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A cél csak egyike a lehetséges végkifejleteknek. 
(Slemi) 

Havi gondolat 

Felhívás!Felhívás!Felhívás!Felhívás!    
2002. október 6-án reggel 10 órakor az aradi vértanúkra 

emlékezünk a ’48-as kopjafánál. Kérjük, azon szervezetek, akik 

koszorúzni szeretnének, szándékukat a Petőfi Sándor Művelődési 

Házban jelezzék. Minden dorozsmai lakost szeretettel várunk. 
Petőfi Sándor Művelődési Ház 

Kiállítások kulturális örökségeinkből 

Tari Gellért felvételei 

Régi mesterségek 
napjai 

 
A Petőfi Sándor Művelődési 

Ház 2002. szeptember 21. és 22. 
között adott otthont a „Kulturális 
Örökség Napjai” című programso-
rozatnak, ahol a régi mesterségek 
képviselői kiállítást és vásárt ren-
deztek (amint a képeken látható. 
Lapzárta miatt csak az első nap 
eseményeiről tudunk beszámolni. 

 
Szűcs, suszter, szíjgyártó, kosárfo-

nó, kürtösklácssütő, virágkötő, szövő-
fonó, hímző és kovács – mind-mind 
tradicionális régi időkből ránk maradt 
mesterségek, amelyek csínját-bínját 
azon érdeklődők is elsajátíthatták, 
akik szeptember 21-e és 22-e között 
ellátogattak a művelődési házba. A 
kiállítások mindkét nap 10 órakor 
kezdődtek. 

Habár az idő szomorkás volt, a 
vendégek hangulatát ez nem tudta 
befolyásolni—nem volt olyan tüskés, 
mint a kiállított kaktuszok. Túlnyomó-
részt a kora délutáni órákban jelentek 
meg a legtöbben, hogy szemügyre ve-
gyék a kovácsmesterséget bemutató 
kiállítást, hogy megízleljék a kürtöska-
lácsot, amely elkészítése nem is olyan 
könnyű, mint gondolnánk (erről sütés 
közben is meggyőződhettünk), de akár 
a textilszövést is elsajátíthatták. Bar-
táné Papp Andrea torontáli jellegű 
mintás darabokat, rongyszőnyegeket 
állított ki. 

—Egy csengeli, 93 éves öreg néni 
készítette – meséli. – Én középiskolá-
ban ismerkedtek meg ezzel a szövés-
móddal. Később hallottam arról, hogy 
itt Dorozsmán ennek hagyománya van, 
és tényleg sok emberrel találkoztam 
itt, akik még mindig művelik ezt a 
hagyományt. Jó lenne újra felelevení-
teni, megismertetni minél több ember-
rel. A szövőszékeket ki is lehet most 
próbálni, a nagyobbikat Varga Zoltán-
tól kaptam kölcsön, és később ezt egy 
óvodának fogják ajándékozni. Ezenkí-
vül még kettő álló szövőszékünk van, 
de akár szádfán is ki lehet próbálni a 
szövés módozatait. 

Az első nap végén ismét felkeres-
tem Bartánét, hogy megtudakoljam, 
mekkora volt az érdeklődés a mester-
ség és a textildarabok iránt. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Folytatás az első oldalról 
 

—Mindenképpen hasznos volt kiállí-
tanom ezeket a darabokat, hisz eközben 
olyan emberekkel ismerkedhettem meg, 
akik ugyanúgy űzik még ezt a mestersé-
get. Örülünk, hogy még nem halt ki ez a 
szakma. Habár kevesen akartak próbát 
tenni a szövőgépeken, a működésére 
sokan kíváncsiak voltak. Rengeteg isme-
rősöket és kapcsolatokat tudtam szerez-
ni. 

A programsorozat alatt ügyességi 
játékok rendezésére is sor kerül. És ha 
talán egy kicsit ódzkodnak attól, hogy 
kipróbálják a zsákbanfutási vagy 
petrencésrúd-emelési képességeiket, a 
sörivó-versenyre egészen biztos, hogy 
kapható lesz a fél falu… 

 
Somogyi Gábor 

Sajtótájékoztatókon járt lapunk képviselője 

Nagybani 
zöldségpiaci hírek 
 
Szeptember 4-én a Novotel hotelben 

sajtótájékoztatót tartottak a Südfrucht 
Kft. tulajdonosai – Helle Zsolt, Mile 
István és dr. Kelemen Zoltán jogi képvi-
selő. Jelen volt négy budapesti zöldség 
nagykereskedő is, akik kinyilvánították 
szándékukat, hogy a piac beindulása 
után nagybeszerzéseik során a kamiono-
kat (külföldre irányulókat) a dorozsmai 
Südfrucht piacán fogják áruval feltölte-
ni. 

A tájékoztató lényegileg a szeptem-
ber 6-i közgyűlés előkészítése volt, ahol 
terv szerint napirendi pontként beter-
jesztésre került a piac ügyének eldönté-
se. Mint elhangzott, a közgyűlés elé a 
korábbi szerződéses javaslatok finomí-
tott változata került, amelyet titkosan 
kezeltek, és zárt ülésen tárgyaltak. Az 
előterjesztők szerint ez a változat elfo-
gadható mindkét fél számára. Helle 
Zsolt reméli, hogy a város önkormányza-
ta túllépi a pártpolitikai csatározásokat, 
és döntését a város és piac érdekeinek 
megfelelően hozza meg. 

A Südfrucht Kft. Mindenképpen 
megnyitni tervezi piacát az engedélyek 
kiadásától függően, erre várhatóan ősz-
szel kerülhet sor. A szeptember 6-i köz-
gyűlés nem döntött a piac sorsáról. A 
választások előtti utolsó közgyűlés októ-
ber 4-én lesz. Amennyiben a téma beter-
jesztésre kerül, eldőlhet, vagy ismét 
elhalasztódhat ez a döntés, amely eddig 
is heves vitákat váltott ki, és bárhogy is 
dőljön el, vészterhes lesz a közgyűlés 
számára. 

T. L. 
 

Sajtótájékoztató a 
Rendőr-

kapitányságon 
 
Szeptember 4-én Kovács Mihály 

alezredes, a Csm-i Balesetmegelőzési 
Bizottság vezetője, Szilágyiné Dr. Bay 
Lujza alezredesnő, a Bűnmegelőzési 
osztály vezetője és Magyari Béla a 
Csongrád megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke bejelentették, hogy Csongrád 
megyében szeptember és október hóna-
pokban „bűn és baleset megelőzési ak-
ció” kerül megtartásra a rendőrség és 
polgárőrség együttműködésében. 

„Őszi nagytakarítást” kell tartani, 
mert sajnos a megyében 13 %-kal emel-
kedett a balesetek száma a megelőző és 
azonos időszakához képest. Ennek kere-
tében a rendőrök fokozottan ellenőrzik a 

közlekedési szabályok betartását és a 
biztonsági övek becsatolását. Az iskolák-
ban osztályfőnöki órák keretében célirá-
nyos felvilágosítással, propaganda szóró-
anyagokkal, valamint KRESZ és drog 
totók kitöltésével segítik elő a közbizton-
ság javítását. 

A tájékoztatót követő megbeszélés 
során arra a közös megállapításra jutot-
tunk, hogy Kiskundorozsmán a 2001. év 
során a Dorozsmai útra telepített jelző-
lámpa és útszűkítő létesítmények csak 
részben váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket. Továbbiakban is gyors a 
forgalom, melyet le kell lassítani. Szapo-
rítani szükséges a kijelölt gyalogátkelők 
számát az iskolások vonulási útvonalain 
és az orvosi rendelő térségében. Elhatá-
rozásra került, hogy egész dorozsmai 
közlekedés (templomnál tervezett kör-
forgalom) összefüggésében egy szakható-
sági bejárás kezdeményezésével a forga-
lom lassítását és biztonságát szolgáló 
intézkedések, létesítmények elhelyezése 
kijelölésre kerül. 

Az akció keretében szeptember 10-én 
a Polgárőr Szövetség MÁTRIX rendszám 
azonosító gépkocsijával a rendőrség és 
határőrség illetékeseinek közreműködé-
sével a körözött járművek kiszűrésére 
ellenőrzést végeztünk, melynek során 
egy körözött jármű került kiszűrésre, 
megfogásra. A gépkocsi kamera rendsze-
re alkalmas a gépjárművek és gyalogo-
sok közlekedési kihágásainak VIDEÓS 
rögzítésére, ezek birtokában az illetékes 
hatóság a kihágások ügyében eljárást 
kezdeményezhet. A jövőben a polgárőr-
ség gyakrabban fog élni az ellenőrzés 
ezen eszközével a Dorozsmai lakosság 
biztonságának fokozása érdekében. 

 
Polgárőrség vezetősége (T.L.) 

 

Lóczi helyett Földi 
indul – 

tudhattuk meg… 
 
Szerdán délután a Bányai Cukrász-

dában sajtótájékoztatón jelentek meg a 
Fidesz MPP és MDF vezetői, ennek ke-
retében Lóczi Tibor a 16-os választókör-
zet eddigi jelöltje bejelentette, hogy visz-
szalép jelöltségéből. Helyette a jobbolda-
li választási szövetség a Fidesz—MDF—
MKDSZ—Fidelitas közös jelöltjeként 
Földi Istvánt indítják az október 20-i 
választáson. Lóczi Tibor visszalépését a 
helyi lakos javára az előzetes közvéle-
mény kutatás adataira és Földi István 
ismertségére való hivatkozással indokol-
ta. 

Földi István bemutatkozott és el-
mondta, hogy újfajta, helyi kommuniká-

Régi mesterségek 
napjai 

ciós csatorna indul be ezzel a sajtótájé-
koztatóval. Röviden vázolta választási 
program elképzeléseit, melyet részlete-
sen a kampány során a sajtó útján és 
fórumokon fog kifejteni. 

 
T. L. 

 

Lakossági fórum 
 
Thurzó Ferenc, a 17. v. k. képviselője 

2002. október 2-án 18 órakor lakossági 
fórumot tart a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. A fórum témája a Subasán 
található utcák elnevezése. Kérjük a 
lakosságot és az érintetteket, hogy az 
ügy fontosságára és eredményességére 
való tekintettel minél többen vegyenek 
részt a fórumon, javaslataikkal, ötleteik-
kel segítsék munkánkat. 

