karácsonyi megajándékozására 350 ezer Ft, amelyet öt helyi szervezet nyert el. 

Köszönjük a támogatást! 

Aki még nem tette, szíves figyelmébe ajánljuk…! 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel tudatja, hogy a 2001. évi 
támogatásokról adókedvezményi igazolást csak a befizető adószámának / azonosí-

tójának ismeretében adhat ki. 
A Kuratórium tisztelettel kéri a jótékonysági bál résztvevőit, hogy vállalkozásuk 

adószámát vagy egyéni adóazonosítójukat mielőbb tudatni szíveskedjenek a ku-
ratórium elnökével, Mucsi Péternével a 461-012 számú telefonon. 

Szíves együttműködésüket köszönjük! 

Közlemény 
 
Kiskundorozsmán összesen 2 ke-

gyeleti, 1 szobor és 2 játszótér, továbbá 
3 rendszeresen nem gondozott park-
szerű zöld terület található. A közmun-
kások eseti foglalkoztatása érdemben 
és minőségben sem oldja meg a zöld 
területek és utak karbantartását. Az 
újonnan létesített terelőszigetek és 
közterületek mennyisége indokolja a 
jelenlegi 1 fő mellett további 1, tehát 
összesen 2 fő útkarbantartó személyek 
állandó foglalkoztatását. Thurzó Fe-
renc önkormányzati képviselő úr 
ezügyben levélben kérte az illetékes 
szervektől az új útkarbantartói státusz 
létesítését. A Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht. válaszlevelében jelezte, 
hogy a képviselő úr által jelzett problé-
ma valós, viszont a kérés teljesítéséhez 
nem rendelkeznek megfelelő állomá-
nyú létszámmal, állandó munkaválla-
lókkal csak abban az esetben tudják 
megoldani a városrész problémáját, ha 
a jelenlegi támogatási összeg felett 
külön többlet-támogatást kapnak. En-
nek érdekében már folynak az egyezte-
tések az illetékes irodákkal. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
A kirendelt fegyverszakértő a le-

foglalt légfegyvert házilag átalakított 
légpuskának határozta meg, amely a 
hatályos jogszabályok szerint lőfegy-
vernek minősül. 

M. István ellen gyorsított eljárás 
lefolyására került sor, amely alkalmá-
val a Szegedi Rendőrkapitányság Bí-
róság Elé Állítási és Megkeresési Al-
osztálya 2001. november 13-án az 
elkövetőt bíróság elé állította. 

M. Istvánt a bíróság bűnösnek 
találta lőfegyverrel való visszaélés 
bűntett elkövetésében, és jogerős íté-
letében felfüggesztett szabadságvesz-
tés-büntetést szabott ki rá. 

tekre is az ügyelet  átirányít.  
A vagyon ellen elkövetett bűnese-

tek statisztikája megtévesztően jó 
adatokat mutat. Ennek az az oka, 
hogy Dorozsmán korábban a kisebb 
ügyek KMB irodán való bejelentésé-
nek, feljelentések megtételének nyit-
vatartási és technikai feltételei rend-
szeresen és folyamatosan nem voltak 
biztosítottak. 

Ezért legtöbbször Szegedre kell 
bemenni a panaszirodára vagy rendőr 
őrsre a feljelentést megtenni, mely 
rendkívül időigényes.. Becslésünk 
szerint a kisebb betöréses, besurraná-
sos ügyek jelentős része csak a 107-re 
jut el, de elmarad a feljelentés. Ezért 
szükséges lenne a feljelentések állam-
polgár barát fogadása feltételeinek 
Dorozsmán való megteremtése. 

A jelenlegi körülmények alapján a 
közbiztonság javítása terén csak a 
lakosság széleskörű összefogásával 
várhatók jelentős eredmények. 

Önszerveződés alapján szorgal-
mazzuk a SZOMSZÉDOK EGYMÁ-
SÉRT MOZGALOM létrehozását. Eh-
hez technikai feltételek biztosítására 
van lehetőség a polgárőrségen keresz-
tül pályázati úton. 

Minden ismert bűnesetet be kell 
jelenteni a 107-es telefonszámra. 

Név bemondása nélkül lehet beje-
lentést tenni a TELEFONTANÚ IN-
GYENES   

06-80-555-111-es számra.  
A lakosság számarányához viszo-

nyítva kevés a polgárőrök létszáma. 
Ezért továbbra is várjuk az állampol-
gárok jelentkezését mind a belterület-
ről, valamint a kiskertekből és a ta-
nyavilágból is.   

Figyeljünk jobban környezetünkre, 
SEGÍTSEN HOGY A BŰN NE MA-
RADJON BÜNTETLENÜL !   

