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Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja azokért, akiket szeret. 
(Claudel) 

Havi gondolat 

Juhász Gyula 
A föltámadott 

 
Negyven napig még a földön maradt. 
Járt-kelt a zöldben, megfürdött a fényben, 
Szívében érezé a szent tavaszt. 
 
A gyermekek közt játszott és mesélt, 
Virágát derűs homlokára fonta, 
Ujjongva mondta: Ó élet, te szép! 
 
Negyven napig még a földön maradt. 
Ragyogó lelke távol ködbe látta 
A koponyák hegyét, az árnyakat. 
 
Egy orgonavirágos hajnaltájon 
Oly könnyű lőn a teste, mint a fény 
S elszállt némán a mennybe, mint egy álom. 

* 
Én, ki ezt írom, egyike vagyok azok-

nak, kik szavokat adták, hogy az uniora 
tehetségök szerint közremunkálni mago-
kat elhatározták. A közönség, mely cse-
kély lapjainkat pártfogására méltatja, 
legyen bár vallásban különböző, a haza 
szent nevének szempontjából közös 
szerelmében nem különbözik, s az unio 
ügye a haza szent nevének szempontjá-
ból is sokkal inkább közügy, mintsem 
helyeslést ne remélenék. Mi tehát az 
uniot korunk nagy kérdései közé számít-
juk; ezek közt azonban olyannak tartjuk, 
melyhez a szeretetnek szent pietásával 
szabad csak közelíteni. Ily szempontból 
ügyekezendünk e czélra közremunkálni; 
s ily szempontból szólítjuk fel közre-
munkálásra az erősbeket, kiknek elvben 
s buzgalomban rokonszenvűeknek te-
hetségből több adatott. 

(Kossuth Lajos) 

„Úgy emlékszem, voltam szavazni” 
Ez idáig rendben is volna. Dicséretes, 

hogy vette a fáradságot és elballagott a 
szavazóhelyiségbe, hogy vette a fáradsá-
got és tett egy ikszet egy keresztet egy 
körbe, hogy nagy erőt vett magán, fel-
emelte azt a karját, amelyben a borítékot 
tartotta és agykapacitást megerőltetve 
belecélozta azt a szavazóurna nyílásába. 

Ennyi volt csak. Nem kell nevetni, 
tényleg ennyi. Ez volt az a nagy munka, 
mindössze egy percig tartott. Sokan voltak 
olyanok, akik áldoztak az életükből egy 
percet arra, hogy további életünket döntő-
en meghatározó történelmi pillanat része-
sei legyenek, és elmenjenek szavazni az 
EU-csatlakozásról, igennel vagy nemmel. 

Kissé meglepő módon, a felmérések 
azt támasztják alá, hogy még azok is vol-
tak szavazni, akik közben nem is. Hogy is 
van ez? A megkérdezettek nagyobb száza-
léka vallotta azt, hogy volt szavazni, mint 
ahány százalék valóban elment. 

Az is tény, hogy nem lehet a polgárok-
ra „ráerőszakolni” a választást. Tehát, 
eltérően a múltban bevett szokástól, a 
polgárokat nem lehet kényszeríteni arra, 
hogy beálljanak a szavazófülkébe. Min-
denki a saját, a demokráciában adott pol-
gári jogait gyakorolhatja azzal, hogy bele-
szól jövője alakításába. Viszont hogyan 
vegyék figyelembe azok véleményét, akik 
nem élnek e jogaikkal? A demokrácia 
lényege az, hogy effajta fontos kérdések-
ben mi döntünk. Nem ezt akarta Magyar-
ország, amikor 1989-ben végre rendszer-
váltás következett be? 

Találkoztam olyanokkal is, akik azért 
nem mentek el szavazni, mert ellenzik a 
csatlakozást. Ehhez, azt hiszem, nem kell 
semmiféle kommentárt fűznöm. 

A dorozsmai, összesen 8 szavazókör 
eredményei híven tükrözik az országos 
átlagot. A 8391 fő jogosult polgárok mind-
össze 40,65%-a volt szavazni, az érvényes 
szavazatok száma 3383 volt, amely 
88,15%-a igen, 11,85%-a nem. Tehát a sza-
vazati joggal rendelkező dorozsmai lakos-
ság 35,53%-a akarja az EU-t, 4,77%-a nem, 
a „maradék” pedig tartózkodik. 

 
Egy szavazatszámláló bizottsági tag 

jelenti: este hét óra, minden csendes. Volt 

két mozgóurnát kérő szavazónk, ám köz-
ben az egyikük mégis saját lábán be tudott 
jönni leadni a szavazatát. Délután egy 
öreg nénit soron kívül igazoltunk és ad-
tunk neki szavazólapot: rosszullétével 
küszködve jött el idáig, szavazni. 

Este nyolc után van időnk pihenni. 
Átlagosan minden húsz-harminc percben 
jön csak egy-egy szavazó, őt is átirányítjuk 
a szomszéd helyiségbe, mert nem a mi 
szavazókörünkbe tartozik. Este kilenc 
után kezdődhet a nagy számolgatás. Az 
1200 főből 450-en voltak itt, csak két ron-
tott szavazólapunk volt, kettőt pedig ha-
zavitt két szavazónk… Nem csoda, gyor-
san végeztünk, 11 órára már haza is kerül-
tünk. 

gs 

Szavazott:
(3411 fő)

40,65%

Nem szavazott:
(4980 fő)

59,35%

Szavazók és nemszavazók aránya 

NEM:

401
(11,76%)

IGEN:

2982
(87,42%)

Érvénytelen:

28
(0,82%)

A szavazatok aránya (16+17. vk.) 
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Miniszterek Tanácsa 
 
Az EU fő döntéshozó szerve, a Minisz-

terek Tanácsa a tagországok minisztereiből 
áll (a találkozó témájától függ, melyik tárca 
képviselői vesznek részt rajta). Az Európai 
Bizottság által kezdeményezett jogalkotást 
tehát nemzeti politikusok hagyják jóvá – 
igaz, bizonyos kérdésekben az Európai 
Parlament beleegyezése is szükséges. A 
tanács elnökségét félévente más-más tagál-
lam látja el, jelenleg Görögország. 

A Miniszterek Tanácsa egyhangúlag 
vagy minősített többséggel dönt. A minő-
sített többséghez a szavazatok legalább 71 
%-át kell megszerezni (87 szavazatból 62). 

A miniszterek találkozóit munkacso-
portok, illetve a tagországok EU-nagy-
követeinek testülete (Coreper) készíti elő. 
A tanács titkársága körülbelül kétezer főt 
foglalkoztat, székhelye Brüsszel, de Lu-
xembourgban is tartanak üléseket. 

 
Európai Tanács 
 
A ta gálla mok kormá nyfő iből 

(Finnország és Franciaország esetében az 
elnökből is) álló Európai Tanács a soros 
elnökségi periódusokhoz igazodóan fél-
évente tartja rendes üléseit, s az utóbbi 
évek gyakorlata alapján félévente sor ke-
rül rendkívüli és informális találkozókra 
is. A találkozókon részt vesznek a külügy-
miniszterek, az Európai Parlament elnöke 
és az Európai Bizottság elnöke is. 

Az Európai Tanács konkrét ügyekben 
nem dönt, azonban testületként feladata 
meghatározni az EU általános politikai 
irányvonalát, illetve megoldani azokat a 
problémákat, amelyeket a Miniszterek 
Tanácsában nem sikerült rendezni. 

 
Európai Bíróság 
 
A luxembourgi székhelyű Európai Bíró-

ság 15 bíróból áll, akiket – közös megegye-
zés alapján – a tagországok kormányai kül-
denek hat évre. A teljes függetlenséget élve-
ző bíróság felügyel arra, hogy az EU alap-
szerződéseit betartsák, és törvényeit megfe-
lelően alkalmazzák. Az Európai Bírósághoz 
egyaránt fordulhatnak a tagállamok, az 
Unió intézményei és az állampolgárok. 