 
Papp István 

A Kiskundorozsmai Kirendeltség 
vezetője 

Hírek 
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Lássunk tisztán! 
Kedvenc megyei napilapom augusz-

tus 29-iki számában Medgyessy Péter 
miniszterelnök — szegedi látogatása 
kapcsán a kormánytámogatások elosztá-
si rendszerével kapcsolatban — többek 
között a következőket nyilatkozta: 

„Szeged igazi kulturális és egyetemi 
centrum, amelyet érdemes támogatni, 
segíteni. Ugyanakkor elvárom, hogy 
átlátható legyen a közpénzek felhaszná-
lása, mint ahogy azt is, hogy a helyi 
vezetés minden esetben számot tudjon 
adni arról, mit mire használt, illetve 
használ fel. Ebben az esetben számolhat 
a város, fejlesztési pénzekre. Olyan táb-
lát viszont nem szeretnék látni a város-
ban, amin az áll, hogy a beruházás az 
önkormányzat ajándéka a szegedieknek. 
Azért nem, mert az a város lakóinak 
pénzéből épült, így az önkormányzat 
csak hálás lehet a szegedieknek. Ugyan-
ez a helyzet a kormány esetében is. A 
kormány is az adófizetők pénzével gaz-
dálkodik. Kötelessége, hogy ezt tiszta, 
átlátható és ellenőrizhető módon tegye.” 

Eddig az idézet, amelyhez nem kell 
kommentár, bizonyára mindenki egyet-
ért a nyilatkozóval. 

Amiért említést érdemel a cikk an-
nak helyi vetületét, szeretném boncol-
gatni. 

A Dorozsmai Naplóban, de helyi 
laptársunkban is gyakran adunk hírt 
helyi rendezvényekről, ünnepségekről, 
ahol a támogatók segítők nevét is felso-
roljuk. Ebben a listában a helyi vállalko-
zók, intézmények, üzletek, magánszemé-
lyek mellett gyakran szerepelnek önkor-
mányzati képviselőink, de országgyűlési 
képviselőnk neve is. 

Ám nem tudja az újságolvasó eldön-
teni, hogy ki adott a sajátjából és ki a 
"közösből". 

Ugyanis, amíg a vállalkozó vagy 
magánszemély csak saját jövedelméből, 
adózott bevételéből tud adni, addig kép-
viselőink — magánvagyonukon túl — a 
befizetett adónkból rendelkezésükre álló 
képviselői alapot is felhasználhatják 
erre a célra. 

Azt ugyan nem tudjuk, hogy ez az 
alap mennyi és milyen elosztási alapel-
vek szerint kerül vissza a rendezvények 
szervezőihez, mégis szükség lenne arra, 
hogy ebben az ügyben tisztán lássunk.  

Részünkről megígérhetjük: szerkesz-
tőségünk önzetlenül és díjmentesen 
tevékenykedő tagjai riportjaikban, tudó-
sításaikban - a pártatlan és objektív 
tájékoztatást szem előtt tartva - mindig 
fel fogják tüntetni: ki adott a sajátjából 
és ki támogatta befizetett adónkból az 
adott eseményt, rendezvényt.  

Ennek közlésére kérjük azokat az 
olvasóinkat is, akik leveleikkel, beszá-
molóikkal, észrevételeikkel megtisztelik 
lapunkat, színesebbé, életszerűbbé vará-
zsolják a Dorozsmai Naplót. 

 
Szentes Bíró Ferenc 

Bemutatkozik a felújított 
Dorozsmai Sütőüzem 

A Dorozsmai Napló májusi számá-
ban adtuk hírül, hogy júniusban bezár-
ják a sütőüzemet felújítás céljából. Fi-
gyelemmel kísértük az átépítést, mely a 
június 20-i bezárást követően példás 
gyorsasággal 2,5 hónap alatt készült el. 
Az épület Széchenyi utcai külső megjele-
nése szép, rendezett, az egész épület 
küllemében és belső technológiájában 
megújult. 

Ebből az alkalomból készítettünk 
interjút a Dél–Tisza Menti ÁFÉSZ 
(COOP Szeged Rt.) kereskedelmi igazga-
tójával, Popovics Sándor úrral. 

Tímár L.: Igazgató úr, legyen szíves 
ismertetni az átépítés előzményeit és a 
kiváltó okokat! 

Popovics Sándor: A régi üzem 1971-
ben épült, melyen 1982-ben volt részle-
ges átalakítás, gyakorlatilag 31 évig 
látta el kenyérrel az ÁFÉSZ saját bolt 
hálózatát és külső partnereinket. Az 
Uniós csatlakozás előfeltétele a további 
működés szempontjából, hogy valam-
ennyi élelmiszer feldolgozónak meg kell 
felelni a reá vonatkozó szabványoknak 
és jogszabályoknak. Felmérés készült a 
régi üzemben arról, hogy mit kell átépí-
teni az előírások teljesítéséhez. Ezek 
nagy száma miatt a javítások helyett, 
olyan döntés született, hogy teljes re-
konstrukciót, átépítést kell végezni a 
korszerű Uniós követelmények teljesíté-
se érdekében. Az átépítés szeptember 
elejére elkészült. Az üzem korszerű, 
megfelel a kor követelményeinek, és 
rendelkezik a HACCP tanúsítvánnyal, 
mely az élelmiszerek előállítása során a 
fogyasztók szempontjából garancia az 
egészségre, a veszélytelen és állandó jó 
minőség biztosítására. 

T. L.: Igazgató úr, legyen szíves be-
mutatni az új üzemet és technológiát! 

P. S.: Kezdjük az üzem bejárását a 
dolgozók munkába érkezésének útvona-
lán és sorrendjében. A dolgozó egy ún. 
fekete öltözőbe érkezik, külön a nők és 
külön a férfiak. Vetkőzés, fürdés után a 
fehér öltözőn át lehet bejutni a technoló-
giai térbe. 

A régi üzemben az alapanyagul szol-
gáló liszt zsákokban, nehéz kézi, gépi 
szállítással jutott el az emeleti tároló 
térbe, ahol a gyártásig tovább zsákok-
ban tárolták. Ez a körülmény magában 
hordta a fizikai behatások, esetleges 
szennyezés lehetőségét. 

Az új üzemben az alapanyag liszt a 
beszállítótól tartályban érkezik, zárt 
csővezetéken át jut el az emeleti 3 db, 
egyenként 6-6 tonnás zárt rendszerű 
tárolókba, ahol egyben automatikus 
mérlegelés történik. A liszt mért adago-
lással jut le a földszinti feldolgozó tech-
nológiai térbe, ahol végzik a dagasztást, 
tömeg szerinti automatikus osztást 
(súlyadagolás), kézi formázást, kelesz-
tést és végül a kisütést. A technológia 
környezetkímélő. 

Megmaradt és megújult az üzem 
kenyérboltja, ahol a próbaüzem alatt is 
már folyik az árusítás. 

A Dorozsmai kenyér jó és megszo-
kott minősége ezután is a hagyományo-
san falazott építésű gőzkemence műkö-
désében rejlik. Jelenleg próbaüzem van 
folyamatban, szeptember végétől teljes 
kapacitással termelünk. 

T. L.: Milyen hagyományos és új 
termékekkel állnak vevőik rendelkezé-
sére? 

P. S.: A hagyományos 1 és 2 kg-os és 
magvas és szeletelt kenyér mellett egyéb 
rozsos termékeket is készítünk. Folya-
matosan bővítjük a péksütemények kí-
nálatát is. 

T. L.: Hány embernek ad munkát az 
üzem? 

P. S.: Összesen 23 fő dolgozik az 
üzemben, többségében dorozsmai lako-
sok. A kétműszakos üzemben a naponta 
elkészített késztermék súlya 2200 kg. 

Termékeinkkel elsősorban saját üz-
leteinket látjuk el, de kapacitástól füg-
gően teljesítjük külső régi és leendő új 
partnereink igényeit is. 

T. L.: Köszönöm az interjút. 
P. S.: Szívesen álltam a Dorozsmai 

Napló rendelkezésére fogyasztóink tájé-
koztatására. 

Egészségügyi 
előadássorozat  

Sikeres volt a 2002. szeptember 23-
án, hétfőn rendezett egészségügyi elő-
adássorozat első része, amely az érka-
tasztrófák megelőzéséről és a terápia-
rehabilitációról szólt. A rendezvény szer-
vezője, Thurzó Ferenc képviselő úr meg-
nyitója után a témáról dr. Katona Éva 
tartott előadást a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban. 

SG 

A falugazdász 
tájékoztatója 

Kérem azon termelőket, akik föld-
alapú támogatást igényeltek, és meg-
kapták az igazolást a költségvetési 
igénylésre, (átlóscsíkos nyomtatvány) 
ügyfélfogadási időben sürgősen felkeres-
ni szíveskedjenek. 

 
Pálfi István 
falugazdász 
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A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS 
és BAROMFI SZAKBOLT 

ajánlata 
Megkezdődött a bográcsozás 
szezonja. Pörkölthöz húsok 
10 kg felett árkedvezménnyel! 

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

Tel.: 06 30 3059737 

A MEGÚJULT DOROZSMAI 
PÉKSÉG hagyományos 

technológiával készült termékeit 
keresse a DOROZSMAI ABC-ben: 

 
Házi jellegű kenyér 1 és 2 kg-os: 

145 Ft/kg 
Szeletelt házi jellegű kenyér, szeletelt 
forma kenyér 1 kg-os: 

159 Ft/kg 
Szeletelt házi jellegű kenyér, szeletelt 
forma kenyér 0,5 kg-os: 

99 Ft/db 

Információ a Labdarúgó csapat háza tájáról 
Örömmel konstatálom, hogy a sport-

szerető közönség, a lakosság nap mint 
nap érdeklődik labdarúgó csapatunk 
helyzete és a sportpálya ügyében. Nos 
ami a csapatot illeti, Thurzó Ferenc és 
Tóth József képviselő urak igen nagy 
segítséget nyújtottak annak érdekében, 
hogy a bajnokságban elinduljunk. Mind-
annyiunk nevében köszönjük a támoga-
tásukat. 

Három játékost igazoltunk csapa-
tunkhoz ugyanakkor a tavaszi szezon 
végén három játékos távozott egyesüle-
tünkből. Jelenleg az 5. forduló után 10 
ponttal az 5. helyen állunk 3 győzelem-
mel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel. Úgy 
érzem, az együttes nem igazán rázódott 
még össze, de bízom benne, hogy lelkes 
csapatunk Ottlik Sándor irányításával 

Szeptember 24. Szent Gellért 
Csanád első püspöke. Előkelő velen-

cei családból származik. Szerzetesként 
Bolognában tanul, majd a velencei Szent 
György monostor apátjául választják 
meg. Hamarosan lemond azonban a 
klastrom vezetéséről, hogy majd Jeru-
zsálemben élhessen remete életet. Út-
közben Dalmáciában hajótörést szenved, 
és így hazánkba, sőt Szent István udva-
rába jut. Itt tanácsadója a királynak, és 
Imre nevelője lesz. Néhány év múlva 
szíve vágyát követve a bakonybéli reme-
teségbe vonul vissza.  