 
Polgárőrség 

A polgárőrség 
tájékoztatója 

 
M. Rozália tragikus halálát köve-

tően a gyilkos elfogása után is az em-
berek félelem érzetét tapasztalva a 
polgárőrség vezetősége az önkormány-
zat és rendőrség illetékeseivel értékel-
te a kialakult helyzetet.  

Keresve azokat az okokat melyek 
ide vezettek, ezek tanúságai alapján a 
közbiztonság javítása érdekében az 
alábbi rövid és hosszabb távú intézke-
dések meghozatalát tartjuk szüksé-
gesnek 

Rendszeresen, eredményesen pá-
lyázunk a polgárőrség jobb működési 
és technikai feltételek biztosítására. 
Ehhez rendszeres segítséget kapunk a 
CSM Rendőrkapitányság Bűnmegelő-
zési osztályától. 

Alapvető probléma, hogy kevés a 
rendőri jelenlét. Szükséges elenne a 
folyamatos járőrözés, ehhez 10-12 fő 
csak ide vezényelhető rendőrre lenne 
szükség. Ezzel szemben a KMB állo-
mánya 5 fő, akiket Dorozsmai szolgá-
latuk esetén is gyakran más terüle-
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Szerkesztőségünk a 
Médiatalálkozón 

 
Immár a negyedik, ezúttal Regioná-

lis Ifjúsági Médiatalálkozót rendezték 
meg az Ifjúsági Házban október 29. és 
31. között. Többek között a regionális, 
kistérségi média szerepe és jelensége is 
előtérbe került. Ocskó Margit a kistérsé-
gi lapalapítás lehetőségeit, a fenntartás 
és lapkészítés bonyolult folyamatát mu-
tatta be a Dorozsmai Napló példáján 
keresztül. Az idevonatkozó jogszabályok 
mellett az előadók kiemelték az ilyen, 
nem profitorientált és nem szakmabeli 
szerkesztők által készített közéleti la-
pok jelentősségét, és elmondták, hogy a 
társadalmi munkavégzés ellenére elég-
gé színvonalas lapot is elő lehet állítani, 
amelynek ugyanaz a célja, mint a profi, 
esetleg nem ingyenes újságoknak: a 
lakosság tájékoztatása. 

 
 

S. G. 

Szobanövényeink 
Ananász: Állítólag Kolumbusz hoz-

ta a spanyol udvarba, de Angliában, 
sőt, Magyarországon is meghódította a 
botanika iránt érdeklődő főurakat. Az 
Eszterházyak kismartoni üvegházai-
ban évente 400 gyümölcsöt szüreteltek. 

A broméliák családjába tartozó ana-
nász az egyetlen haszonnövény, de 
egyre inkább ismert szobanövény, sőt, 
vágott virág is. Ha valaki ilyen csokrot 
kap ajándékba, kis fáradsággal gyönyö-
rű szobanövényt varázsolhat belőle. Ez 
természetesen vonatkozik a zöldséges-
nél gyümölcsként megvásárolt ana-
nászra is. A gyümölcs csúcsán fejlődő 
levélrózsa sarját kell meggyökereztetni. 
Vágjuk le a zöld rozettát úgy, hogy 2-3 
cm gyümölcshús maradjon rajta. Ülte-
tés előtt egy-két napig szellős helyen 
szikkasszuk, majd ültessük tőzeges, 
homokos virágföldbe, és tartsuk mele-
gen és nedvesen. Permetezzük a levele-
ket állott esővízzel vagy lágyított víz-
zel. Öntözéskor inkább a levélrózsába 

juttassuk a vizet, és ne a földbe, mert 
könnyen rothadásnak indulhat a rostos 
torzsa és a gyökérkezdemények. 

Az ananász egész éven át kedveli a 
világos, napos és meleg helyet. Első-
sorban a színes fajták levelei lesznek 
sokkal szebbek, ha félárnyékból napos 
helyre kerülnek. Télen a növény mini-
mális hőmérsékletigénye 15-18 fok. 

 
Kocsisné Lajkó Éva 
Borostyán Virágüzlet 

Autó-belgyógyászat  Talán kicsit meglepő a cím, ám egy 
olyan szakit szeretnék bemutatni, aki 
az autó lelkét, az elektronikát ismeri 
töviről-hegyire. Szinte minden nap 
látom: esőben, hóban, forróságban az 
autókat bújja, szereli, diagnosztizálja, 
majd egyszer mosolyogva kezet fog az 
úrvezetővel és az autó meggyógyítva 
elrobog. 

Kíváncsi voltam a mindenki meg-
elégedésére tevékenykedő mesterre, 
ezért felkerestem műhelyében. 

A járművillamossági szerviz a 
Széksósi út — Északi sor keresztező-
désében nyílt meg és mondhatom — a 
közelben lakók nevében is — rendes 
forgalom van a szennyvízhálózat mi-
att feltúrt kis utcában. 