 
Számvevőszék 
A Luxembourgban található Számve-

vőszék tagjait – az Európai Bírósághoz 
hasonlóan – hat évre delegálják a tagál-
lamok. A testület ellenőrzi az EU bevétele-
it és kiadásait, és éves jelentést készít az 
Európai Parlament és a Miniszterek Taná-
csa számára. 

(Folyt. köv.) 
 

Összeállította: Kiss Zsófia 

Az Európai Unió 
intézményei 3. 

A nagybaniról őszintén! 
Vendégünk volt a városfejlesztési alpolgármester 

Április 15.-én kedden 18 órakor végre 
egy őszinte, reálisan érvelő, és nem leke-
zelő modorú önkormányzati vezetőt is-
merhetett meg a nem túl nagy számú kö-
zönség Nagy Sándor városfejlesztési al-
polgármester személyében. A Dorozsmai 
Lokálpatrióták Társasága vendégét arról 
kérdeztük, mi várható a nagybani piac 
további sorsában. Ahhoz, hogy ezt jobban 
értsük, engedtessék meg az, hogy egy 
rövid történeti kitekintést tegyek. 

1992. áprilisában érkezett kérés az 
akkori Vásár és Piacigazgatóság részéről, 
miszerint „ideiglenes jelleggel” szeretnék 
a Mars téren működő nagybani piacot a 
dorozsmai kirakodó- és állatvásár terüle-
tén elhelyezni. Csonka Gábor a piacigaz-
gató (később sztármenedzser, alpolgár-
mester és stadionépítő zseni) a piac bevé-
telének 50%-os „visszaforgatásával” hite-
gette a részönkormányzat tagjait, és a két 
önkormányzati képviselőt. A testület bele-
egyezett, majd egy ad hoc (alkalmi) bizott-
ság jött létre a Szegedi Közgyűlésben, 
amely a végleges elhelyezést volt hivatott 
kijelölni. (Az ad hoc bizottságnak nem 
volt tagja egyik dorozsmai képviselő sem.) 
a közgyűlés elé öt helyszínt terjesztett a 
bizottság javaslata alapján a vagyonkezelő 
iroda. Hosszas vita után a jelenlegi hely-
színt fogadta el a testület. Ezek után a 
Vásárigazgatóság homokbeton eljárással, 
illetve aszfaltozással stabilizálta a vásárte-
ret, és onnan végleg eltávolította az állat-
vásárt. Átmenetileg az állatvásár a volt 
juhhodályban működött néhány hónapig, 
de ezt az új igazgató (Katona András) 
megszűntette. Ugyanő a vállalkozók anya-
gi hozzájárulását kérve piacbővítési terve-
ket készíttetett, melyek soha nem kerültek 

elfogadásra. 1997.-ben Dr. Tóth László, 
akkori szegedi jegyző kérte a nagybani 
piac megszűntetését, mivel a feltorlódott 
tömeg miatt nem tudott kivonulni a tűzol-
tóság Forráskútra, és ott egy ház emiatt 
leégett. A város akkori MSZP-FIDESZ-
MDF-MKDSZ vezetősége azonban a he-
lyén hagyta a piacot, és a piacigazgatót. A 
piac végleges működési-engedélyt 2001.-
ben kapott. 2002.-ben két újabb alternatíva 
merült fel a piac elhelyezésére, amely jól 
tetten érhetően lobbista érdekeket szol-
gált. Az egyik a kiskunhalasi úton a 
„fantom benzinkút” környékére álmodta 
meg a piacot. A másik a SÜDFRUCT Kft 
által elkészített terv alapján az egykori 
ANJAFA Kft területét felvásárolva kívánta 
működtetni a piacot (ez az egykori TSZ 
tehenészet). Ezért a területért, amely 
100%-os magántulajdon keményen lobbi-
zott az elmúlt ciklus két dorozsmai képvi-
selője (lásd: a Délmagyarország 2002. má-
jus 13-i és 2002. május 24-i cikkei). Egy  
„kevés” készpénzért most is felajánlotta a 
tulajdonos jogi képviselője a városnak 
megvételre (az ára kb. a város éves költ-
ségvetésének negyvened része lenne). 

Idáig tartottak az előzmények. A fó-
rum vendége, Nagy Sándor elmondta, 
hogy a város most már végleg itt kívánja 
működtetni a nagybani piacot, mivel gaz-
daságilag ez a legoptimálisabb. Bővítésre 
első szakaszban a sportpálya 8-10 méter 
széles sávját veszik igénybe parkoló épí-
tésre. Később az egész pályát átépítik, de 
csak akkor, ha előzőleg új focipálya épül 
azonos területtel (kb. 3 év múlva).  A pá-
lya helyének kijelölése nagy körültekintést 
igényel, mivel Dorozsmán kevés az önkor-
mányzati terület (az IKV Rt. éppen ez év 

januárjában adott el 8310 négyzetmé-
tert). 

A bővítés új munkalehetőséget is 
biztosít a helyi lakosoknak, és a meg-
növekedett bevétel, ami helyi adó-
többletként a város kasszájába kerül, 
részben a helyi intézmények működ-
tetésére is fordítódik. Ígéretet tett 
Nagy Sándor arra, hogy a piacot 
„zöldfallal” (sövénysorral, fákkal) is 
el kívánják választani a környező 
lakóházaktól, és fokozzák a közterü-
leti ellenőrzéseket az utcán történő 
eladások megakadályozására. Ehhez 
hathatós segítséget ígért Fábián József 
a 17. körzet képviselője. (Tóth József, 
a 16. választókerület képviselője a 
meghívásunk ellenére erre a rendez-
vényünkre sem jött el.) 

A Dorozsmai Lokálpatrióták Tár-
sasága reméli, hogy a nagybani piac 
körüli áldatlan állapotok még ebben a 
ciklusban mindenki megelégedésére 
rendeződnek. 

Jenei Ferenc 
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester 
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Volt egyszer egy önálló Dorozsma 
Április 13-án vasárnap délelőtt 10 

órakor emlékülést tartott a Dorozsmai 
Lokálpatrióták Társasága a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban annak a sajná-
latos eseménynek az évfordulójára, 
hogy Dorozsma 30 éve lett Szeged. A 
meghívott vendégek mellett az igen 
kevés érdeklődő jelenléte talán betudha-
tó a Virágvasárnappal kapcsolatos teen-
dőknek, a Húsvétvárás előkészületei-
nek, vagy az Európai Uniós népszava-
zás eredményének megismerése utáni 
mély letargiának. A megemlékezés dísz-
vendégei voltak a hajdani Tanácstagok, 
a Végrehajtó Bizottság tagjai, a volt Ta-
nácselnök. Sajnos sokan már az igazol-
tan távol levők sorában „ültek”, hiszen a 
biológiai óra könyörtelenül ketyeg. (30 
év nagy idő.) 

Először Földi István a Dorozsmai 
Lokálpatrióták Társaságának elnöke 
köszöntötte a vendégeket. Elmondta, 
nem a tetemre hívás, a bűnbakkeresés 
volt a célja a megemlékezésnek, de a 30 
év bebizonyította, Szeged gyarmatává 
tette Dorozsmát, és egyértelműen 
Dorozsma fejlődésének a gátja Szeged. 
Meguntuk már hallgatni az olyan szege-
di megjegyzéseket, hogy „Ott a körtölté-
sen kívül, ugyan már, mit akartok?”. 