Remeteségét azonban néhány év 
múlva fel kellett áldoznia, mert a király 
Ajtony legyőzése után őt emeli a csanádi 
püspöki székbe. 

Vértanú halála után holttestét csak 
hét év múlva vitték Csanádra, ahol aka-
rata szerint az általa alapított és a Bol-
dogasszony oltalmába ajánlott bencés 
apátság templomában temették el. A 
fakoporsót amelyben addig nyugodott, 
kőkoporsóba helyezték. Ennek födelére 
tették azt a csuklyás szerzetes ruhát, 
melyben vértanú halált halt, valamint a 
teveszőrből készült gallért, továbbá azt 
a követ amelyen fejét összezúzták, ké-
sőbb ez a kő lett a templom oltárköve. 

 Az ereklyék később szétszóródtak. 
Egy részük Velencébe, illetőleg a szom-
szédos Murano városkába, S. Dona 
templomába került. Hazai ereklyéinket, 
így a Fogadalmi Templomét már ko-
runkban innen kaptuk vissza. 

 
Szeptember 29. Mihály 
Szent Mihály főangyal, a mennyei 

seregek vezére. Zsidó jelentése: „ ki fog-
ható az Istenhez…”. Mihály az egyház 
oltalmazója, küzdelmeinek pártfogója. 
Ősi hagyomány szerint patrónusa a ke-
resztény katonáknak is, főleg ha a po-
gányság ellen ,a hitért küzdenek. A vi-
lág végén harcolni fog minden hívő ke-
resztény lélekért, hogy kiragadja a sá-
tán hatalmából. Már a haldoklókat is 

Nevezetes napok 

oltalmazza, majd átvezeti őket a másvi-
lágra. Ő teszi mérlegre az ember jócsele-
kedeteit és gonoszságait. 

Szent Mihály napja az őszi napéj-
egyenlőség tájára esik, mintegy ott áll a 
sötét rideg tél kapujában. A nap a gaz-
dasági évnek jeles fordulója. Valamikor 
eddig legelt a Szent György napján ki-
eresztett marha a pusztán. Országszerte 
ismertek voltak a szentmihályi vásárok. 

 
Október 4. Ferenc 
Ferenc, vagyis Assisi Szent Ferenc 

( 1182 – 1226. ) nevenapja az őt alapító 
patrónusaként tisztelő franciskánus, 
minorita, kapucinus rendnek, meg a 
gondozásuk alatt álló laikus népi 
harmadrendeknek Porciunkula mellett 
a legnagyobb ünnepe.  

A Poverello, Poverello di Dio, vagyis 
Isten szegénykéje néven is emlegetett 
Ferenc nemcsak az Egyháznak, hanem 
az európai kultúrának is máig eleven 
hatású alakja. Életének értelmét a ke-
reszt, az evangélium és a szegénység 
szolgálatában találja meg. 

Dolgait főleg a Fioretti örökítette 
meg. Ebből az irodalmi hagyományból 
merít olvasmánynak az Ehrenfeld – 
Jókai – kódex: békességet hirdet, prédi-
kál a madaraknak, megszelídíti a 
gubbiói farkast, testén viseli Krisztus 
sebeit.  

Régi hagyomány szerint vetésre leg-
alkalmasabb a búzahét, vagy másként 
ferenchét vagyis az a hét amelybe Fe-
renc napja esik. Szüretkezdő nap is volt 
Ferenc napja. Ezt talán egyik csodája is 
ihlette: a rieti pap szőlejét megették a 
Ferenc látására összegyűlt emberek. A 
kesergő plébános azonban a böngékből 
mégis több bort préselt mint amennyi 
valaha is termett neki. Minden miskei 
gazdának ezen a napon kellett a szüret-
hez hozzáfognia. Először kanászostorral 
durrogtattak a hegyen. Így ötvöződött a 
mágikus gonoszűzés és a szakrális olta-
lomkeresés egymással. 

azt a játékot nyújtja, amit elvárunk tőle. 
Mint bizonyára tudják, képviselőink 

kitűnő lobbyzásának köszönhetően meg-
oldódott végre a pálya sorsa, mely a 
befektető csoporttól az Önkormányzat 
tulajdonába, s az Egyesület kizárólagos 
használatába került. Nagyon remélem, 
hogy a kedélyek most már lehiggadnak, 
s csak a sporttal kell foglalkoznunk. Itt 
szeretnék köszönetet mondani szurkoló-
ink kitartásáért, s mindenkinek, aki 
anyagi és erkölcsi támogatásával előse-
gíti csapatunk minél jobb szereplését a 
bajnokságban. 

Célunk továbbra is a bajnokság meg-
nyerése. 

Hajrá Dorozsma! 
Kiss Antal 

Sportkör elnöke 

Tanévkezdés az 
Orczy István Általános 

Iskolában 

Aki elsétált az iskola előtt a nyár fo-
lyamán, láthatta, hogy az ajtók tárva 
nyitva állnak és lázas munka folyik az 
iskola ablakai az elmúlt évek folyamán 
teljesen tönkrementek, a festés lepattog-
zott és a fa részek is igen rossz állapotba 
kerültek. A külső felületek festésével és 
az asztalos munkák elvégzésével a nyílás-
zárók tökéletesebbé és esztétikusabbá 
váltak. Mindezen felújítási és korszerűsí-
tési munkák több mint nyolcmillió forint-
ba kerültek, melyet a Nevelési- Oktatási 
Intézmények Gazdasági Szolgálata fize-
tett az iskola részére. Az iskola költségve-
téséből öt tanterem festésére került sor, s 
így már minden tanterem és folyosó friss 
festést kapott, a tanulók tiszta tanter-
mekben folytathatják tanulmányaikat. 

Tóth József és Thurzó Ferenc képvise-
lő urak támogatásával a 2. a osztályos 
tanulóink is új padokba ülhettek a tanév-
kezdéssel. A tanulók ismereteinek bővíté-
séhez sok könyvre és eszközre van szük-
ség, amelyek megvásárlása a szülők ré-
szére nagy megterhelést jelent. Ezen igye-
kezett segíteni Tóth József képviselő úr. 

Az iskola tanulói, szülői és nevelői 
nevében köszönjük mindezeket a támoga-
tásokat, amelyekkel lehetővé teszik, hogy 
kulturáltabb körülmények között tudjuk 
tanulóink nevelését megvalósítani. 

Harkai Jánosné 
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Hitelezés, lízing a 
gyakorlatban 

(Információ a hitelekről) 

Ki tudja miért, de manapság újra és 
egyre gyakrabban igényelnek az embe-
rek hitelt. Lehetséges, hogy abban bíz-
nak: hátha jövőre már nem lesz ilyen 
kedvező lehetőség. Ezért aki teheti, 
most épít, átalakít, kibővít, korszerűsít. 
A megemelkedett igénylői létszámot mi 
sem jelzi jobban, mint az a tény, hogy a 
kezdeti három hetes hitel - elbírálási idő 
2 - 3 hónapra emelkedett. 

Az ingatlanközvetítők már jó ideje 
mondogatják, hogy akinek az EU-s csat-
lakozás idejére nem lesz lakása, az árak 
elszabadulása miatt már nem is lehet. 
Vagy ez az információ, vagy az utak 
menti óriás plakátok hirdette 2,99%-os 
lakáshitel-kamat az oka, hogy sokan 
jelentős jövedelemmel ugyan, de a szük-
séges elő-takarékosság nélkül vágnak 
bele a vásárlásba, hitelfelvételbe. 

Itt meg is állhatunk egy kicsit! 
Először: a hirdetett 2,99 %-os kamat 

csak egy része a fizetendőknek. A sok-
szor olvashatatlan, lap alján található 
információ a lényeges. Tehát a teljes 
hiteldíj mutató akár 7-8% között van a 
legjobb esetben is, hiszen a járulékos 
költségek még a következők lehetnek: 

—kezelési költség 
—értékbecslés 
—jelzálog bejegyzéséért a közjegyző 

költsége 
—hitel elbírálási díj 
—lakásbiztosítás, életbiztosítás stb. 
Itt meg kell jegyezni, hogy néhány 

bank esetében tapasztalható, hogy csak 
a saját biztosítója által kötött lakás, 
illetve életbiztosítást fogadja el. Hang-
súlyozom: ez árukapcsolás, a törvény 
bünteti, tehát az ügyfél szabadon dönt-
het. 

Kitétel: a hitel erejéig a hitelt adó 
bank a kedvezményezett, ezért elegendő 
a megjegyzés rovatba ezt a tényt beje-
gyeztetni, nem kell hozzá ügyvéd sem. 

Mivel az ingatlanokat nálunk kb. 40-
50 % értékben terhelik jelzáloggal, előfor-
dulhat, hogy az önrész megfizetéséhez 
nem áll rendelkezésre elegendő készpénz. 
Cégünk, a Generali-Providencia Biztosító 
Rt. életvonal szervezete garantálja, hogy 
48-72 óra alatt a számlájukra kerülhet 
kezes és fedezet nélkül a nyújtott hitel. 
Feltételek: vonalas (nem mobil) telefon, 2 
éves igazolt munkaviszony, minimum 65 
e. ft. jövedelem, házastársak esetén össze-
sen min. 90 e. ft. 

A folyósított hitel piaci kamatú, vissza-
fizetni 6-60 hónap alatt kell. Újdonság 
még, hogy egyes lakáskassza szerződések 
esetén már 1-2 hónap alatt kapható hitel a 
szerződések összegétől függő nagyságban. 
A hitel nem automatikusan jár ezekben az 
esetekben, a jogosultságot elbírálják. 
Egyéb lakástakarék-pénztárakra a fenti 
lehetőség nem vonatkozik.  

A hitelek sajátos formája a lízing. 
Használt és új autók vásárlásakor egy-
aránt igénybe vehető. Tulajdonképpen 
részletfizetés, hiszen az autót anélkül 
használhatja a vevő, hogy a teljes vétel-
árat ki kellene fizetnie. Cégeknél a 
számviteli lehetőségeket érdemes így 
kihasználni. A lízinget igénybe vevők 
esetén is igaz: nem szabad az első aján-
latot elfogadni. Körül kell nézni az aján-
latok és ajánlattevők között. 

Társaságunk ezért dolgozott ki  egy - 

csak a saját ügyfeleinek szóló - hitel - 
információs szolgáltatást, amely előzetes 
időpont-egyeztetés útján ingyenesen 
működik. Lízing ügyekben is erre külön 
vizsgával rendelkező munkatársaink - 
Szegeden öten - állnak a vásárolni aka-
rók segítségére. 