Az üzlet tulajdonosa, cégvezetője, 
mindenese, lelke Szabó István. 

—Hogyan kezdődött a nagy 
szerelem az autóval? 

—Az általános iskola elvégzésekor 
úgy jelöltem meg továbbtanulási szán-
dékomat, hogy a gépkocsi-szerelésről 
nem is tudtam semmit. A VOLÁN-nál 
végeztem a szakmai gyakorlatot és az 
autóbuszok, taxik villamos berendezé-
seinek szerelésével javításával specia-
lizálódtam erre a területre. 

—Kik voltak a mesterek, a 
nagy elődök? 

—Igazán elődeim nem voltak, hi-
szen egy hetem volt arra, hogy beta-
nuljak, majd rögtön bedobtak a mély-
vízbe. Nárai Béla urat — minden vil-
lamosságszerelő atyját — tartom 
atyamesteremnek, akivel ma is kap-
csolatban állok. Ugyanakkor nem volt 
rangon aluli kérdezni, és a szakköny-
veket bújni sem. 

—Hogyan lett önálló, azaz ma-
szek? 

—Munkám ellátása mellett sok 
szabadidőm maradt, így 1992 augusz-
tusában először saját házunk garázsá-
ban indult az önálló tevékenységem, 
majd miután elköltöztünk Kiskun-
dorozsmáról Bordányba, nem akartam 
kialakult vevőkörömet feladni és mos-
tani műhelyemben dolgoztam tovább. 
Büszke vagyok arra, hogy nálam ta-
nult, járt gyakorlatra az a szakmun-
kástanuló, aki Csongrád megyéből 
egyedüliként lett az országos tanul-
mányi versenyen második.  

—Milyen típusú volt az első au-
tója és most milyennel közlekedik? 

—Az első autóm 1980-ban egy Sko-
da MB 1000 típus volt, amit 5000 fo-
rintért vásároltam akkor. Ott próbál-
tam ki először, mennyit is értek a 
szakmához, hiszen teljes felújítás, 
renoválás volt a feladat. Jelenleg egy 
használtan vett Citroenem van, ami 
ugyan modern járgány, de azért akad 
azon is bütykölni való. 

—Melyek a leggyakrabban elő-
forduló elektromos hibák, ame-
lyekkel Önhöz fordulnak az autó-
sok? 

—Szinte valamennyi elektromos 
hibával megkerestek már. Új autóknál, 
ahol fedélzeti komputer irányítja a 
berendezéseket, inkább a szakszervize-
ket ajánlom meglátogatni. Ha ott ki-
sebb hibát állapítanak meg, akkor so-
kan visszajönnek hozzám. Általában a 
generátorok, önindítók hibásodnak 

meg, de amihez vezeték megy mind-
mind potenciális hibaforrás, lehet. 

—Hogyan tart lépést az egyre 
bonyolultabb autótípusokkal? 

—Az autójavítók szakszerveze-
tének lapja ad részemre folyamatos 
tájékoztatást a szakmáról, az autóvil-
lamosság aktuális kérdéseiről. Forga-
tom a szakkönyveket, a gyári kataló-
gusokat, ismertetőket, de rendszere-
sen konzultálok a kollégákkal is. Már 
tanítom a szakma fortélyaira 3 éves 
fiamat is, mert ha nincs csavarhúzó és 
kalapács a kezében, be sem jön a mű-
helybe. 

—Mint újságunk rendszeres 
hirdetője, milyen tanácsokkal 
szolgál a téli üzem küszöbén az 
autósoknak, hiszen, - mint az köz-
tudott - ami elromolhat az el is 
romlik? 

—Legfontosabb a világítás, féklám-
pa-jelzők, irányjelzők üzemkészsége, 
hiszen télen, korlátozott látási viszo-
nyok mellett, a látni és látszani elv 
életeket menthet. Fontos az akkuk 
állapota, hiszen - mint az idős emberek 
- az akkumulátor is jobban megérzi és 
megszenvedi a hideget. Az ablaktörlők 
működése, dízel üzemű autóknál az 
izzító-gyertyák állapota rendkívül fon-
tos. Bár nem tartozik szorosan a szak-
mámhoz, javaslom a jégoldók, zár-
olajzók, páramentesítők beszerzését, a 
téli gumik felszerelését, a rendkívül 
óvatos közlekedést. Hibás, hiányos 
világítással nem szabad részt venni a 
közlekedésben. Ilyen esetben vigyük 
szervizbe a kocsit és vegyük igénybe a 
tömegközlekedési eszközöket. 

Szentes - Bíró Ferenc 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2001. november 7. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

Szabó Iván 
 

Adventi lelkitükör 

Különleges advent az idei. Befejez-
tével nem zárul le az előkészületi idő-
szak, hanem kiteljesedik: a jubileumi 
Szentév átvezet bennünket a követke-
ző évszázadba, sőt egyúttal a követke-
ző évezredbe is. 