Majd Tóth József Tanár Úr, 
Dorozsma utolsó Tanácselnöke emelke-
dett szólásra. Rövid bevezetője után a 
résztvevők egy perces néma felállással 
tisztelegtek az elhunyt társak emléke 
előtt. Utána Tóth Tanár Úr színvonalas, 
régen elfeledett műhelytitkokat feltáró 
előadásban ismertette a község fennma-
radásáért, fejlődéséért tett emberfeletti 
erőfeszítéseket. Elmondta, Dorozsmát 
mindig beárnyékolta Szeged fejlődése, 
mindig küszködött Szeged város közel-
ségével, mindig szembekerültünk az 
ÁLDÁS? vagy ÁTOK? kérdésével. Sze-
ged már a harmincas években felvetette 
a csatlakozás kérdését, de az akkori ve-
zetés (Sztriha Kálmán, Eszes Mátyás) 
még ellen tudtak állni a városi nyomás-
nak, bár a politikai helyzet is más volt, 
mint a 60-as évek végén. Sokan kérték 
számon rajtuk is ezt az ellenállást, noha 
a Szegedhez csatolás régen eldöntött 
tény volt. Az Elnöki Tanács rendelete 
nem ismert ellentmondást, és a dorozs-
mai vezetőket, valamint a lakosság több-
ségét hamis ígérgetésekkel tudták a csat-
lakozás támogatására rávenni. Kiskun-
dorozsma 1968.-tól vált nagyközséggé, 
és akkor vált teljessé az államigazgatási 
egységek kiépítése, (anya-könyvezés, 
adóügy, építésügy, ipar, kereskedelem, 
stb.) ami a csatlakozás után fokozatosan 
visszafejlesztésre került. Más volt a hat-
vanas évek dorozsmai vezetése is, hiszen 
kb.: 250 fő választott a Nagyközségi Ta-
nácsba 1 képviselőt. Közelebb voltak a 
lakossághoz, több szem többet lát. Tóth 

Tanár Úr tiszteli, becsüli a mostani két 
képviselő munkáját, de gondolata sze-
rint „Nem szabad távol tartani magukat 
a lakosságtól! Lássák, tesznek is értük 
valamit! A lakossági véleményekre kell 
alapozni, Dorozsma értékeit próbálják 
már meg megvédeni!” Ugyanakkor 
megemlítette, a két Dorozsmáért felelős 
képviselő legnagyobb erőfeszítéssel sem 
tudja a helyi érdekeket képviselni egy 42 
tagú testültben. Egyszerűen rossz a 
rendszer! De szavai szerint „Nem sza-
bad példának venni az előző két képvi-
selő munkáját, mert azok bizony azon 
voltak, hogy a lakosság háta mögött 
intézzék a falu ügyeit.”. 

Elmondta, annak idején a Végrehajtó 
Bizottságnak három fő célkitűzése volt. 

 
1. Az irányító testület tekintélyének 

növelése. (ez most is elfogadható cél) 
2. A nagyközségi tanács fejlesztési 

te rv ei ne k me gval ósí tás a .  ( O TP-
társasház, Barátság utcai társasházak, 
12-tantermes iskola, óvoda, művelődési 
ház, 300 személyes mozi; ezek nagy ré-
sze akkor került megvalósításra) 

3. A nagyközségben lévő gazdálko-
dó egységek között az együttműködés 
elősegítése. (TSZ, ÁFÉSZ, HÓDGÉP, 
Pamutszövő, Bútoripari KTSZ, később 
pékség, vágóhíd) 

 
Sajnos ezen célkitűzések egy részé-

nek elmaradását az okozta, hogy a Sze-
gedhez való csatlakozást lebegtették. A 
megye és a járás azért nem adott pénzt, 
mert Dorozsma úgy is szegedhez fog 
tartozni. A város pedig azért nem, mert 
Dorozsma még nem volt a város része. 
Ilyen és ehhez hasonló gondokkal küsz-

ködtek az egykor Dorozsmát vezető 
erők. 

Ezzel fejezte be a beszámolóját Tóth 
Úr, majd baráti beszélgetésre biztatta a 
részvevőket. Először Gyuris Mihály, 
egykori VB-tag szólt arról, mi okozta a 
csatlakozást. Felvetette azt a kérdést, 
Dorozsma újbóli önállóságát ellenzők-
nek, hogy „Miért bűn az, ha egy dorozs-
mai ismét Dorozsmai akar lenni?” 

A kötetlen beszélgetésnek csak az 
idő szabott határt, de az ott lévők mind-
egyike támogatta, hogy az ilyen beszél-
getésekre előrehaladásunk érdekében 
nagy szükség van. 

Földi István még egyszer összefog-
lalta a mostani gazdátlanságból eredő 
hátrányokat. Majd külön megköszönte a 
vendégeknek a részvételt: 

- Tóth József Tanár Úrnak, Tanácsel-
nöknek; 

- Dr. Koszó Péter VB-titkárnak; 
- Joó Antal, Gyuris Mihály és Szíveri 

István VB-tagoknak; 
- Atlasz Henrik, Balogh Pálné, Forgó 

András, Gál Jánosné, Jenei Mihály, Mé-
száros János Tanácstagoknak; 

- valamint a mostani vezetés képvise-
letében megjelent Fábián József, a 17. 
választókerület önkormányzati képvise-
lőjének. 

(Meghívtuk Tóth Józsefet a 16. vk 
képviselőjét is, de ezt a rendezvényün-
ket sem tisztelte meg jelenlétével.) 

 
Az emlékülésről videofelvétel ké-

szült, amelyet a Szélmalom KTV Szövet-
kezet a helyi csatornán reményeink sze-
rint bemutat. 

 
Mucsi László 

Tóth tanár úr beszámolóját tartja az emlékülésen. 
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„… Szeresd, tiszteld, imádd” 
(Édesanyáinknak szeretettel) 

Drága Édesanyám! 
 
Bár már régen elköltözött közülünk 

mégis ismét írnom kell, mert 54 évesen 
sem értem még a világ minden titkát. 
Ugyan 19 évesen már nős voltam, 20 éve-
sen apa lettem, 46 évesen nagyapává lép-
tem elő, és remélem dédunokáimat is ma-
gamhoz, szoríthatom, mégis titok marad a 
titok: - kiből lesz a Mama, miből faragják 
az Édesanyát? 

Költők, írók - Petőfi Sándortól, József 
Attilán át napjaink ünnepelt tollforgatóiig 
- leírták, elmondták, mégis megfejthetet-
len a talány. 

Hogyan lesz a vihán-
coló csitriből, a nevetgélő 
bakfisból gyermekét világ-
ra hozó, gondozó, szerető 
Anya. Biztosan elvágják a 
köldökzsinórt az Édesanya 
és az általa megszült gyer-
mek között, vagy ez csak 
mese? Láthatatlan szála-
kon tovább táplálja - e gyermekébe a jót, a 
szépet, a tisztességet, a becsületes élet 
génjeit az ifjú Édesanya? Megannyi meg-
válaszolatlan kérdés. 

Mi a titka a „Ballada a katonáról” cí-
mű csodálatos szovjet filmben szereplő 
Édesanyának, aki szívszakadva, kilométe-
reket rohan a végtelen búzamezőn át, 
hogy csak egy pillanatra átölelje, majd 
ismét útjára engedje - biztosan tudva, 
érezve, hogy talán soha nem látja már - 
szabadságra hazatérő hős katonafiát. És 
hogy a háztető javítatlan maradt: mit szá-
mít, amikor látta, magához szorította a 
gyermekét!  

A „Ryan közlegény megmentése” 
című Oscar-díjas film kezdő jeleneteiben is 
ott a titokzatos — három gyermekét is 
elveszítő — sziklaszilárd, testi erejét köz-
ben elveszítő, de a megrendítő sorscsapást 
hihetetlen méltósággal viselő Mama. A 
filmeposz megrázó csatajeleneteiben 
hányszor hangzik el, velőkig ható harso-
gással: „MAMA!” Vajon milyen indíttatás-
ból dönt úgy a film tábornoka: a negyedik 
fiút meg kell menteni, ki kell hozni a há-
ború poklából, hogy a Mama szíve meg ne 
hasadjon. És a fiú mégis marad, harcol 
tovább: hűen hazájának tett esküjéhez és a 
szülőktől, Édesanyjától kapott útnak indí-
tó szavakhoz. 