Akiket a fenti lehetőségek bármelyike 
részletesen érdekel, kölcsönt kíván felven-
ni, szívesen állok rendelkezésére a 62/460-
961 számon üzenetrögzítős telefonomon. 

Szentes-Bíró Ferencné 

Big Bother – Nagy bosszúság 
Nem, még mielőtt tördelési hibára 

gyanakodna az olvasó, elárulom, direkt 
hagytam ki az ’r’ betűt a ’Brother’-ből. 
Azért, mert így bosszúságot, nyűgöt 
jelent, és valahogyan jobban megvilágít-
ja már magát a jelenséget, mint az 1984 
című regény láthatatlan, de mégis min-
denütt ott levő arctalan diktátor jelzője, 
a Nagy Testvér. 

Talán azért is eszközölhetnénk név-
változtatást, mert a műsort műfajilag, 
etikailag vagy más rendszerezési szem-
pontból sok jelzővel lehet illetni, kivéve 
kettőt, ezek pedig: ’valóság’ és ’show’. 

Elevenítsük fel magunkban Eric 
Blair (alias George Orwell) regényét, az 
1948-ban írt 1984-et. Azokra, akik ol-
vasták, minden bizonnyal nagy hatással 
volt a valljuk be, nem is annyira távol 
álló totalitárius világhatalom sötét ál-
lamrendszere. A regény szereplőit, az 
egyszerű embereket mind fizikailag, 
mint szellemileg elnyomja a diktatúra, 
az embereket már gondolataik alapján 
is elnyelheti egy bűnös gépezet, amely 
után – mint a regény főhőse – kimosott 
aggyal jön ki, hogy ártatlan, néma bábú-
ja legyen a rendszernek. 

Ehhez a borús világképhez képest az 
a reality show, amely az egyik kereske-
delmi adó fő-fő szenzációja, olyan távol 
áll, mint az ismert közmondásban Makó 
Jeruzsálemtől. A cím tehát megtévesztő, 
és egyáltalán nem ráillő. Azon fantaszti-
kus külföldi showmanek, akik egykor 
kitalálták ezt a játékot, adhattak volna 
inkább olyan címet neki, mint 
„Kukkolóshow”, vagy „Bordélyház TV”, 
esetleg „12 exhibicionista produkálja 
önmagát” stb. Ezen címek mindegyike 
ráillene a showra. Lássuk, miért. 

Az önmagát valóságshownak reklá-
mozó produkció egyáltalán nem tükröz 
semmiféle valóságot, hacsak nem ezen a 
szó alatt egy művi, óvodának látszó há-
zat értenek (micsoda színpompás búto-
rok és egyéb giccsek!), benne csupa 
olyan emberrel, aki normálisan, vagy 
’egyébként’ soha nem tenné meg azokat 
a dolgokat, vagy úgy a dolgokat, amelye-
ket itt megtesz. Nem átlagos emberek a 
főszereplők, és ráadásul nem túl intel-
lektuálisak, hiszen – ha ésszel gondol-
kodnának mindannyian – megegyezhet-
tek volna már egymás közt a nyeremény 
elosztásáról, és megbeszélhették volna, 

hogyan vezetik félre a közönséget ezen-
túl. 

De az önmagát valóságshownak rek-
lámozó produkció sem úgy fest, mint egy 
show. A nap nagy része unalmas. Miért 
vagyunk arra kíváncsiak, hogyan regge-
liznek, hogyan emésztenek a szereplők? 
Kit érdekel az, hogy az egyik játékos 
meglékeltette a melleit, mert túl nagyok 
voltak? Ki kíváncsi arra, hogy a szerep-
lők percekig ülnek vigyorogva egy me-
dencében, és holt unalmas dolgokról 
fecsegnek csak azért, mert beszélniük 
kell valamiről? 

Ha jobban belegondolunk, mi is meg-
válogatjuk a szavainkat néha. Nem 
mindegy, hogy véleményeinket, gondola-
tainkat négyszemközt, esetleg a szűkös 
baráti társaságnak tolmácsoljuk, vagy 
kétmillió embernek. Pont emiatt, az 
igazi, a mély gondolatok, maga a lényeg 
eltitkolása, elhallgatása miatt tűnik az 
egész show annyira, de annyira mester-
kéltnek. 

Itt az ember kiélheti minden rejtett, 
perverz fantáziáját. Azt azért mégiscsak 
soknak tartom, hogy egy fontos, komoly 
és népszerű magazint csak azért kell 
megszakítani, hogy bejelentsenek egy 
őrületesen nagy szenzációt: az egyik 
játékos magáévá tette a másikat. Tiszta, 
ingyen pornó. Éjszakai peepshow a zu-
hanyzóban. Tiszta, ingyen pornó. (Ez 
plusz 69 millió forintjába került a csa-
tornának, ekkora összegű volt a bünte-
tés, amelyet az ORTT szabott ki rá.) 

És ez az álvalóság megy minden nap, 
mégpedig három csatornán. Akik guta-
ütést kaptak tavaly a Bártól, azok most 
biztos elássák magukat. A hatalmas 
semmi és érdektelen és értéktelen sze-
mét pedig felemészti az egész műsor-
szerkezetet, mint ahogy egy rothadt 
alma teszi rothadttá az összes többit a 
kamrában. És hogy ki veszít? A tévéző 
nem: akármikor elkapcsolhat. Az igazi 
vesztes itt a játékos, aki a pénzért és a 
beígért „sztárság” reményében a sárga 
földig képes lejáratni magát, és az er-
kölcstelenség és etikátlanság miatt 
örökre befeketítenie magát azok előtt, 
akik még nem lógó nyelvvel, nyálukat 
csorgatva vonulnak a tévé elé vagy 
kattintanak az Interneten. 

 
Somogyi Gábor 
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A Magyar Szocialista Párt, a Szabad Demokraták Szövetsé-
ge, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Centrum Párt 
helyi szervezetei megalakították az Összefogás Szegedért vá-
lasztási szövetséget, hogy leváltva a Fideszes vezetést végre 
olyanok irányítsák a várost, akik értenek hozzá, akiknek világos 
elképzelésük van egy korszerű, lakható város követelményeiről. 

Városunk érdekében a szegedi lakosokkal, Önökkel és Önö-
kért kívánunk dolgozni. 

Szorgalmazzuk, hogy végre Szegedre is elérjen az M5-ös 
autópálya, és olcsóbb, matricás díjfizetéssel használhassuk. 

Megszüntetjük a városi közpénzek pazarlását, átláthatóvá 
tesszük a források felhasználását. Évi 4-500 új munkahely 
teremtésével csökkentjük a munkanélküliek számát. 

Folytatjuk a Belváros rekonstrukcióját, de kiemelt figyel-

met fordítunk a lakótelepekre. Újszegedre, a Körtöltésen kívüli 
területekre és a csatolt településekre is. 

Felgyorsítjuk a csatornázási munkákat, és az azt követő 
rekonstrukciót. Szilárd burkolattal látjuk el a ma még földes 
utcákat. Évente legalább ötven új bérlakással segítjük a lakás-
problémájukat saját erejükből megoldani nem tudókat és a 
fiatalokat. Városszerte 10 ezer fa ültetésével javítjuk a levegő 
tisztaságát. A városban létrehozunk egy nyitott egészségmeg-
őrző centrumot, amelyet minden szegedi igénybe vehet. 

Törekvéseinket megvalósítani csak Önökkel együtt és ak-
kor tudjuk, ha szavazataikkal támogatnak bennünket! 

Kérem, szavazzanak az Összefogás Szegedért választási 
szövetség jelöltjeire. 

Dr. Botka László polgármesterjelölt 

Dr. Botka László (polgármesterjelölt) 

A 2002-es önkormányzati kép-
viselő választáson indulok elő-
ször a 17. sz. választási körzet-
ben, támogatóm a politikai pár-
tok közül az SZDSZ, az MSZP, a 
Centrum és  az MSZDP 
(Összefogás Szegedért egyesü-
lés). 

A választási körzet problémái, 
a feladatok nem ismeretlenek 
számomra, hiszen a rendszervál-
tás után az 1990 és 1994 közötti 
első választási ciklusban tagja 
voltam a dorozsmai részönkor-
mányzatnak, részt vettem a ká-
beltévé, valamint több utca gáz-
vezetékének kiépítésében. 

Dorozsma az elmúlt négy év-
ben fejlődésére még az ígéretet sem kapta meg Szeged város 
vezetésétől, visszacsúszása a városiasodásban egyre nyilvánva-
lóbb. Nem tartható tovább, hogy a távolság Szeged és Dorozs-
ma közt képletesen tovább nő, hogy a csatolt városrész polgá-
rainak igényei (a képviselők beadványai) választ se kapjanak. 

Ezen a helyzeten kíván változtatni az Összefogás Szegedért 
egyesülés, melynek programpontjai Dorozsma fejlődésére jó 
megoldást kínálnak. Ezt elfogadva és vele egyetértve vállaltam 
a négy párt választási szövetségének képviseletét lakóhelyi 
választási körzetemben. 

Képviselőként úgy kívánok a választókerület érdekeiről a 
közgyűlésben másokat is meggyőzni, azok szavazatait eseten-
ként megnyerni, hogy egy erős frakcióban, annak hathatós 
segítségével dolgozom. A négy párt támogatása megválasztá-
som esetén ezt biztosítja. Szükségesnek tartom, hogy elkészül-
jön Dorozsma városrész – ebben elsősorban a központ fejleszté-
si terve, amit azután több választási cikluson keresztül, a for-

rások nagyságától függően folyamatosan lehet megvalósítani 
(középületek, közlekedés, közterületek kialakítása, építési tel-
kek kijelölése stb.). 

A 10-15 évre szóló tervek mellett a közbiztonság javítása az 
egyik legsürgetőbb feladat. A lelkiismeretesen dolgozó polgár-
őrség anyagi támogatása mellett a rendőri jelenlét növelését 
tartom szükségesnek a köz- és külterületeken. Erősíteni kell a 
család- és idősgondozási tevékenységet. A jelenlegi ilyen irá-
nyú munka eredményes és elismert, de azok az idős emberek 
akik nem tudják önmagukat ellátni, érdekeiket nem tudják 
képviselni, további segítséget kívánnak. Több figyelmet kell 
fordítani a közterületek és parkok gondozására a közmunka 
programokba való bekapcsolódásra. 