 
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket! 

E különös adventben nézzünk önma-
gunkba, és ez egyszer ne másokon 
kérjük számon azt a keresztény életvi-
telt, amelyet még mi magunk sem 
tudtunk megvalósítani. 

Hogyan jelenik meg a keresztény-
ség, az egyház a negyven évig 
„tudományosan” szekularizált magyar 
társadalom előtt? „Az egyházak veze-
tői megállapodásra jutottak a kor-
mánnyal az egyházi ingatlanok visz-
szaadása ügyében.”  —  „A  püspöki 
kar szóvivője kifogásolta, hogy még 
mindig nincsenek tisztázva az egyházi 
iskolák finanszírozásának kérdései.” 
— „Egyházi személyiségek a Vatikán-
nal, illetve a történelmi egyházakkal 
kötött megállapodás megsértését lát-
ják az egymilliárdos költségvetési 
támogatás csökkentésében.” 

Pénz, vagyon, anyagi javak. Persze 
kellenek. De ugyanakkor miért nem 
írt egyetlen egyházi vagy világi sem 
egyetlen napilapba egyetlen, a nem 
hívők számára is olvasható publicisz-
tikát a Szentatya legutóbbi encikliká-
járól, a római szinódus útmutatásai-
ról, a megigazulásról kiadott katoli-
kus-evangélikus közös nyilatkozatról 
vagy a magyar karizmatikusok társa-
dalomformáló szerepéről? 

Mily komor arccal, az erkölcsi fel-
háborodás pózában kerestük a közha-
talom gyakorlóinak felelősségét tavaly 
télen, amikor megtudtuk, hogy Buda-
pesten hetven hajléktalan fagyott meg 
a hidegben. De közülünk hányan hív-
tak be akár egyet is ebédre, vagy va-
csorára? Hány plébánia nyitotta ki az 
irodáját, oktatótermét éjszakára? 
Vagy úgy gondoljuk, elég a Máltai 
Szeretetszolgálat tevékenysége, vagy 
Teréz anya nővéreinek meleg levese? 
Úgy vagyunk ezzel, mint a televízió 
aerobicgyakorlatait fotelből szemlélő 
ember, aki a nézéstől várja izmai meg-
erősödését? 

Panaszkodunk a közerkölcsök tra-

gikus állapota miatt. Jogosan! Ám 
ilyenkor azonnal a drog, a sex, Tocsik 
Márta és Tribuszerné jut eszünkbe. 
De mi van, amikor a tetőfedő, a kőmű-
ves, a vízvezeték- vagy a tévészerelő 
megkérdezi: áfával vagy zsebből?  Már 
hallom is az – egyébként igaz – ellen-
vetést: az más, hisz oly kevés a jöve-
delem. Amikor a ferizeusok szaván 
akarták fogni Jézust a császár képé-
vel és föliratával ellátott adópénzzel, ő 
így felelt nekik: „Adjátok meg a csá-
szárnak, ami a császáré…” Azt sehol 
sem olvastam, hogy hozzátette volna: 
persze csak akkor, ha bőven van belő-
le. Azt azonban igen, hogy példaként 
állította elének a szegény özvegyasz-
szonyt, aki az egész megélhetését je-
lentő két fillért bedobta a perselybe. 

Minden áldott nap – a miséző sza-
vaival – így merünk imádkozni: Bo-
csásd meg a mi vétkeinket, miképpen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vét-
kezőknek.” Hogyhogy? Mi valóban 
megbocsátunk az ellenünk vétkezők-
nek? „A jó harcot megharcoltam, a 
pályát végigfutottam, a hitet megtar-
tottam. Most készen vár az igaz élet 
koszorúja” – írja szent Pál. Nézzünk a 
tükörbe! Ha Pál apostol meg Budapes-
ten szembejönne velünk, nem vág-
nánk-e neki oda: „Nono, azért mi még 
emlékszünk rá, milyen lelkesen vi-
gyáztál azok ruháira, akik elmentek 
megkövezni Istvánt, az első vértanút.” 

A görög liturgia áldozás előtti imá-
jában megvalljuk hitünket Krisztus-
ban, aki „eljött üdvözítni a bűnösöket, 
akik között az első én vagyok”. Ez 
nem a bűntudat pszichózisa! Ez an-
nak a kinyilvánítása, hogy tudomásul 
vesszük Jézusnak a tőlünk a Mennyei 
Atyához hasonló tökéletességet igény-
lő elvárását, melynek kisugárzása 
megszenteli környezetünket is. Mi 
magunk pedig remélhetjük, hogy a 
halálunk utáni számonkéréskor 
Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jó 
feleletet adva szintén elnyerjük az 
igaz élet koronáját. 