Hány Édesanya temette már el élete 
legdrágább kincsét: saját gyermekét úgy, 
hogy már elsírta minden könnyét. És még-
is tovább harcol, küzd fáradhatatlanul 
családjáért, a megmaradtakért. 

A minap láttam egy Édesanya arcát, 
fogtam a kezét, amikor 47 évi boldog há-
zasság után - egyetlen leányával együtt 
gyászolva - eltemette szeretett férjét, akit 
öregen, betegen, tolókocsiban ülve is gon-
dozni, ápolni, bátorítani tudott. És már a 

temetés napján azt kérdezte: - Mi lesz 
veled kislányom, apád nélkül? 

Sokan vagyunk, akiknek egy pillantás, 
egy mozdulat, egy szó is elég lenne: igen, 
tudom rosszul döntöttem Édesanyám! De 
már csak a gondolat, az emlék, a - talán - 
átörökölt muníció maradt belőle. Nincs 
kinek elmondani a bajt, a gondot, bána-
tunkat, sikereinket, örömeinket. 

Hány Édesanya nem fér be ennek 
ellenére az imádott, dédelgetett gyerme-
keinek szívébe, költségvetésébe, panella-
kásába? 

És mégis: a szeretet otthonaiban, a 
nyugdíjasházakban is gye-
rekeiért aggódik. Kicsiny 
nyugdíjából ajándékot, 
pénzt csúsztat - ha a szü-
lők nem néznek oda - az 
unokák zsebébe. És ráncos, 
agyondolgozott, reumától 
meggyötört kis kezeit ösz-
szekulcsolva imát mormol, 
áldást kér Istentől, hogy 

tartsa meg egészségben, békességben 
együtt a családot.   

 
Kedves Édesanyám! 
Valahol azt olvastam: „Isten nem tu-

dott mindenütt ott lenni, ezért adott 
Anyát.” Tudom már mi a titok! Az önfel-
áldozó szeretett, amely génjeinkben lako-
zik, ám az Édesanyák szívében biztosan 
több van, mint bárhol, bármelyik élő szer-
vezetben. a világegyetem titkos bugyrai-
ban. 

Ez az a kézzel nem tapintható, ésszel 
fel nem fogható állapot, amely csak az 
Édesanyák sajátja. Ezért élnek az Édes-
anyák örökké, soha el nem múló szeretet-
től övezve, közöttünk és a túlvilági szere-
tet fényében fürödve. 

Engedje meg, hogy abból a mérhetet-
len szeretetből, amelyet még életében kap-
tam, egy parányi, jelképes darabot vissza-
adjak ezen a szép májusi vasárnapon. 
Ugyanúgy, mint sok-sok éve mindig, ami-
kor még hat gyermekének egyikeként 
készültem - orgonacsokorral a kezemben - 
izgatottan az anyák napi verssel. 

Ám most, levelem végén - vers és vi-
rágcsokor helyett - inkább Pál apostol 
talán legszebb, legigazabb - leveléből idé-
zek. A szeretet dicséretéről így ír a 
Korinthusbeliekhez: 

„A szeretet soha el nem fogy: de le-
gyenek bár jövendőmondások, eltöröltet-
nek: vagy akár nyelvek, megszünnek: 
vagy akár ismeret, eltöröltetik. 

Most azért megmarad a hit, remény, 
szeretet, e három: ezek között pedig leg-
nagyobb a szeretet.” 

 
Simogató, dolgos kezeit csókolva, 

öleli szerető fia: 
Feri 

Édesanyám 
Oly távol vagy, s mégis közel. Kisleányka 

voltam még, orgonacsokorral köszöntöttelek, s 
ma is ezt hoztam neked. Felmentél az ég padlá-
sára, s onnan nem jöttél vissza többé. Tisztán 
emlékezem arcodra, melyet a fáradtság vonalai 
szeltek át, mint hajó a végtelen vizeket. Min-
dennap jókedvvel végezted el a „századszor-
ugyanazt”. S csodállak újra, öltöztetem kisleá-
nyomat, tornyosulnak gondjaim, mint a 
szennyes ruhák… 

A sors elragadott tőlem, összetört szívem 
ragasztott porcelán lett. Itt állok, az orgona-
csokrot vázába teszem, ő megérti bánatom. 
Érzem itt vagy velem, s utamon haladva 
nincskaroddal átölelsz. 

 
S. Grandpierre Cecília 

A tavaszjelző 
hírnök 

 
Kibújt a Hóvirág, csicseregnek a 

madarak, friss szellő, napfényre éhezett 
arcok sejtetik, vége a télnek. E sok-sok 
jelből a tél tiszavirág életének végét szá-
momra az elmúlt időkben mindig a biz-
tos hírnök hozta, a Tata metszőollójának 
csattogása. 

Mennyire várta a tavaszt mindig! 
Télen sokat állt az ablak előtt, s nézte 

az onnan jól látható széksósi kiskerteket, 
az „Öreghegyet”, ahol kétkezi munkájá-
val gondozta a szőlőt, gyümölcsöst. Bár-
mikor hívták, szívesen ment. Örült a kis 
nyugdíj-kiegészítésnek, s az emberekkel 
való ízes beszélgetések vidámmá tették. 

Sohasem panaszkodott, nem űzte az 
unalom. 

Munka közben jólesően fogyasztott 
egy-egy pohár bort, meg-megállt pihenni, 
jól haladt a munka is, s szövődtek az em-
beri kapcsolatai. Vidáman, frissen ment el 
reggelente, s estére fáradtan ért haza, de 
újnapra, új munkakedvvel indult nyitóka-
pájával, metszőollójával a kertekbe. Ahol 
idős korára, sok-sok hányattatás – fogság-
ban eltöltött évek – után nyugalomra lelt, 
s szabadság vette körül. Látva az új rü-
gyeket kihajtani, mindig bízott a jövőben, 
hogy a szőlő, gyümölcs is teremni fog, s 
talán egy újabb év is megérik az életében. 

A ház elé ültetett diófája árnyékot 
nyújt, emlékét őrzi, s diót terem. 

S. Grandpierre Cecília 
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Az Öreghegy-dűlő kincsei 
Amikor Szegedre kerültem egyetemis-

taként, gyakran kérdezgettem a helyieket, 
hogy hová járnak kirándulni itt a környé-
ken? A legtöbben csak a vállukat vonogat-
ták. Egy idő után elkönyveltem magam-
ban, hogy itt bizonyára nincs semmi ter-
mészeti szépség, nem úgy, mint a Bükk-
ben, ahol felnőttem! Aztán harmadév után 
az ökológia terepgyakorlaton tanáraink 
elvittek minket Ásotthalomra, Zsombóra, 
Mártélyra és Dorozsmára. Amit láttam, 
valósággal sokkoló hatással volt rám! A 
homoki nyáras, az orchideás láprétek, a 
varázslatos hullámtéri mocsarak, a min-
den évszakban más színkompozícióval 
mozaikoló szikes laposok számomra ad-
dig elképzelhetetlen szépségeket jelentet-
tek. Azóta sok év eltelt, és olyan szeren-
csés vagyok, hogy botanikusként kutatha-
tom ezt a gyönyörű világot. Itt a Kiskun-
ság déli részén a legszebbek a semlyékek. 
A széles homokhátak fajgazdag homoki 
gyepjeit a 19. század közepén felszántot-
ták, de a nedves szikes, láposodó laposo-
kat nem volt érdemes megművelni, azon-
ban legeltetni nagy szárazságban is lehe-
tett itt. Megmaradtak a láprétek a szikesek 
és a belőlük kiemelkedő kisebb homokhá-
tak megőrizték a felszántott területek nö-
vényzetének egy részét is. 