A kormány a következő években az Internet-szolgáltatás és 
a hozzá kapcsolható tevékenységek területén jelentős fejlesz-
tést tervez. Meg kell teremteni ennek fogadási lehetőségét, 
hogy az érdeklődők – elsősorban a fiatalok – értelmes elfoglalt-
ságot találjanak helyben is (közösségi ház, könyv- és videotár,  
Internet-csatlakozással). Az utak- a csatornázás befejezése, a 
működő sport és egyéb civil szervezetek segítése, a vállalkozá-
sok segítése szintén terveimben szerepelnek. 

Az Összefogás Szegedért programja a kormány és a minisz-
tériumok fejlesztési elképzeléseihez kapcsolódik, ezért megva-
lósulásuk reális alapon áll. A következő négy évben ennek tá-
mogatásával képzelem az eredményesebb érdekképviseletet 
Dorozsma 17. számú választási körzetében. Ennek megvalósí-
tásához kérem a választópolgárok támogatását. 

Fábián József 
az Összefogás Szegedért  önkormányzati 

képviselő jelöltje 

Fábián József (Összefogás Szegedért, 17. választókerület) 

KOZMA LAJOS  A  M I É P 
 jelöltje (17 sz. választókerület) Kiskundorozsma, Sziksóstó 

 
A bal oldalnak volt ideje bizonyítani, ezt nem tette meg, ezért kérem, hogy szavazatával 

támogasson! Köszönöm! 
 
A MIÉP Városi Szervezetének programján túl közbiztonságot, (ami nem az autósok  bünteté-

sét jelenti), járdát, közvilágítást, orvosi ügyeletet, munkahelyek teremtését, akarom megvalósíta-
ni a Jernei utca környékétől Sziksóstóig. A segélyek igazságos elosztására és a Nagybani Piac 
mindenki számára megnyugtató megoldásában is szeretnék aktívan közreműködni! 

Kozma Lajos (MIÉP, 17. választókerület) 



2002. szeptember 30. 7. oldal 

Széll Szilvia vagyok; a Magyar 
Igazság és Élet Pártjának a jelöltje 
szegedi 16., azaz az észak-dorozsmai 
választókerületben. 1974. december 
13-án, Luca napján születtem; jelen-
leg főiskolán tanulok.  

Dorozsma népének életében minő-
ségi változásokat fogok megvalósíta-
ni. A nagybani piac körül 12 éve fo-
lyik a huzavona. Szeged megyei jogú 
város sok százmillió Ft-ot dobott ki a 
az ablakon, a szocialisták és a jobbol-
dalinak mondott szocialista szellemű vezetés egyaránt tehetet-
lennek és felelőtlennek bizonyult. A piac körül tragikus forgal-
mi helyzetért és környezetszennyezésért. Ugyanakkor máig 
nem született megoldás; célom az, hogy a környéket ettől a 
gondtól megszabadítsam. 

Szeged városa statisztált ahhoz is, hogy a dorozsmai spor-
tot, mindenekelőtt a labdarúgást szétverje, a focipályát veszni 
hagyja. Ezt az állapotot meg kívánom szüntetni. 

Dorozsma egykor Szeged társközsége volt, azonban a város-

hoz csatlakozás érdeksérelmekkel 
járt. Ezt autonómia megvalósításá-
val kívánom megoldani, a törvényes 
keretek betartásával. Széleskörű 
döntéshozatali jogkörre van szük-
ség, hogy a megyei jogú város egyen-
rangú partnerként kezelje DO-
ROZSMA NÉPÉT. 
Fel fogom támasztani a hagyomá-
nyos, egykoron világszínvonalú helyi 
kézműipart. Adókedvezményekkel, 
támogatásokkal versenyképes hely-

zetbe hozom az itt élő vállalkozókat, ezzel munkahelyek száza-
it megteremtve. 

Ne válasszon DOROZSMA NÉPE olyan képviselőt, aki 
eladta szakszervezeti intézményeinket! Ne válasszon DOROZS
-MA NÉPE olyan képviselőt, aki önkormányzati képviselőségét 
egyéni gazdagodására fordítja: A képviselőség szolgálat és kö-
telesség, nem pedig „húsos fazék”. Az elmúlt 12 év önkormány-
zata bebizonyította tehetetlenségét és nemzetietlenségét. Itt az 
idő, hogy DOROZSMA NÉPE valóban válasszon! 

Széll Szilvia (MIÉP, 16. választókerület) 
 

Választási melléklet 

Váltson velem! 
Legyen a 17. sz. választókerületnek 12 év után új, fiatal, helyi születésű képviselője. 

Hódi Tamás képviselőjelölt tervei 

—Mi motiválta, hogy induljon a vá-
lasztásokon? 

—Nagyon egyszerű az oka, hogy 
jelöltettem magam. „Fővárosunk” Sze-
ged az utóbbi 12 évben nagyot fejlődött. 
Rengeteg energiát, pénzt fektetett bele a 
város. Szűkebb lakóhelyem Kiskun-
dorozsma viszont az elmúlt 3 önkor-
mányzati ciklusban szinte csak egy 
helyben állt. Jelenleg részönkormányza-
ti tagként rálátásom van a lehetőségek-
re, de tenni a jobb dolgokért, a jelenlegi 
önkormányzati rendszerben nem tudok. 
Úgy érzem képviselőként sokkal több 
eredményt tudnék a „köz” javára elérni. 

—Milyen „színekben indul, milyen a 
pártállása?” 

—Nem tartozom egyetlen politika 
párthoz sem. Képviselőjelöltként elfo-
gadtam az újonnan alakult  Együtt Sze-
gedért Egyesület támogatá-
sát, hiszen hasonló elveket 
vallunk. Célunk párpolitika 
mentes, emberibb otthono-
sabb „civilebb” lakóhely 
létrehozása. 

—Ezek szerint elégedet-
len a jelenlegi képviselő 
munkájával? 

—Tisztában vagyok 
azzal, hogy a képviselői 
munka nem könnyű. Az 
elmúlt időszak bebizonyí-
totta számomra, hogy válta-
ni kell! Ezért döntöttem 
így! 

—Leendő képviselőként 
milyen feladatokat kíván 
végrehajtani! 

—Dorozsmaiként nap 
mint nap szembesülök az 
alábbi problémákkal: 

A templomnál az útkereszteződés 
korszerűsítésre szorul! 

A Barátság és a Jerney utca végétől 
nagyon messze esik a buszközlekedés. 
Ezt a területet be kell vonni a vérkerin-
gésbe! 

2002-ben, az EU csatlakozás előtt 
még van sáros utca a körzetben! 

Nem európai településhez méltó, 
ahogy Dorozsma „belvárosa” kinéz. A 
kopjafa és környéke ünnepségekre mél-
tatlan! Itt koszorúzunk?! 

17-es körzetben levő játszóteret mo-
dern, kultúrált, biztonságos ifjúsági 
parkká kell rendeznünk! 

A csatornázás jelentős késésben van 
a tervekhez képest. Szükséges a telepü-
lés teljes csatornázása. 

Kiskundorozsma a belvárosi rendőr 
őrshöz tartozik, közbiztonsága így nem is 

lehet megfelelő! Ezen változtatnunk kell!  
Az önkormányzat az elmúlt 12 év 

során nem tett az egészségügyért, a 
rendelőt elhanyagolta, a tüdőgondozót 
bezáratta, az orvosi ügyeletet megszün-
tette! 

Elengedhetetlen az iskolák rendbeté-
tele! 

Mindenki számára elérhető sportolá-
si lehetőséget kell teremteni. 

A jelenlegi támogatási rend nem 
megfelelő! Ezért szükséges a helyi  
sportegyesületekkel, a kulturális élet 
képviselőivel és a civil szervezetekkel 
közösen új rendszert kidolgozni! 

12 éve nincs betöltve a mezőőri állás, 
pedig lenne rá megoldás. 

—Ön szerint ilyen sok probléma van 
a körzetében? 

—Igen! Nem lenne ennyi, ha legalább 
egy részét az elmúlt három 
önkormányzati ciklus alatt 
megoldották volna! 
—Hogyan képzeli el a másik 
dorozsmai körzet képviselő-
jével a munkát? 

—Hiszem azt, hogy a 
közös munka mindig meghoz-
za a gyümölcsét, ezért min-
denképpen együtt kívánok 
dolgozni a másik képviselő-
vel, Dorozsmáért! Tudom, 
hogy erre nemcsak én, ha-
nem a dorozsmai lakosság is, 
immáron 12 éve vár! Ez a 
problémáknak csak egy része, 
feladat van bőven! Szavazatá-
val segít abban, hogy mind-
ezeket közösen megoldjuk 
Dorozsmáért, Dorozsmaia-
kért! 

(x) A város ezt a dorozsmai területet 12 éve elhanyagolta! Rendezni kell! 
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Először is megragadom az alkalmat és 
megköszönöm Önöknek, hogy előzetes bizal-
mukkal megtisztelve eljuttattak részemre 
több, mint 1000 ajánlócédulát, egyben elnézést 
kérek mindazoktól, akikhez én – vagy baráta-
im, ismerőseim – nem jutottunk el az ajánló-
szelvényekért. 

Kedves Dorozsmaiak! 
Négy évvel ezelőtt az Önök bizalmából 

lettem képviselő a 16-os választókörzetben. 
Ígéretet tettem arra, hogy Önöket szolgálom, 
és érdekeiket képviselem a városházán. Úgy 
gondoltam négy éve is, hogy a településnek 
nem vezetőre van szüksége, hanem olyan kép-
viselőre, aki kicsi és nagy horderejű dolgokat 
egyaránt fontosnak tartva szolgálja a dorozs-
mai lakókat. Úgy érzem az a jó képviselő, aki 
megválasztása után sem tesz különbséget 
politikai, ideológiai, vallási alapon, hanem 
valamennyi körzetében élő ember problémáját 
igyekszik megoldani. Nem az a fontos, hogy ki kinek adta le 
ajánlószelvényét, hanem az a fontos, hogy ha a képviselőt fel-
keresik egy problémával, annak megoldásában működjön köz-
re. Eddig is és a jövőben is az emberközeli képviseletben hit-
tem és hiszek, azaz képviselőként a választókörzetem és annak 
valamennyi lakójának érdeke a fontos. Számomra az ember-
ség, a jó szomszédság és a tolerancia alapvető emberi mérce. 

Az élet és a dorozsmai lakosok írják vállalásaimat és fel-
adataimat. A következő négy év feladatát ismerem, a munka 
adott és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy egy élhe-
tőbb, lakhatóbb Dorozsmánk legyen. 