 
 
(A szerző mérnök, közgazdász, ny. 

pénzügyminiszter. Ez az írása megje-
lent az Új Ember 2000. decemberi szá-
mában.) 

SZERTARTÁSOK, 
ESEMÉNYEK Kiskun-

dorozsmán 
 
Ádvent minden hétköznapján 

reggel 6 órakor hajnali szentmise. 
Karácsonyra előkészítő lelkigya-

korlat: 
Dec. 7. péntek  17.30 
Dec. 8. szombat  17.30 
Dec 9. vasárnap  9.00 órakor. 
Vezeti Zselepszky Fábián György 

kármelita atya Kunszentmártonból. 
A Katolikus Kör találkozója dec. 

9-én vasárnap 15.00 órakor a közös-
ségi teremben. 

Kismama-baba Klub találkozója 
december 12. szerda 10.00 – 12.00. 
(Minden második szerdán.) 

Idős, beteg testvéreink szentgyó-
nása-áldozása otthonukban decem-
ber 17-18. hétfő-kedden a megbeszé-
lés szerinti időpontban. 

Gyermekek karácsonyi ünnepsé-
ge dec. 24. hétfő 16.00. 

 
KARÁCSONY: 
Dec. 24. hétfő  23.30: karácsonyi 

orgonamuzsika és irodalmi összeállí-
tás. 

24.00: Éjféli szentmise. 
Dec. 25. kedd. Szentmisék: 7.00,  

9.00,  11.30  és 17.30. 
Dec. 26. szerda. Szentmisék: 

7.00, és 9.00 órakor. — Este nincs 
szentmise. 

Dec. 31. hétfő  17.30: Évvégi há-
laadás. 

2002. január 1. Kedd. Újév. 
Szentmisék: 7.00, 9.00  és 17.30. 

Január 22. Kedd: Egész napos 
szentségimádás. Kezdő szentmise 
9.00 órakor, befejező szentóra 17.30 
órakor. 

Köszöntő 
 

Aranylakodalmán, 2000. október 
16-án Bimbó Lajos szegedi öreg-
cserkész ezzel a saját költemé-
nyével köszöntötte az  őket ünnep-
lő vendégeit. Mi most versének 
közzétételével köszöntjük őt ked-
ves feleségével és családjával 
együtt, valamint mindazokat, akik 
a jó bort jól szeretik. 
 

(Folytatás a következő oldalon) 



2001. november 30. 7. oldal 

Szent Gellért Érdemérem 

A magyar társadalom életében 
egyre több területen kapcsolódhat-
nak be az egyházak. A karitatív és 
szociális tevékenység mellett a 
nevelés intézményes rendszerében 
is fontos szerephez jutott a katoli-
kus egyház. Szegeden két óvodát 
működtet: az Avar utcai a Püspök-
ség fennhatósága alá tartozik, a 
Karolina pedig a Szegény Iskola-
nővérek óvodája. Az iskolás kor-
osztály számára a Karolina Álta-
lános Iskola és Katolikus Leány-
gimnázium, valamint a Piarista 
Gimnázium biztosítja a vallásos 
nevelés töretlen folytatását. 

Az egyházi intézményekben 
működő pedagógusok munkájának 
megbecsülését jelzi a Szent Gel-
lért Érdemérem, melyet a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar alapított. 

Egyházmegyén védőszentjének 
ünnepén – Szent Gellért napján – 
ebben az évben nyolc pedagógus 
vehette át a díjat Gyulay Endre 
megyéspüspök úrtól. Köztük volt 
Kissné Tapodi Teréz, dorozsmai 
óvónő is. 

—Hogyan fogadtad a hírt, hogy 
többéves eredményes munkád el-
ismeréseképpen a Szent Gellért 
Érdemérem ezüst fokozatában 
részesülsz? – kérdeztem Terézt, 
aki 1990, azaz kezdetek óta – az 
Avar utcai katolikus óvoda peda-
gógusa. 

—Néhány éve a szintén Do-
rozsmán lakó kolléganőm Lőrincz-
né Mihálffy Angéla nyugdíjba vo-
nulása alkalmával részesült ebben 
az elismerésben. Nagyon megle-
pődtem. Nem számítottam rá, 
hogy én is a díjazottak között le-
szek. – feleli őszinte szerénységgel 
az óvónő. 

—Honnan ered az a hivatástu-
dat és a hitbeli elkötelezettség, 
amely idáig vezetett? 

—Kislány koromtól tanító, 
vagy óvónő szerettem volna lenni, 
hogy kicsi gyermekekkel foglal-
kozhassam. 

—Gondolom, családi indíttatá-
sod is közrejátszott ebben. 

—Igen, édesanyám, és csalá-
dunk több tagja pedagógus. Vallá-
sos meggyőződésemet is nekik kö-
szönhetem. Számunkra mindig 
természetes volt, hogy hitben 
élünk. Férjem is hasonló nevelte-
tést kapott, ez is segített közös 
életünk elkezdésében. 