Térjünk vissza az eredeti kérdéshez: 
hová járnak kirándulni a dorozsmaiak? 
Majdnem fél éve én is dorozsmai lettem, 
és én legszívesebben az Öreghegy-dűlőbe 
járok. Vannak itt változatos, ősi szikes 
laposok, és kincseket rejtő homoki sztyep-
rét-fragmentumok. Persze nem csak én 
járok ide, hanem már mintegy tíz éve, 
kora tavasszal messziről érkezett termé-
szetfotósokkal, botanikusokkal, egyetemi 
hallgatókkal, főiskolások és gimnazisták 
csoportjaival, természetrajongókkal lehet 
itt találkozni. Mit keresnek itt ezek az 
emberek? Tudják, hogy itt található az 
ország egyik legnagyobb - ha nem a leg-
nagyobb - tarka sáfrány (Crocus reticulatus) 
állománya! Ez a csodálatos kis virág rög-
tön a hóolvadás után kibújik a földből, a 
hófehér vagy halvány lilás lepellevelein 
három-három elegáns feketéslila csíkot 
visel, bibéi pedig sötét aranysárgán viríta-
nak. Hegyes kis levelei közepén fehéres 
csík húzódik. Valamikor az erdőssztyep 
vegetáció tagja volt. Természetvédelmi 
oltalom alatt áll, eszmei értéke 10 000 Ft. 
Ha csak ezt számoljuk, Öreghegy-dűlő 
értéke legalább 100 millió Ft! De nem csak 
ez van itt! Júniusban virágzik a halvány-
sárga, pillangós virágú, érdes csűdfű 
(Astragalus asper), még senki sem számolta 
meg, de ebből is összejönne pár millió 
forint, és akkor még nem beszéltünk az 
ősszel virágzó homoki kikericsről 
(Colchicum arenarium), ebből kicsit keve-
sebb van, mint a sáfrányból, de fokozottan 
védett, nemzetközi egyezmény hatálya alá 
esik, eszmei értéke 30 000 Ft. Sajnos az 

őszi fűzértekercset (Spiranthes spiralis), egy 
szépséges kis fehér virágú orchideát már 
nem találhatjuk meg, néhány éve egy fris-
sen privatizált parcella tulajdonosa ki-
szántotta… Biztosan nem tudta, mit csi-
nál, de ezzel ez a faj kipusztult a Dél-
Alföldről! Ma már nem művelik azt a 
parcellát, hiszen nem is érdemes, de a 
fűzértekercs örökre eltűnt. Lehetne még 
sorolni az értékeket, a fátyolos nőszirmot, 
a pókbangót a kisfészkű aszatot, az erdé-
lyi útifüvet, de jobb lenne előbb egy ala-
pos botanikai felmérést végezni. Szakdol-
gozó hallgatók segítségével eddig hat Dél-
kiskunsági semlyéken végeztük el a fel-
mérést (ami egyenként is több éves mun-
kát jelent), és ez csak töredéke az alapo-
sabb vizsgálatra érdemes területeknek!  

Néhány éve nagy riadalom volt a  
„tarka sáfrány-rajongók” körében. Egy 
helybéli gazdálkodó libákat kezdett legel-
tetni a sáfrányos területen! A libák min-
den zöldet elpusztítanak, és olyan erős a 
trágyájuk, hogy távozásuk után is a libale-
gelőn évtizedekig csak nitrogénkedvelő 
gyomok, embermagas szemétdomb-
növények nőnek. A Kiskunsági Nemzeti 
Park hivatalosan figyelmeztette a gazdál-
kodót, így ha legközelebb „tetten érik” a 
libákat megindulhat az eljárás ellene. Sze-
rencsére a terület jelenlegi tulajdonosa 
nem a „libás ember”, hanem olyan do-
rozsmai polgárok, akik tudatában vannak 
milyen hatalmas értékek vannak a földjü-
kön, és semmi olyat nem terveznek, ami a 
természeti értékeket veszélyezteti. Ráadá-
sul nekifogtak a terület rendezéséhez, 
küzdenek az illegális szemétlerakás ellen, 
és sok ezüstfát is eltávolítottak, ami 
egyébként tájidegen, inváziós faj, szerepel 
a legveszélyesebb özöngyomok listáján. 
Bizony ráfér a területre egy kis ápolás, 
csak arra kell vigyázni, hogy a fakivágá-
sok, tereprendezések során a kincseket 
rejtő, ép, természetközeli  gyepek ne sérül-
jenek meg, mert igen nehezen, vagy se-
hogy nem regenerálódnak.  

A szegedi önkormányzat - évtizedes 
unszolás után - felvette Öreghegy-dűlőt a 
helyi védelemre tervezett területek listá-
jára. Ha minden jól megy, és minden 
érintett hozzájárulását sikerül megszerez-
ni, meg lehet tervezni a terület szakszerű 
természetvédelmi kezelését, ami - ritka 
szerencse napjainkban, de most úgy tű-
nik - szinte teljesen egyezik a tulajdono-
sok elképzeléseivel. Bízzunk benne, hogy 
számítani lehet az önkormányzat, az 
egyetem, a természetvedelmi civil szerve-
zetek, a Kiskunsági Nemzeti Park, és 
mindenekelőtt a dorozsmai lakosok segít-
ségére, hogy megmaradjon természeti 
örökségünk értékes darabja, az Öreg-
hegy-dűlő, és egyre többen gondoljanak 
rá úgy, mint Dorozsma egyik büszkesé-
gére! 

Margóczi Katalin 

A megoldás? 
A tévé képernyőjén elkeseredett arcok; 

magukba roskadt, kilátástalanságot, jövő-
nélküliséget sugárzó tekintetek. Tüntetők. 
Forgalmas utakon, mezőgazdasági gépek-
kel vagy egyszerű személygépkocsikkal, 
egy egész sávot eltorlaszolva. 

Mögöttük azok, akik használnák az 
utat, akik ugyancsak dolgukra sietnének. 

Sokszor gondolkodom el ezen: akár-
mennyire együttérző is vagyok, azt fel 
nem foghatom, miért azokon csattan min-
dig az ostor, akiken. Hiszen a remény-
vesztett embereken felül azokat is kár éri, 
akik véletlenül, pont ott, pont akkor, rossz 
helyen voltak, és fennakadtak egy olykor 
heves tüntetés hosszú kocsisora között. 
Tudjuk, hogy a sztrájk az emberek végső 
elkeseredésében vagy felindulásában tett 
lépés, a legvégső érdekérvényesítés eszkö-
ze, de… 

Fel nem foghatom, miért átlagembe-
reknek kell mindig meginniuk mindennek 
a levét. Amellett, hogy a gazdák jogosan, 
teljesen érthető okokból tüntetnek, arra is 
gondolnunk kellene néha, hogy kiknek 
ártanak ezzel. Kiknek a mindennapjait 
teszik, ha nem is ugyanolyan nehézzé, 
mint az övéké, de mindenesetre a kelletté-
nél nehezebbé. Amikor én egyszer bent 
ragadtam egy rövidke ideig egy ilyen 
megmozdulás keltette fennakadásban, 
bizony megkérdeztem önmagamtól, mit 
tettem, hogy engem nem engednek az 
utamra. Hát semmit. Nem én okoztam 
nehéz körülményeket, nem én szorítom le 
a disznó felvásárlási árát, nem én vonok 
meg támogatásokat, mégis én ülök a du-
góban, és én szenvedem el mindazt, amit 
azoknak kellene, akik épp kilométerekkel 
arrébb, minden felbolydulástól mentes 
területen élik az életüket. 

Nem tudom, hogy egy vasutassztrájk 
(azt hiszem, év nem telik el nélküle) miért 
a hetente hosszú távú utazást megtenni 
kényszerülő egyetemistákkal és velük 
együtt a vasút aránylag olcsó és színvo-
naltalan szolgáltatását igénybe kénysze-
rülni vevő utasokkal szúr ki. Ők bizonyo-
san nem engedik meg maguknak az 
Intercity Rapid modernebb szolgáltatásait, 
mégis ők azok, akik pórul járnak. Nem 
tudom, hogy ha én elégedetlen lennék 
tegyük föl a pulykaszárny csomagolásá-
nak minőségével, és a szomszéd kapuja 
elé állnék „tüntetni”, azzal kinek sérülne 
jobban az igazságérzete. 