Ezért: 

● Tovább kell növelni a település autonómiá-
ját (részönkormányzati jogosítványok növelé-
se) 
● Nagyobb anyagi eszközöket kell biztosítani 
a fejlesztésekre 
● Elő kell segíteni Dorozsma városiasodását 
● Teljesen fel kell számolni a földes utakat 
● Fel kell gyorsítani a szennyvízcsatornázás 
építési ütemét 
● Csapadékvíz elvezető árkok rehabilitációját 
(lehetőség szerint bélelését) megvalósítani 
● A Kiskundorozsmai Polgármesteri Hivatal 
előtti teret rendezni kell 
● A település belső közlekedési rendjét felül 
kell vizsgálni 
● Korszerű fedett buszvárókat kell építeni 
● Fiatalok részére építési telkeket kell kiala-
kítani 
● Új, használható játszótereket kell létrehozni 
● A lakosság informáltságát növelni kell 

● Kiskundorozsma sportjának támogatását, valamint sza-
badidős programok szervezését meg kell oldani 

● A helyi néprajzi gyűjtemény méltó helyre történő elhe-
lyezését biztosítani. 

A feladatsor nem teljes, hiszen azt folyamatosan, Önökkel 
együtt alakítjuk. 

És hogy én ki vagyok? Még mindig az a dorozsmai  
„tótjóska”, aki négy évvel ezelőtt is voltam, vagyok és leszek. 

Tóth József 

Tóth József (16. választókerület) 

Választási melléklet 

Kohári Nándor (17. választókerület) 
1998 óta megyei önkormányzati kép-

viselőként, rendszergazdaként és or-
szággyűlési képviselői munkatársként 
dolgoztam, illetve munkálkodom most 
is. Külön hobbim a gyümölcsborok vilá-
ga, e területen két szabadalmam áll 
bejegyzés alatt. 

Ez úton is szeretném megköszönni 
azt a nagy számú ajánlószelvényt, mely-
lyel képviselőjelölti indulásomat támo-
gatták. Az elmúlt hetekben nagyon sok 
dorozsmaival beszélgettem településünk 
problémáiról, azok megoldási módozata-
iról. Fontos mindannyiunknak a szilárd 
burkolatú utak továbbépítése, megol-

dandó feladat a csatornázás, a közvilágí-
tás korszerűsítése, egy egységes arcula-
tú központ kialakítása, a buszközleke-
dés javítása, éjszakai járatok bevezetése 
és a subasai megállóhely és buszforduló 
megépítése. Választások tájékán a szó-
rólapáradat ígéretözönnel párosul. Én 
annyit vállalok, ami teljesíthető: az elkö-
vetkezendő négy évben a többi Szeged-
hez csatolt egykori településhez (Tápé, 
Szőreg) mért jelenlegi lemaradásunkat 
az út- és csatornahálózat, a közbizton-
ság, egészségügyi ellátás és tömegközle-
kedés területén közös erőfeszítéssel be-
hozzuk. 

Kiskundorozsma nagy múltú telepü-
lés, jó ideje Szeged közigazgatási része. 
Együtt él Szegeddel, de sokszor érzi úgy 
okkal-joggal, hogy inkább osztozik a 
bánatokban, mint az örömökben. Meg-
győződésem, hogy Szeged várospolitiká-
jának egyik legfontosabb iránya a belvá-
rostól távolabb eső területek fejlesztése 
lesz. A Belvárost kicsinosítottuk a turis-
táknak, most itt az ideje, hogy a Külvá-
rost is fölemeljük. 

Közlekedés: Pályázati forrásokból és 
állami támogatással meg kell építeni a 
vasúti átjárónál a felüljárót. Javítani 
kell a tömegközlekedés helyzetén az 
autóbuszjáratok menetirányának rugal-

masabb szabályozásával, körjárat meg-
szervezésével. A közúti forgalomban az 
arra alkalmas helyeken körforgalmat és 
több „zebrát” kell építeni. 

Közbiztonság: A jelenlegi közbiztonsá-
got minden lehetséges módon javítani 
kell. Meg kell vizsgálni annak lehetősé-
gét, mi módon lehetne a rendőri jelenlétet 
állandósítani (rendőrörs). A civil hírláncot 
a városnak anyagi erőkkel is támogatnia 
kell. A tanyavilágban vissza kell állítani 
a mezőőri szolgálatot. A rendvédelmi erők 
összehangolt munkája látványosan javí-
tana a mostani helyzeten. 

Civil szervezetek: A helyi civil szer-
veződések kulturált elhelyezését meg 

kell oldani, munkájukat források jutta-
tásával is támogatni kell. Fontos, hogy a 
város vezetése mind több feladat megol-
dásába vonja be az érintett civil szerve-
zeteket—persze, nemcsak Dorozsmán. 

A nagybani piac: Nagyon gyorsan 
megoldást kell találni a nagybani piac 
jelenlegi, tarthatatlan helyzetére. Olyan 
megoldást, amely nemcsak megszűnteti 
a zsúfolt, zajos és helyenként undorító 
állapotokat, hanem amely egyformán 
előnyös a termelőknek, a kereskedőknek 
és a vásárlóknak is. Az ilyen megoldás 
előnyös lesz a városnak is, és mindenek-
előtt Kiskundorozsmának. Azért küz-
dök, hogy mindez megvalósuljon! 

Dr. Balogh Elemér 
Független polgármesterjelölt 

Gondolatok Dorozsma közeljövőjéről 
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DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
Rendel: hétköznap 8-9. 

Polgármesteri Hivatal, Dorozsma 
Bejelentkezés személyesen vagy 

telefonon: 463-038. 
Mobil: 06 30 9723-016 egész nap. 

Egyéb időpontban, hétvégén ill. háznál 
megbeszélés szerint. 

Minden fajta állat gyógykezelése, 
védőoltása, szaktanácsadás. 

Egyesületi élet 
Közel két év telt el azóta, hogy 2001. 

április 8-án újraalakult a Dorozsmai 
Katolikus Kör. Eredetileg 1896. február 
2-án szerveződött, és több mint ötven-
éves működése után szüntették meg. 

Most csak erről a rövidebb időszak-
ról számolnék be, arról, hogy hogyan 
alakult, zajlott az egyesületi életünk. 

Többünknek kettős tagsága van, 
ugyanis tagjai vagyunk a Prohászka 
Ottokár öregcserkész csapatnak, ez jól 
bevált, kölcsönösen segítjük egymást, 
közös rendezvényeket szervezünk. Fel-
vettük a kapcsolatot több hasonló szege-
di szervezettel, és sok segítséget ad a 
Városi Önkormányzat nyugdíjasokkal 
foglalkozó részlege is. 

Az elmúlt időszak programjai közül 
említésre méltóak az alábbiak voltak: 

Részt vettünk a Jubileumi Kézfogás 
elnevezésű nyugdíjas találkozón Szolno-
kon 2001. június 30-án. Közös kirándu-
lást szerveztünk Ópusztaszerre. 

Részt vettünk a szegedi Karitász 
karácsonyi munkájában. A hölgyek több 
mint 10 kg mézespogácsát sütöttek, és 
karácsonyfadíszeket készítettek. Mind-
ezeket eladták és a befolyt összeget csa-
ládtámogatásra fordították. 

Újévet köszöntő találkozónk volt 
január 13-án, melyen fellépett az Uni-
verzitás Vonósnégyes. Mozart, Schubert, 
Beethoven művekből adtak elő. A cser-
készcsapat tagjai bemutatták az Adai 
Betlehemes játékot. 

2002. február 10-én vendégünk volt 
Dr. Fazekas István nyugdíjas múzeum-
igazgató, „Beszélgetés a kunokról” címen 
tartott előadást. Mi pedig, mint kun és 
jász ivadékok megismerhettük múltunk 
egy kicsi darabját. Ugyanekkor lépett fel a 
20 éves jubileumát ünneplő Székivirág 
citerazenekar, alföldi népdalokkal. 

2002. március 19-én kirándultunk 
Budapestre. A Millenáris kiállítást te-
kintettük meg. 

Természetesen megemlékeztünk a 
nőnapról és az anyák napjáról is. 

Két alkalommal rendeztünk rövid 
műsorral és vacsorával összekötött talál-
kozót. 

Találkozóinkat minden hónap máso-
dik vasárnapjának délutánján 4 órakor 
rendezzük, melyek teadélután jellegű-
ek /üdítő, sütemény saját készítésben és 
felszolgálásban/. Természetesen a műsor 
és a találkozások /kirándulások/ gyako-
risága a tagság igénye szerint változhat. 

Említettem, hogy anyagi támogatást 
kaptunk az önkormányzattól és magán-
személyektől is. Tagdíj nincs. 

Az anyagi támogatást az egyesület 
berendezéseinek készítésére és vásárlá-
sára fordítottuk. Elkészült házilag 12 db 
asztal, vásároltunk 16 db széket, vízme-
legítőt, TV szekrényt, tányérokat, poha-
rakat, evőeszközöket, asztalterítőket, 
több hasznos apróságot. 

Mindent összevetve, ha nem is va-
gyunk teljesen elégedettek, de nagy pa-
naszra sincs okunk, hiszen nem állt 
rendelkezésünkre sok idő, hogy minden 
elgondolásunkat meg tudtuk volna való-
sítani. Célunk továbbra is a tagság lét-
számának növelése minden korosztály-
ból, akik majd segítenek, továbbviszik és 
fejlesztik az egyesületi életet. Hívunk 
mindenkit, akinek megfelelnek a beszá-
molóban felsorolt rendezvényformák, 
amelyeket még bőven lehet tovább szí-
nesíteni. Jelszavunk továbbra is: „Nem 
jó egyedül” és azt valljuk, hogy a tartós 
és tartalmas egyesületi élet titka a kö-
zös élmények és emlékek sokasága. 

Varga István 
A Dorozsmai Katolikus Kör elnöke 

Tájékoztató Járdaépítésről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 17. sz. választókerületben – Thurzó 
Ferenc képviselő úr körzete – az alábbi helyekre rendeltük meg a beton járdalapokat 
homokkal igény szerint. 