—Pályád világi óvodában in-
dult. Miben hozott az újat, hogy 
később egyházi intézménybe ke-
rültél? 

—Amikor még tanultam, nem 
gondoltam, hogy egyszer majd 
olyan helyen dolgozhatom, ahol 
megélhetem és továbbadhatom a 
hitemet. Az egyházi óvodában úgy 
próbáljuk nevelni a gyerekeket, 
mintha otthon, a családban nevel-
nénk a sajátjainkat. Igyekszünk 
olyan szeretettel fordulni feléjük, 
hogy közvetíteni tudjuk nekik a 
Mennyei Atya szeretetét.  

—Biztos vagyok benne, hogy ez 
számodra nem okoz nehézséget, 
hiszen családod követendő jó pél-
daként áll előttünk. Itt Dorozs-
mán sokan ismerik Zsófi lányodat, 
aki egyetemi hallgató a kommuni-
káció szakon, és szívesen szerepel 
közösségi rendezvényeken is. 

—Igen, most éppen a cserké-
szek karácsonyi ünnepségére ké-
szül. Gergely fiúnk hetedikes, ő 
még nem tudja, hol szeretne to-
vább tanulni. 

—Bármit választ is, hitben és 
szeretetben felnövekvő igényes 
ifjúként biztosan megállja majd a 
helyét. 

Búcsúzóul még egyszer gratu-
lálok Kissné Tapodi Teréznek, és 
kívánom mindazoknak, akik a 
Szent Gellért Érdeméremben ré-
szesültek, hogy pedagógusi tevé-
kenységük továbbra is ilyen sike-
res legyen családjuk és az egész 
társadalom javára. 

  Ollainé Puskás Éva 

Wagner Viktória szociális test-
vért, ny. védőnőt 1994. december 6-
án hívta magához Teremtője. Azóta 
– hisszük – odaátról segíti azokat, 
akiket  szeretett és akik őt szerették. 
Tóth Erika fiatal tanítónő róla írta 
diploma dolgozatát ezzel a címmel: 
„Köszönöm, Uram, hogy hívtál…”  
Munkájából idézzük a következő 
sorokat a 30-31. oldalról.  Ezzel em-
lékezünk Viktória testvérre. 

„Amikor kérdezték tőle, hogy 
hogyan lehet az, hogy ő mindig meg-
találja a megfelelő választ a kérdé-
sekre, akár egy tanácsot kérő szomo-
rú emberről, vagy a szigorú hatósá-
gokról van szó, ő elmosolyodott és 
ennyit mondott: Az én őrangyalom-
mal bizonyára főiskolát végeztetett 
az Úr Isten, mert mindig ő sugallja, 
hogy mit kell mondanom. 

Szarvas Mariann védőnő egy új-
ságcikkben így emlékezik Viktória 
testvérre: „Sosem volt egyedül, min-
dig akadtak látogatói. Szuggesztív, 
szenvedélyes, határozott egyéniség 
volt, így mindig sikerült támogató-
kat szereznie munkájához. Mindig 
másokért élt. Vigasztalást nyújtott 
akkor is, amikor saját magának is 
szüksége lett volna rá. Mindig azt 
mondta: „A  Bennem Lakó” teszi a 
dolgát, nem én. 

Hatalmas lélekre vall, hogy apró, 

A borcsepp. 
(Bormonológ) 

 
Egy csepp bor milyen kicsi 
És mégis benne van 
A virágzás mámora 
A fürtök vajúdása 
A nyár lángolása 
Az éjjelek, nappalok 
A csend és a mennydörgés 
A méhzsongás és az emberi szó 
A nevetés és káromkodás 
A csillagos ég és sáros föld 
A közelség és messzeség 
A köd és az aszály 
A cukor és a keserűség 
Az ecet és a vágy 
A csók és a kéj 
A vergődés és a nyitott bicska 
A láz és a világosság 
 
Minden benne van 
amit a pillanatok beléloptak 
a világmindenségből, 
az órák a nappalokból 
a virrasztás az éjszakákból 
benne van az egész világ 
A Teremtés. 
 
(Közreadta Veres Antal.) 

de lélekkínzó dolgokon túl tudott 
nézni. Akik találkoztak vele csak 
egyszer is, egy életre szóló élménnyel 
lettek gazdagabbak. Akik ismertük 
és szerettük őt, vesztesek vagyunk. 

Nem sajátítottuk el tőle eléggé, ho-
gyan kell átvenni és alkalmazni a 
stafétabotot, melyet ő faragott aláza-
tosságból, tudásból és mindenek fe-
lett SZERETETBŐL.” 
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Pelenka Kuckó Dorozsma 
Többféle olcsó darabos és 

csomagos pelenka. 
Mini: 36 Ft/db-tól 
Midi: 37 Ft/db-tól 
Maxi: 38 Ft/db-tól 

Junior: 39 Ft/db-tól 
Dorozsma, Széchenyi u. 46. 