Ezt nevezhetik halmozott igazságta-
lanságnak. Meg kellene végre találni azt a 
véleménynyilvánító formát, amellyel a 
figyelem is jól felkelthető, és az ügyben 
nem érintett emberek szolidaritása is meg-
tartható (sőt, rávehetőek egyfajta szolidáris 
viselkedésre, pl. a kék szalag viselésére) 
úgy, hogy ez számukra minimális kelle-
metlenségekkel járjon. 

 
gs 
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Kik vagyunk, és mit akarunk? 
Bemutatkozik a Dorozsmai Lokálpatrióták Társasága 

A címben foglalt kérdést egyre többen 
teszik fel, amióta a Dorozsmai Lokálpatri-
óták Társasága színre lépett, és kezd be-
épülni a köztudatba. Igaz, rendezvénye-
ink, taggyűléseink nyilvánosak, de min-
den érdeklődőhöz még így sem tudunk 
eljutni. Ezért örömmel élünk a lehetőség-
gel, amit a Dorozsmai Naplótól kapunk a 
társaságunk bemutatására. 

Íme: egyesületünk neve: Dorozsmai 
Lokálpatrióták Társasága (a lokálpatrióta 
jelentése: valakinek szűkebb hazája, külö-
nösen szülőhelye iránti (elfogult) szerete-
te). Az egyesület típusa: civil társadalmi 
szervezet, amelyet az egyesületi törvény 
paragrafusai szerint hozott létre 18 alapító 
tag 2002. december 2.-án. Társaságunk 
székhelye: Szeged-Kiskundorozsma, 
Negyvennyolcas utca 12. Levelezési címe: 
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Tas utca 
56. Működésünk az általunk létrehozott 
alapszabály szerint történik, amely tartal-
mazza az egyesület céljait, meghatározza 
az egyesületi tagságot, a tagok jogait, kö-
telezettségeit, valamint az egyesület szer-
vezeti felépítését, gazdálkodását. 

Alapszabály szerint az egyesület céljai: 
1. Kiskundorozsma önálló településsé 

válásának elősegítése (Szegedtől való el-
szakadása). 

2. Az elszakadás megfelelő előkészíté-
se, szakmai műhelyek létrehozása. A kü-
lönböző területek átfogó vizsgálata szak-
mai alapon. 

3. Kiskundorozsma lakosainak objektív 
tájékoztatása érdekében újság, eseti kiad-
vány létrehozása, és annak működtetése. 

4. Közéleti, kulturális rendezvények 
szervezése, lebonyolítása. 

5. Minden kiskundorozsmai és itt élő 
érdekeit szolgáló kezdeményezés, terv 
támogatása, előmozdítása, végrehajtása. 

6. Kiskundorozsma történelméhez kap-
csolódó események, személyek munkássá-
gának feltárása, és nyilvánosságra hozatala. 

7. A fentieket az egyesület pártpoliti-
kai szempontoktól függetlenül végzi. 

Céljainkkal lehet vitatkozni, de ke-
mény célkitűzéseinkhez a következők 
vezettek: Dorozsmát 1973. április 15.-én 
(most volt 30. évfordulója) egyetlen tollvo-
nással csatolták Szeged városához, a la-
kosság megkérdezése nélkül, sokak tilta-
kozása ellenére, hamis ígérgetésekkel. Az 
idő bebizonyította, hogy a csatlakozás 
Dorozsma részére csak hátrányt hozott. A 
fejlesztések, beruházások elmaradtak, 
vagy óriási késéssel indultak el. Gazdát-
lanná vált a település, alvó városrész lett. 
Ha megnézzük a környékünkön lévő fal-
vakat, kisvárosokat, mindjárt látjuk a 
szembeötlő különbséget. A költségvetési 
pénzek túlnyomó többsége a körtöltésen 
belül került elköltésre, Dorozsmára pedig 
csak a nagy szegedi asztalról lehullott 
morzsák kerülnek. 

Az önállóság gondolata mindig is fog-
lalkoztatta a dorozsmaiakat, bár a nagy 
történelmi lehetőséget elszalasztottuk az 
1990.-es rendszerváltáskor. Aláírásgyűjtés 
is folyt, a közhangulat is elválás-párti volt, 
de a tétovázók arra hivatkoztak, idézem 
„előbb mindent ki kell Szeged városából 
sajtolni, és majd jöhet az elválás”. Úgy 
látszik 12 év távlatából, hogy elmaradt a 
nagy sajtolás, de az elválás is. A 12 év alatt 
Dorozsmán megjelent újságokból össze-
gyűjtöttem az elválással foglalkozó íráso-
kat, valamint az országgyűlési és önkor-
mányzati képviselők, vagy a választásokon 
jelöltként indulók írásait, propaganda-
anyagait. Közel száz oldal tartalmazza a 
60-65 zömében a dorozsmai közéletben ma 
is résztvevő emberek nyilatkozatát. Kilenc-
venöt százalékuk valamiféle önkormány-
zati, önállósági eszme elkötelezettjei. 
„Feltétlen híve vagyok az önállóságnak!” 
vagy „Megteremtjük a csatolt városrészek, 
Dorozsma, stb. számára a részönkormány-
zati autonómiát!”, „Elszakadás nélkül is 
valós önkormányzatot kapjon Dorozsma!”, 
így a másik! Ilyen, és ehhez hasonló hang-
zatos kiáltványokkal ostromolják a lakossá-
got, érdekes módon csak a választások 
előtt. Azután, ha az illető bejut abba a tes-
tületbe, ahol tehetne is valamit, akkor egy 
sajátságos emlékezetkiesés vesz rajta erőt, 
legalább négy évre. (Párom a pártom!)  

Kevesen tudják, de 1994. szeptemberé-
ben még egy Községi Önkormányzati Bi-
zottság is alakult Dorozsmán, akkor egy 
felhívást adtak közre 13 a közéletben még 
most is résztvevő helyi lakos írta alá. Nos az 
ilyen és ehhez hasonló fellángolások meg-
előzésére tűztük ki célul a valamiféle önálló-
ság megteremtését; ne lehessen négyévente 
politikai célokra igénybe venni ezt az ügyet, 
indulatokat kelteni, félrevezetni, megosztani 
a választópolgárokat. Most még elég sok idő 
van a választásokig. Minden önállósággal 
kapcsolatos témát kellően, szakmai alapon 
meg lehet vizsgálni szakterületenként. Szak-
mai műhelyeket kell létrehozni, az ott meg-
ismert eredményeket a nyilvánosság elé 
tárni, erről társadalmi vitát rendezni. A kellő 
ismeretek után lehet csak szó az aláírásgyűj-
tésről, és az esetleges népszavazásról. Annak 
eredményét viszont vegye tudomásul min-
denki, legyen az ügy egyszer és mindenkor-
ra lezárva! A Dorozsmai Lokálpatrióták 
Társasága nem akar a túlbuzgó úttörő szere-
pében tetszelegni, már minthogy akkor is 
átvezeti a vakembert az utca túloldalára, ha 
az nem is akar átmenni. Ne legyen az önálló-
ság a pártpolitika számára a tarsolyból min-
denkor elővarázsolható fegyver! 

Ezen információk ismeretében kérünk 
minden segítő szándékú dorozsmai pol-
gárt, legyen segítségünkre, kísérje figyelem-
mel munkánkat, jöjjön el rendezvényeinkre. 

Dorozsma legyen a dorozsmaiaké! 
Mucsi László 

A Polgárőrség 
tájékoztatója 

Sajnos Dorozsmán megszaporodtak a 
nappali besurranásos és betöréses lopá-
sok. A Széksósi úton nappal is fordultak 
elő kerékpáros bűnözők által táska eltu-
lajdonítások és kerékpáros leütése, kirab-
lása. Azt tapasztaljuk, hogy a sértettek 
nem minden esetben tesznek feljelentést, 
holott a lakosság ismeri a tetteseket. A 
tanúk a telefontanú számára való bejelen-
téssel előmozdíthatnák az eredményes 
nyomozást a bűnözök felelősségre voná-
sára. 