• Új tér nyugati oldala 1.100 db 
• Nyugati sor 530 db 
• Rigómező u. 10. sz. 90 db 
• Rigómező u. 16. sz. 165 db 
• Rigómező u. 20. sz. 150 db 
• Rigómező u. 22. sz. 85 db 
• Rigómező u. 26. sz. 100 db 
• Jerney u. 32. sz. Kubikos utca felől 320 db 
• Barátság u. 17. sz. Málna u. felől 370 db 
• Virág u. 11-13. sz. 150 db 
• Kút u. 16-tól 1 soros 140 db 
• Hegedű u. 50. Dobos u. felől 340 db 
• Jolánka u. 9. sz.-tól végig 1 soros 300 db 
• Jolánka u. 2. sz.-tól végig 1 soros 300 db 
• Majális u. 19. sz. Palócz u. felől 350 db 
• Zalán u. Széchenyi u. – Majális u. között 1 soros 280 db 
Kérjük a lakosságot, hogy a kiszállítást követően minél hamarabb rakják le te-

kintettel arra, hogy a behatárolt keret miatt nincs lehetőség a pótlásra. 
 Papp István Thurzó Ferenc 
 A Kiskundorozsmai Kirendeltség vezetője önkormányzati képviselő 

Fohász a 
szilvásgombócért 
Frank Juli, háziasszonyok pártfogó-

ja, könyörülj rajtam! Világosítsd meg 
elmém, adj szárnyat a főzőkanalamnak! 
Ma szilvás gombócot szeretnék főzni! 

Te ismersz engem. Kapcsolt vállalko-
zásban vagyok háziasszony, családanya, 
feleség és dolgozó nő, s időnként találko-
zom önmagammal is. Tudod azt, hogy 
gyámoltalan vagyok, és képzelőerőm 
sincs, ha elrontanám a dióspiskótát, 
nem tudnám feljavítani. Neked beval-
lom, a családom büntetésből kapott en-
gem, én pedig őket. Azt, hogy ők miért 
bűnhődnek, nem tudom, de az én vét-
kem igen nagy. Kamaszlányként tettem 
egy fogadalmat, hogy enni nem szerető, 
főzni nem tudó fiúhoz megyek feleségül, 
és ezt a fogadalmat már húsz évesen 
megszegtem. Azóta vezeklek. Bűnöm 
bocsánatáért naponta áhítatot tartok és 
etetem a családom. 

Érdemem alig van, bár a múltkor az 
a kukoricás rántott szelet egészen ehető 
volt. Most csak ezt a szilvás gombócot 
szeretném… Tudom, tudom, hétfőn még 
a tökfőzelék sem sikerült, de engesztelé-
sül almás lepényt sütöttem, és egyéb-
ként is igyekszem. Igaz, cukrozott szöcs-
kével még nem kínáltam őket. 

Naponta megvizsgálom lelkiismere-
tem, és megbánom összes bűnömet: az 
itthoni krumpli nem lisztes, elfelejtet-
tem porcukrot venni. Majd darálok. Tu-
dom, a szertartásom nem tökéletes. Hol 
a kezdő ének hibás, hol a bűnbánat nem 
elég mély, vagy a dicsőítés marad el 
ezért, könyörgöm, Juli, segíts! Hideg 
legyen a krumpli, vagy meleg? Illus néni 
szerint csak jéghidegen jó. Lássuk az 
írást. Már elmélyülök az áhítatban. Le-
gyen nekem a Te igéd szerint Juli! 

1 kg héjában főtt, még forró burgo-
nya, 

25 dkg finomliszt, 
50 dkg magvaváló szilva, 
2 púpozott evőkanál porcukor, 
1 mokkáskanál őrölt fahéj, 
10 dkg zsír, 
10 dkg zsemlemorzsa. 
Amikor töredelmes szívvel és belisz-

tezett nyújtófával a tésztát kinyújtom, 
csak Őket látom, az enyéimet, amint 
eszik a gombócot, s már tudom, legalább 
tízzel többet kellett volna csinálnom! 

Várnagy Márta 
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„Keserű éjszaka a diszkóban” 
Tisztelt szerkesztőség! 
Tanulságos eset történt velem 2002. 

08. 10-én. Valójában nem is velem tör-
tént, de csak a véletlenen, vagy inkább a 
szerencsémen illetve a higgadt és józan 
felfogóképességemen múlott, hogy nem 
én jártam hasonlóképpen, és nem csöp-
pentem bele az ügybe komolyabban. (…) 

Egy átlagos hétvégi, szombati prog-
ram a fiatalok körében az esti diszkó. 
Sokan elítélik, főleg az idősebb korosztály 
ezt a szórakozási módot, de ellene senki 
nem tud tenni, és nem is akar, hiszen 
egyeseknek ez jó bevétel, a fiatalok pedig 
itt szereznek úgymond tapasztalatot, itt 
ismerkednek, üzletelnek, és nem elsősor-
ban kikapcsolódnak, zenét hallgatnak, 
táncolnak. Az alkoholfogyasztás, a kábító-
szer élvezet és kereskedelem központja, a 
korai szexuális élet kialakulásának me-
legágya. Bizonyára sokan elképednének 
azon, hogy én túl a 30 évemen, még rend-
szeresen ilyen helyekre járok. Néha nem 
ártana, ha a szülők is kipróbálnák, talán 
egy kicsit közelebb kerülnének gyermeke-
ik álom és valóságos világához. Azért írom 
ezt le, mert nem szeretném azt a benyo-
mást kelteni, hogy ez egy tizenéves pana-
sza, pedig az is lehetne. Panasza lehet ez 
egy szülőnek is, aki joggal féltve engedi 
gyermekét ilyen helyekre, fogalma sincs 
róla, csak a hallomások és esetleg elferdí-
tett történetek alapján, hogy ott milyen 
veszélyek leselkednek gyermekére. 

A helyszín az üllési diszkó, amely a 
fiatal korosztály egyik kedvenc törzshe-
lye. Három hete megszépülve, felújítva 
nyílott meg. Két barátommal – akik élet-
korának összege alig-alig haladja meg az 
én életkoromat – elhatároztuk, hogy el-
megyünk, és jót szórakozunk. Társult 
hozzánk egy negyedik srác is. Hazudnék, 
ha azt állítanám, hogy nem ittunk alko-
holt, de a józan ész határain belül, a ko-
ordinációs képességeink teljes birtokában 
szórakoztunk, táncoltunk, figyelve ma-
gunk és mások testi épségére. Akik en-
gem ismernek – mert Dorozsmán elég 
sokan vannak, még ha nem is feltétele-
zik, hogy én vagyok, aki e sorokat elkö-
vette – azok tudják, hogy sok mindenre 
nyitott, általában segítőkész, megértő, jó 
kommunikatív és felfogó képességekkel 
rendelkező, értelmes dolgokról észérvek-

kel meggyőzhető EMBER vagyok. Nem 
állat – bár azok némelyike sokszor értel-
mesebb, mint sok embertársunk – aki a 
gesztusokból, hangokból és esetleg szag-
jelekből ért. A hajnali órákra két társam-
mal kicsit megfáradva vonultunk ki pi-
henni a diszkó belső területén okosan 
kialakított udvarra. A „hozzánk csapó-
dott” ismerősünk, aki egész nap fizikai 
munkát végezve dolgozott – lévén ez a 
szombat sajnos munkanap volt – az asz-
talra borulva elszenderült. Nem zavart ő 
ott senkit, nem volt részeg sem, csak egy 
kicsit álmos. Csevegésünket 10-15 perc-
cel később negyedik társunk zavarta 
meg, aki látva a jelenetet, közölte dönté-
sét – ő vezette autónkat – még egy fél 
órát maradunk, aztán indulunk, majd 
pedig ő bevonult a táncparkettre. Beszél-
getés közben nem vettük észre, hogy 
másik társunk jó mély álomba zuhant. 
Néhány perccel később egy a húszas évei 
végén járó, nálam jóval fiatalabb illető 
szólt oda hozzánk, hogy szóljunk tár-
sunknak. Azt hittük, hogy valami isme-
rőse és beszélni akar vele. Én játékosan 
megfricskáztam az alvó fülét, és odaszól-
tam neki, hogy keresik. Persze ő ebből 
semmit sem érzékelt, olyan mélyen 
aludt. Én egy mosolyt és vállrándítást 
küldtem az idegennek, majd tőle elfor-
dulva tovább folytattuk eszmecserénket. 
A következő pillanatban a döbbenet jele 
ült ki arcomra. A jövevény, akiről nem 
tudtuk megállapítani, hogy valójában ki 
is, egy rendező lehetett, mert felrántotta 
alvó társunkat, aki az egészből semmit 
sem értett, és mint egy álmos ember nor-
mális esetben visszaült, és mondta neki, 
hogy hagyjál. Erre az igazán még izom-
kolosszusnak sem mondható, de izom-
agyú „fontosnak tartom magam” típusú 
embertársunk felrántotta újra, majd egy 
jókora ütést mért az ébredező ember 
arcába, aki ennek hatására visszaro-
gyott. Valószínűleg további ökölcsapások 
következtek volna, ha felébredve csipke-
rózsika álmomból közbe nem avatkozom, 
persze csak okosan, nehogy én kapjam a 
következőt. Diplomáciai tudásom és bá-
torságom összerendezgetve megszólítot-

tam a cséphadarót, hogy miért bántja a 
fiút. Valószínűleg süket lehetett, mert 
rám nézett, de nem válaszolt – gyengén 
olvas szájról. A második értelmes monda-
tom, miszerint már éppen menni készül-
tünk, eljuthatott „izomagyába” és azt 
válaszolta, hogy akkor húzzatok. Majd az 
álmos srácot látványosan kivonszolta a 
kijárathoz, és kidobta. Ekkor már belém 
ha t o l t  a  f e l i sme r é s ,  e z  e g y 
KIDOBÓEMBER. Abban a pillanatban 
felvillant bennem egy kép, a nemrég el-
hunyt Simon Tibor esete, és azonnal szól-
tam még táncoló gépkocsivezetőnknek, 
hogy izzítsuk a motort és induljunk. Még 
fel sem fogta, mi történt, már kint áll-
tunk a jármű előtt, ahol szomorúan és 
megtörten, dagadó arccal állt és várt 
ránk a fiú. Közölte, hogy soha többé nem 
jön ide. Nem fog pénzt költeni azért, hogy 
megverjék. 

Tanulság: 
1. nem mind az, aminek látszik, 

illetve ami nem látszik, az bárki lehet. 
Régebben a rendezők jobban meg voltak 
különböztetve a szórakozóktól, egyen-
pólóval. 

2. munka után nem mindig édes a 
pihenés (szórakozás) Ha sokat dolgozol, 
ne menj szórakozni, mert pórul járhatsz, 
(inkább ne dolgozz?!?) 

3. szórakozóhelyen soha ne aludj el, 
mert nem tudod, mire ébredsz 

4. a kommunikáció az egyik legfon-
tosabb EMBERI dolog a világon, de csak 
akkor működik, ha mindkét fél EMBER, 
és képes azt művelni, felfogni. 

Álmos ember nem tud kommunikál-
ni, a KIDOBÓ pedig nem EMBER, és itt 
nem a rendezőket értem, mert Üllésen 
zömében korrekt gárda működik, csak 
azt nem értem, ők hogyan tűrhetnek 
meg köztük olyanokat, akik szégyent 
hoznak rájuk. 