(az udvarban) 
Tel.: 62/460-345 
06-30/2782-459 

Nyitva: H, K, Sz: 10-17 
Cs, P: 10-16, 

illetve telefonos egyeztetés alapján más 
időben is. 

Felnőtt INKONTINENCIA betét 
rendelésre. 

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

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

 
 
 
 
 

Bó- di 
Lajosné 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

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

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

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 
0,5l Arany Ászok 92,- + üveg 
0,5l dobozos Arany Ászok 110,- 
0,5kg kockacukor 9 íz 450,- 
2l vegyes fehérbor 275,- 
0,5l Rubyn Cherry 429,- 
0,7l kókusz- és erdei gyümölcsvodka 599,- 
0,5l-es díszüveges borok 319,-től 
 

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

Megnyílt a VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS és BAROMFI SZAKBOLTJA! 
A 48-as út 94. Sz. alatt a pálinkafőzde és AGRO BUTIK mellett. 
Sertés, marha, birka, baromfi hússal, belsőségekkel és október 15-től 

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

Vasárnap és hétfőn zárva. 
 Rácz Béla üzletvezető 

KARÁCSONYI SZOLÁRIUM AKCIÓ AZ APELLIS KOZMETIKÁBAN! 
Szolgáltatásaink: 

• Szolárium Időpont egyeztetés: 461-602 
• Kozmetika Nyitva tartás: 
• Fodrászat H-P: 8-20 óráig 
• Szauna. Szo.: 8-14 óráig. 

Használtcikk kereskedés nyílt a 
Széksósi út 13. sz. alatt 
(a kispiaccal szemben) 

Kaphatók háztartási gépek, 
TV-k, videók, kerámiák, gyer-

mek és felnőtt ruhák olcsó áron. 
 

Nyitva tartás: H-P: 9-17 
Szo.: 9-12, V.: 7.30-10.00 

 

Tel.: 460-352 Mobil: 20/345 5014 

C&T Hungary Utazási Iroda Kft. 
Advent Bécsben: Ár: 28 500 Ft/fő. Elhelyezés: 2 ágyas szobákban. 

Időpont: 2001. December 14-16. Utazás: autóbusszal. Az ár 
tartalmazza: utazás költségeit, egy Bécs térképet, 2 éjszaka szállást a 

Pension Andreasban. 
Érdeklődni: C&T Hungary Kft.,  Szeged, Dáni u. 7. 
 Tel./Fax: 62/481-562,  Fax: 62/552-450 

E-mail: travel@congresstravel.hu Honlap: www.congresstravel.hu 

 F  i g  y  e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á z ta tás  Z som bó n  F a rk as  F eren c a u tó szere lő  m űh elyéb en  

 

 V állalja: személy- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er e nc  
 — ja vítá sát gép járm ű tech n iku s  
 — m ű sza k i vizsgá ra  való  felk ész ítését au tó szere lő  m es te r 
 — m ű sza k i vizsgá z ta tá sá t (helyb en) Z so m b ó , F e lsza ba d ulá s  u . 21 . 
 — k ö rnyezetvéd elm i felü lvizsg ála tá t. T el./fa x : 2 5 5 -06 3  
 N yitv a tartá s : h é tfő tő l p én tekig 7-1 7 ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

 Lada, Wartburg,
Trabant, Skoda és

minden  nyugati
típusú autó alkatrészei

raktárról, illetve egynapos 
beszerzéssel. Szerelőknek, autóklub
és Hungária Biztosító tagoknak 10% 

kedvezmény! (kivéve olajok és
akkumulátorok)

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62/462-180 

MINŐSÉGI ÁRUK RENDKÍVÜLI VÁSÁRA A ZSUZSI DIVATBAN! 
Akciós áron kínálunk: Készüljön a Szilveszterre! 
—Minden gyermek téli dzsekit —Báli ruhák 
—Férfi dzsekik —Lurex felsők 
—Női kosztümöket —Alkalmi garnitúrák 
—Női szövetkabátokat —Muszlin kabátkák érkeztek. 
—Férfi pamutpulóvereket Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12 
—Triumph és Dolvia melltartókat és garnitúrákat Tel.: 62/461-306 

Felhívás táncra! 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány 
Kuratóriuma 2002. február 16-án 
jótékonysági bált rendez, amelyre 
ezúton is invitálja a dorozsmai polgá-
rokat és minden érdeklődőt. 
Sztárvendég: KOÓS JÁNOS elő-
adóművész. 
Az alapítvány Kuratóriuma kéri a 
Tisztelt Hölgyeket és Urakat, hogy 
készüljenek a mulatságra! 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

 MOTORKERÉKPÁR- ÉS 
KERÉKPÁRJAVÍTÓ 

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

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

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

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

T 
Á 
S 
K 
A

BÁNYAI CUKRÁSZDA 
ajánlata az ünnepekre 

Idei karácsony tavalyi árakon. 
Decemberben habkarikákra, kelt 
és omlós bejglikre előrendelést 

felveszünk. 
Nyitva tartás: K-Szo.: 12-20.00 

V és H szünnap. 
Tel.: 461-023 

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

Tel.: 62/460-149  Dorozsmai út 143. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 
Dorozsma, Széksósi út 6.  