A fejlett polgári demokráciákban is 
ismert a bűnözéstől való félelem, hiszen 
manapság ez a társadalom betegsége, 
amely soha nem szüntethető meg, de 
csökkenthető. Sajnos a rendőrség létszáma 
korlátozott, nincs a világágon egyetlen 
olyan ország sem a melyben a rendőrök 
egymaguk képesek lennének megakadá-
lyozni, hogy illetékességi területükön 
bűncselekményt ne kövessenek el. Emiatt 
minden demokratikus államban jogosult-
ságuk van az olyan polgári önszerveződé-
seknek, amelyek ezek megakadályozására 
törekszenek. Az állampolgároknak fel kell 
ismerniük, hogy nekik is tenniük kell a 
saját biztonságuk és vagyontárgyaik meg-
óvása érdekében, mert megelőzni mind-
annyiunk közös érdeke és talán erkölcsi 
kötelessége is. 

A SZEM a Szomszédok Egymásért 
Mozgalom olyan társadalmi bűnmegelő-
zési program, amelynek célja a lakóközös-
ségben előforduló bűncselekmények meg-
előzése, korlátozása, a biztonságosabb 
körülmények kialakítása. A SZEM létrejö-
het egy-egy kisebb lakóközösség kereté-
ben pl. utca, lakótelep vagy annak részei 
között. A mozgalom akkor eredményes ha 
legalább a lakosság egy részét sikerül a 
rendszerbe bevonni. A SZEM Kiskun-
dorozsmai megszervezésére a polgárőrség 
a Biztonságos Magyarországért Közalapít-
vány pályázatán 800 ezer Ft támogatást 
nyert el, melyből lehetőség van a mozga-
lom létrehozására és folyamatos működte-
tésére. Ezúton kérjük a lakosságot önszer-
veződésre, kiadványokat fogunk közread-
ni a Dorozsmai Napló útján és előadáso-
kat szervezünk az utca felelősök, összekö-
tök részére. Önkéntes szervezők jelentke-
zését várjuk a polgárőrség tagjainál és 
vezetőségénél lehet jelentkezni személye-
sen és a 06-20-470-6587 telefonon Tímár 
Lajosnál. 

Kiskundorozsma Önkormányzati 
képviselői nagy hangsúlyt fordítanak a 
városrész tisztaságának javítására. Jelen-
leg 7 fő park és út karbantartó végzi a 
közterületek takarítását, rendbe tételét. 
Összeszedtek a határban több vadlerakó 
által otthagyott szemetet. Sajnos tapasztal-
ható, hogy nem szűnt meg az utánpótlás. 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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„Amit ma megeszel, megölhet holnapra” 
Évi 18 kg tartósítószer. Ennyit eszünk 

meg az elfogyasztott táplálékkal együtt 
évente. Habár eme szerek ki tudnak ürül-
ni szervezetünkből, ekkora mennyiségben 
már mérgező hatások is felléphetnek. Az 
allergiás megbetegedések, amelyek 100 
vagy 200 éve még mindig ritkaság számba 
mentek, az utóbbi évtizedekben megtöbb-
szöröződtek, legfontosabb kiváltó okként 
a tartósítószerek jelenléte mutatható ki. 

Habár tartósítószerekre, ételízesítőkre 
szükségünk van, egyre kevésbé válnak ezen 
anyagokat tartalmazó ételeink ellenőrizhe-
tővé. Nemrég a düsseldorfi gyermekrák-

kutató klinika egy összefoglaló táblázatot 
készített, amelyen a veszélyesnek ítélt E-
„akárhányszáz” mellett a gyanús, a rákkeltő 
és az ártalmatlan anyagokat is felsorolják. 
Az egészségkárosító élelmiszer adalékok 
„mellékhatása” többek közt bélpanaszok, 
bőrbetegségek, idegérzékenység kiváltása. 
A természetgyógyászok egyöntetű vélemé-
nye az, hogy igyekezzünk inkább friss, ke-
vésbé feldolgozott ételeket fogyasztani. 

Reméljük, hogy az alábbi lista hasznos 
segítőtárs lesz fontosabb bevásárlások 
alkalmai során. 

Somogyi Gábor 

1. Ártalmatlan adalékok: 
E 100 101 101 103 104 105 111 121 122 126 130 132 140 151 152 160 161 162 
E 163 170 174 175 180 181 200 201 202 203 236 237 238 260 261 262 263 270 
E 280 281 282 290 300 301 303 305 306 307 308 309 322 325 326 327 331 332 
E 333 334 335 336 337 382 400 401 402 403 404 405 406 408 410 411 413 414 
E 420 421 422 440 471 472 473 474 475 480 
 
2. Gyanús adalékok: 
E 125 141 150 153 171 172 173 240 241 477 
 
3. Veszélyes adalékok: 
E 102 110 120 124 
 
4. Egészségkárosítók: 
A) Bélpanaszok: E 220 221 222 223 224 
B) Emésztési zavarok: E 338 339 340 341 450 461 463 465 466 Jégkrémben E 407 
C) Bőrbetegségek: E 230 231 232 233 
D) B12-vitamin károsítása: E 200 
E) Koleszterin károsítása: E 320 321 
F) Idegérzékenység okozó: E 311 312 
G) Szájpenészt, szájgyulladást okozó: E 330 
 
5. Rákkeltő adalékok: 
E 131 142 210 211 213 214 215 216 217 239 
 
Fokozottan rákkeltő az E 123 (az USA-ban és a volt Szovjetunióban már betiltották). 
Ügyelni kell az E 123 és E 110 anyagokra egyes gumicukroknál, pudingoknál, valamint 
mindenféle kész szószoknál. 

Verdi kétszer 
Az elmúlt hónapban a sors úgy hozta, 

hogy két egymást követő szombaton két 
Verdi előadást nézhettem meg: Szegeden a 
Traviatát és az Operaházban az Aidát. Mind-
kettőt olaszul, bár az Aidát feliratozták. 

A Traviata egy nagyvilági életet élő nő és 
egy nemes ifjú szerelméről szól. Társadalmi-
lag nem illenek össze, ezért nem lehetnek 
egymásé, a helyzetet súlyosbítja a férfi apja 
és a nő tüdőbaja. Valéry Violettát Merényi 
Nicolette énekelte, akinek jót tett, hogy ola-
szul adták elő. Bár két vendégművész is 
volt, a szerepek nagy részét az operatagozat 
és az énekkari tagok játszották. Külön nagy 
öröm volt számomra, hogy a rengeteg mo-
dern felfogás mellett végre egy jelmezeiben 
és díszleteiben is klasszikusabb, színesebb 
előadást láthattam. A művet Bor József ren-
dezése nyomán Toronykőy Attila állította 
színpadra. Bár az operában elsősorban Vio-
letta és Alfréd énekel, a többiek teljesítmé-
nyére sem lehet panasz. Különösen Alfréd 
apja aratott sikert, bár a két színészt nehéz 
lenne apa-fiú kapcsolatban elképzelni. 