Javaslat: 
Nem ártana a dorozsmai ifjúságnak 

helyben létrehozni valami hasonló szóra-
kozóhelyet, hiszen a Bányai utcabálon 
megjelent embertömeg bizonyítja, hogy 
mennyire igénylik az emberek a zene 
okozta kikapcsolódás örömét, akkor nem 
kellene messze autózni, kevesebb diszkós 
baleset történne, és talán közelebb kerül-
nének a generációk is egymáshoz. 

Tisztelettel: Kovács J. Zoltán 

Olvasói levél 

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy csak névvel és címmel ellátott olvasói leveleket áll mó-
dunkban közölni. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a leveleket szerkesztve, annak 
mondanivalójának tiszteletben tartásával közöljük. 

„Mindig tanul 
az ember” 

 

Az első csengetés után – kérésemre – 
felengedtek az osztályteremhez, hogy 
szünetben átadhassak kisleányomnak 
egy otthonmaradt fontos dolgot. A máso-
dik csengetésig eltelt néhány percig a 
tanterem előtt várakoztam. A kihallat-
szó óvodai zsivajt is túlszárnyaló, dob-
hártyát ingerlő gyerekek ordibálását 
hallva döbbenten álltam. 

A tanító emelt hangon viaskodott a 
„beszélgető?” diákokkal. Diktálta a leckét, 
s ismertette a közeli dolgozat anyagát 
vázlatokban, segítségként, a témakört 
megjelölve. Én kint állva „füleltem”, mert 
nem voltam biztos abban, hogy az én 
gyerekem hallja-e eme fontos tudnivalót, 
hogy felkészülhessen rendesen. (S ha 
nem vagyok ott?) S a többiek? Töpreng-
tem: lehet, hogy éppen ő is a hangadók 
között kiáltozik? Kisvártatva belülről 
valaki elkezdte „rugdosni” a nyári szünet 
alatt lefestett ajtót, miközben a kilincset 

folyamatosan rángatta. Ezt követően 
pánikszerűen, egymást tiporva zúdultak 
ki a tanteremből a diákok. Elgondolkod-
tam: én sem voltam „angyalgyerek”, de 
egyre jobban emlékszem tanítóim, szüle-
im erejét fogyasztó, sohasem szűnő intel-
meire. 

Eddigi próbálkozásaim – most már 
szülőként – megerősítését határoztam 
el, mely szerint „0-ik” órába – a zsúfolt 
tananyaghoz – beiktatom az otthoni 
illemtanórát, engedelmességre okító 
feladatokkal tűzdelve. Ez az „inkognitó-
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Őszi előfizetési akció!

Fizessen elő az HBO-ra
november 15-ig, maradjon
velünk 3 vagy 6 hónapot,
és megajándékozzuk  Önt
20, illetve 30 százalék 
díjkedvezménnyel.
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M inden előhívás  —  nagyítás  esetén 

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

  

Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

 

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

 
 

Szeretettel várjuk önt a DOROZSMAI ÚT 145. szám alatt. 
Kibővült választékkal: 

iroda– és játékszerek, játék, ajándék, újság, 
könyv, parkolójegy, buszjegy, fénymásolás. 

DÉLI APRÓ hirdetésfelvétel! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-17-ig. Szombat: 8-12-ig. 

Allianz Hungária „Pusztai” 
Biztosítási Tanácsadó Iroda 

Biztosítások tanácsadása, ügyintézése és 
kötése: 

� Lakás, épület és társasház biztosítása, 
� Gépjármű– kötelező és CASCO biztosítás, 
� Életbiztosítások és nyugdíjpénztár, 
� Szakmai és általános felelősségbiztosítások, 
� Vállalkozásbiztosítások, 
� Utazás– és balesetbiztosítások, 
� Gazdálkodó szervek biztosítása. 

Érdeklődni a következő helyen és 
telefonszámon: Szeged-Kiskundorozsma, 
Czékus u. 53. Telefon/Fax: 62/461-578 

Mobil: 30/99-59-250 
E-mail: pusztai.lajos@tiszanet.hu 

U N G I   B t .U N G I   B t .U N G I   B t .U N G I   B t .    
Műszaki szaküzlet 

 

—Háztartási gép alkatrész 
—Csapágy, szimmering, szénkefe 
—Villanyszerelési anyag 
—Elem, izzó, asztali elosztó 
—Porszívókhoz papír porzsák stb. 

 

Dorozsmai út 143. 
Tel./fax: 62/460-149 

Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig 
Szombaton 8-11. 

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) 

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

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

Ú j d o n s á g ! 
Bébi és gyermekruhák 

kaphatóak! 

 
 
 
 
 

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 

 F  i g  y  e  l e  mF  i g  y  e  l e  mF  i g  y  e  l e  mF  i g  y  e  l e  m     
G é p já rm ű  v iz sg á z ta tá s  Z s o m bó n  F a rk as  F er en c  a u tó s z er e lő  m ű h e lyéb en  

 

 V á lla l ja :  szem él y- é s  gép k o cs ik  F a r k a s  F er e n c  

 — ja v ítá sát gé p já rm ű te c h n ik u s  

 — m ű s za k i  viz sgá ra  való  fe lk ész í tés ét a u tó s z e re lő  m es te r 

 — m ű s za k i  viz sgá z ta tá sá t  (h elyb en ) Z s o m b ó , F e ls za ba d ulá s  u . 2 1 . 

 — k ö r n yeze tvéd elm i fe lü lv iz sg ála tá t. T e l./fa x : 2 5 5 -0 6 3  
 N y itv a  ta r tá s : h é tfő tő l p én te k ig  7 -1 7  ó rá ig  0 6  20 /3 4 7 -34 7 0  

Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

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

 
• Fénymásolással, parkoló– és busz-

jegy értékesítéssel állunk kedves 
vásárlóink rendelkezésére. 

 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 Fémzárolt őszi kalászos gabona– és lucernavetőmag-

ok, valamint műtrágyák kis és nagy vételben kedve-
ző áron kaphatók. 
 
Érdeklődni: Déli-Farm Kft. Szeged-Kiskundorozsma, 
Kettőshatári út 6. (Nagybani Piac mellett)  
vagy 62 556-120 és 62 556-130 telefonon. 

Nyugdíjas tanárnő vállalja általános 

iskolás tanuló délutáni felügyeletét 

tanulással, nyelvtan korrepetálással. 

Házhoz megyek. 500 Ft/óra. 
 

Tel.: 06 30 468-9175 

Figyelem! 
Tüzifa darabolást, fakitermelést, 

veszélyes fák kivágását vállalom. 
Erdőgazdálkodásban (telepítést, 
fatömeg becslést, értékesítést) 

szakirányítást vállalok. 
Gömbfát (szürkenyár, nemesnyár) 

vásárolnék! 
Kovács Imre okl. erdőmérnök 

6791 Szeged, Dorozsmai út 57/A 
Tel.: 06 30 559 4562 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 

TISZAÉPTISZAÉPTISZAÉPTISZAÉP    
SzövetkezetSzövetkezetSzövetkezetSzövetkezet    
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 

 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. 
 

 Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

Tel.: 62/463-614 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

1,5 l Szögedi ászok 270,- 
1,5 l Red Devil vörös sör 360,- 
0,5 l Arany ászok 109,- + ü. 
0,5 Nőalakos likőrök 690,- 
0,5 l Piramis curacao 629,- 
750 ml Domestos 349,- 

 

Vegyiáruk, üdítők nagy választékban. 
Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 

Vasárnap: 8-16 

Nagy– és kisállatok gyógykezelését és 

összes védőoltását és ivartalanítását válla-

lom. Hívásra házhoz megyek, szombaton 

és vasárnap is. 

Rendelési idő lakásomon: 6-10 és 15-18-ig. 

Dr. Komáromi János 
Dorozsmai út 122/B 

Tel.: 461-750 

5, 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT. 
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 

körű ügyintézéssel, időponttal. 
—Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 

beültetés, locsolás stb.) a 
kiskundorozsmai temetőbe. 

Kínáljuk: 
—A temetkezési kellékek széles körű 

választékát. 
Mindezt megtalálja a temető 

bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

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

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

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Bartáné Papp Andrea, Kiss Zsófia, S. Grandpierre Cecilia, 

Pócsai György, Somogyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Szilágyi Péter, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos: 20 543 8236; 20 470-6587 és Nyári Imre: 06 20 512  6943 Megjelenik 3800 példányban 
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Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő  SZEPTEMBERTŐLSZEPTEMBERTŐLSZEPTEMBERTŐLSZEPTEMBERTŐL ÚJ HELYEN!ÚJ HELYEN!ÚJ HELYEN!ÚJ HELYEN! 
Ügyfélfogadás:  H  H  Dorozsma, Szent János tér 1. (a templom mellett) 
 Sz de. K du. Magánházak—lakások—üdülők—kertek—tanyák 
 P 9-11 Cs 15-18 adásvétele, értékbecslése 
 Szo  P  Hitelügyintézés 

Telefon: 427-746 Mobil: 06-30-2486-944  

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

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

 

 

EFES 2000 Kft. 
Dorozsmai Vágóhíd és 

Húsüzem 

áruválasztéka: 
 
Abált szalonna 704 704 704 704 Ft/kg 

Erdélyi szalonna 704704704704 Ft/kg 

Fst. Csemege szalonna 535535535535 Ft/kg 

Fst. Kenyérszalonna 488488488488 Ft/kg 

Fst. Disznósajt 657657657657 Ft/kg 

Fst. Főzőkolbász 740740740740 Ft/kg 

Fst. Húsoscsont 352352352352 Ft/kg 

Lángolt kolbász 940940940940 Ft/kg 

Rizses hurka 570570570570 Ft/kg 

Sütőkolbász 822822822822 Ft/kg 

 

Várunk minden kedves régi és új 

vevőnket a megszokott 

minőséggel a vágóhíd boltjában! 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

ATi Császárné Bt. 
 

Moped-, motorkerék-
pár-, személy-, teher

-, nehézpót-, autó-
buszvezetői tanfo-

lyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

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

 

 

 

 

 

 
 

DR. 
MUSTAFA LÁSZLÓ 

fogszakorvos szerdai rendelésének 
helye és ideje megváltozik! 

 

Augusztus 7-től 

Szegeden, Mérey u. 9/b alatt. 

Bejelentkezés telefonon: 62 425-

946 
 

Hétfő: 15.00-19.00 

Kedd: 9.00-11.00, 15.00-18.00 

Szerda: 9.00-15.00 

 tárcsázza a 6791-es 