Tel.: 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298  
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 



12. oldal 2001. november 30. 

BALI SÁNDOR 
víz-gáz-központi fűtésszerelő 

mester 
ÚJ HELYEN 

Téli beüzemelést és gázkészülék 
javítását vállalom. 

Szeged-Kiskundorozsma, 
Fölszél u. 12. 

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

 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

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

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

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

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

  
M inden előhívás  —  nagyítás  esetén

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

S Z I L V E S Z T E R I  B U L I 
K.K.DOROZSMA SPORTCSARNOKÁBAN 

Gyere, és bulizz át egy őrült éjszakát az év utolsó napján! 
 
Program: 
♣ 19h-tól vendégvárás 
♣ 19.30-23h-ig svédasztalos vacsora (mi 

szem, szájnak ingere) 
♣ 22.30h-kor meglepetés műsor 
♣ Éjfélkor pezsgőbontás 
♣ 1h-kor tombola, fantasztikus 

nyereményekkel 
♣ Hajnalig tartó önfeledt szórakozás 
♣ Egész éjjel működő koktélbár, a hangulatról a ZSOMBOYS együttes 

gondoskodik 
♣ Jegyek csak elővételben vehetők, 2001. november 
26-tól december 20-ig 
♣ Jegyek ára: 7000 Ft/fő 
♣ Érdeklődni: 06 20 3902-676 ; 06 20 9368-375 
♣ Személyesen: Panoráma Üzletház 
LÍVIA cipőboltjában, 06 20 3238-215 
♣ Mindenkit szeretettel vár a 
rendezőség. 

  

Szabó István 
autóvillam ossági műszerész 

 

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

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor 
Szerkesztőség: Kocsisné Lajkó Éva, Ollainé Puskás Éva, Szentes-Bíró Ferencné, Somogyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Szilágyi Péter, 
Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos 462-808; 20 470-6587 és Nyári Imre 462-611 Megjelenik 3800 példányban Szerkesztőség: 
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Tannyomda 6791 Szeged, Vadász 
utca 2/B - 2001-408 Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

 Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt ajánlata 

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

• 2002-es asztali és fali 
naptárak, 

határidőnaplók széles 
választéka. 

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

Telefon: 460-306 

 Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő Dorozsma, Jerney u. 6. Dr. Maróti Edit ügyvéd irodájában
Félfogadás: H-K-Sz-P: 10-13-ig Cs: du. 14-18-ig. Mobil: 06-30-2486-944, lakás: 460-266, iroda: 461-602 

   A mindennapok megoldása 
Dorozsmai Csemege 
Szeged-Dorozsma, Dorozsmai út 147. 

 
Félegyházi félbarna kenyér 1kg 99,- 
Parmalat Jó reggelt tejital 2,8%-os 1l 99,- 
Rama margarin 250 g 99,- 
Trappista sajt 1kg 1099,- 
Sertészsír poharas 500g 159,- 
Fagyasztott csirke comb „B” 1kg 399,- 
Fagyasztott liba farhát 1kg 89,- 
Fagyasztott gesztenyemassza 250g 99,- 
Ász parasztkolbász 1kg 869,- 
Lecsókolbász 1kg 399,- 
Baromfi párizsi 1kg 365,- 
Nagyatádi szilvabefőtt 720ml 129,- 
Nagyatádi sárgabarackbefőtt 720ml 135,- 
Rostos körte nektár 1l 99,- 
Nádor sör 0,5l 69,- + üveg 
Amstel sör 0,5l 109,- + üveg 
Asztali fehér bor 2l 299,- 
Tix mosópor 3 féle 4,5kg 1849,- 
Toalett papír 12 tekercs 279,- 
Papír zsebkendő 100 db-os 85,- 

Hírlapárusítással, folyamatosan bővülő áruválasztékkal és olcsó árakkal vár-
juk Kedves Vásárlóinkat!! Akció a készlet erejéig! 

Étkezési jegy 
ELFOGADÓ 
HELY 
Chéque 
déjeuner  
Sodexho  
PASS / Ticket 
Restaurant 
 
Nyitva tartás: 
H-P: 6-20-ig 
Szo.: 6-14-ig 
V.: 7-12-ig 