Aida, a rabszolga királylány és Rada-
mes, a sikeres hadvezér szerelmesek egy-
másba. Mivel ez sem vígopera, ezért a végén 
mindketten meghalnak. Az Operaház épüle-
te gyönyörű, a második emeleti páholyból 
beláttunk a zenekari árokba is, és csak a szín-
pad bal széle volt takarásban. Itt is volt két 
vendégszereplő, „természetesen” nekik volt 
a legnagyobb sikerük (sajnálom, hogy ezt 
kell írnom), bár az Aidát játszó Bátori Éva is 
nagy tapsot kapott. A többi szereplőnek 
azonban – Operaház ide vagy oda – nem 
sikerült maradéktalanul élvezetessé tenni az 
előadást. A szerepbe beleélték magukat, de 
néhány hang nem úgy jött ki, ahogy az elvár-
ható lett volna. Le kellett vonnom a követ-
keztetést: attól, hogy a fővárosban van, még 
nem jobb az énekes. De külön dicséret illeti a 
többieket is: a kilencvenfős énekkarban talán 
több tenor volt, de a szegediek sokkal egysé-
gesebbek hangban és tömörségben is; a tán-
cosok pedig egyszerűen képtelenek voltak 
egyszerre mozogni, bár a koreográfia nem 
volt rossz. A jelmeztervező legalább kiélhette 
magát, mert a királylánynak minden felvo-
násban más ruhája volt, a királyi pompa meg 
is követelte ezt, a többi szereplő pedig annyi 
réteget képviselt, hogy a nép kivételével 
mindnek feltűnő ruhára volt szüksége. Igaz a 
színek és néha a határozott kontúrok képre-
gényre emlékeztettek. A díszlet monumentá-
lis volt, bár néha túl síknak, építőkocka-
jellegűnek tűnt. Hibák mindenhol előfordul-
nak, itt egy lépcsőt nem tettek a helyére, és a 
szereplőknek le kellett ugrálniuk. Ennek 
szemmel láthatóan nem örültek. Az operát 
Nagy Viktor rendezte. Meg kell jegyezni, 
hogy a tavalyi Carmenhez hasonlóan ő ren-
dezi az idén az Aidát a Szabadtérin. Mivel ez 
is felújítás lesz, nem kizárt, hogy ezt az elő-
adást láthatjuk viszont – remélhetőleg szege-
di operistákkal. Zsófia 

Színházaló 

Egyházzenei hónap 
A Via Stellis együttes 2002 októberében 

alakult Szegeden. Tagjai már korábban is 
együtt zenéltek és énekeltek olyan együtte-
sekben, melyek szintén keresztény könnyű-
zenei dalokkal szolgáltak a szegedi szent-
miséken. Az új zenekar célja a kersztény 

rockzene múfajának széles körű terjesztése, 
hagy ezáltal is minnél több "csellengő" fiatal 
érezze meg az Atya érintését, ölelését, óvó 
szeretetét. Az egyházzenei hónap keretében 
2003. május 11-én, a 9 órakor kezdődő 
szentmisén hallhatjuk őket. 

Megjegyzés a polgármesteri beszámolóhoz 
A DorozsMa 2003. áprilisi számának 

„Korszerűsödik Dorozsma központja” 
című cikkében leírt, a subasai problémára 
adott polgármesteri válasz kiegészítésre 
szorul. 

„A teljes közművesítésre még várni 
kell.” - hangzik a mondat. A polgármester 
úr viszont egyértelműen kijelentette, hogy 
megvizsgálták a lakóövezetté való átmi-
nősítés infrastrukturális kiadásait, amely 

mintegy 6 milliárd forintot igényelne, 
amely nem áll rendelkezésre. Ezért Baktó 
vagy Újpetőfitelep mintájára az önerős 
közműfejlesztés javasolt a lakosság részé-
re. Ismereteink szerint Fábián József ön-
kormányzati képviselő úrnak vannak 
törekvései a város anyagi lehetőségeihez 
mérten közvilágítás és szemétszállítás 
részmegoldásaira. 

T. L. 
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Kötelező eboltás 
Tisztelt Állattartók ! 
A tavalyi év végén megjelent 81/2002. 

(IX.4) FVM sz. rendelet kimondja, hogy köte-
lező az ebek évenkénti veszettség elleni im-
munizálása, és ezzel egyidejűleg az eb széles 
spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése. 
Eszerint  tehát az idei évben újdonság, hogy a 
veszettség elleni oltáskor a kutya tulajdonos 
köteles a féreghajtó tablettát is kutyája részére 
megvásárolni, majd otthon beadni. A májusi 
un. összevezetéses (utcai) oltás ára ezért már 
tartalmazza a tabletta árát is, melyet a tulajdo-
nos részére az oltás után átadunk. Az oltás és 
féregtelenítés ára az utcai eboltásnál egysége-
sen 1200,- Ft lesz. Mivel a féreghajtó tabletta 
adagja  a kutya testtömegének függvénye, 
ezért különösen nagytestű ebek esetén ez 100-
200,- Ft-tal több is lehet. Minden kutyatartó 
figyelmébe ajánlom saját és kutyája érdeké-
ben, hogy – bár a jogszabály csak évi egyszeri 
féregtelenítést rendel el – szakmailag azonban 
indokolt ezt évente 3-4 alkalommal is elvégez-
ni, tekintettel arra, hogy a kutyák bélférgessé-
gét az emberek – különösen könnyen a gyere-
kek is – megkaphatják. 

Ám ez az összevezetéses oltás csak egy 
lehetőség a kutya kötelező beoltatására, amely 
évente egyszer lehetőséget biztosít arra, hogy a 
kutyatartó állatát a lehető legkedvezőbb áron 
oltassa be, ill. megvehesse részére a kötelező 
féreghajtó gyógyszert. Aki ezen bármilyen 
okból nem jelenik meg, attól még a veszettség 
elleni oltást és féregtelenítést kötelező elvégez-
tetnie. Erre egész évben van lehetőség, hisz az 
oltást be lehet adatni rendelőben (Dorozsmán a 
Polg. Hiv. épületében minden hétköznap reg-
gel 8-9-ig), ill. háznál is. A fenti 1200, - Ft-os 
akciós ár csupán az újságban ill. plakátokon 
meghirdetésre kerülő helyeken és időben érvé-
nyes. Egyéb alkalmakkor az oltást kiszállási és 
munkadíj is terheli, így azt az állatorvos saját 
maga szabadon állapíthatja meg. (Ez az oka 
annak, hogy városi rendelőkben akár 2-3 ezer 
Ft-ot is elkérnek érte és ebben még nincs benne 
a féreghajtó tabletta). Dorozsma területén te-
kintettel a féregtelenítés miatt meg növekedett 
költségekre a háznál elvégzett oltási díjat ÉN 
az idén nem kívánom emelni, ez marad kiszál-
lással ebenként 1200, -Ft, azonban ehhez hoz-
zájön a féreghajtó tabletta ára. 

A jogszabály egyértelműen kimondja, 
hogy minden ebet 3 és 4 hónapos kora kö-
zött veszettség ellen be kell oltani, majd ezt a 
vakcinázást 6 hónapon belül meg kell ismétel-
ni. Ezzel sajnos legtöbben még ma sincsenek 
tisztában. Ezután már évente csak egyszer kell 
oltatni. Így tehát -az akciós oltás után született 
kutyák vakcinázásával nem szabad megvárni 
a következő tavaszi oltási szezont. Azért 
szükséges ezen dolgokat mindenképp kiemel-
ni, mivel a veszettség elleni védőoltás fontos-
ságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ennek 
állategészségügyi, de különösen humán köz-
egészségügyi szempontból óriási jelenősége, 
elhanyagolása pedig komoly veszélyt jelent 
mind az állatra, mind pedig a környezetében 
lévő emberekre, tudniillik a veszettség az 

egyik legsúlyosabb zoohonózis (állatról em-
berre terjedő betegség). A betegséget a veszett 
vagy fertőzött állat harapásával, marásával 
lehet megkapni és a tünetek kialakulása után 
még ma is minden esetben halásos. Az oltást 
éveken át meg nem kapó kutyák semmilyen 
ellenálló képességgel nem rendelkeznek a 
betegség iránt, és ha veszett állattal találkoz-
nak (róka, görény, borz, macska, sündisznó 
stb.) megfertőződhetnek. Ezért az ilyen ebek 
tulajdonosai ellen az önkormányzat jegyzője 
szabálysértési eljárást indít és jelentős összegű 
bírsággal sújthatja. Bár sajnos nem kötelező, 
de talán még fontosabb lenne a házimacskák 
beoltatása is, hiszen ezen állatok fogékonysá-
ga a kutyákénál is nagyobb, ráadásul szaba-
dabban mozognak, kóborolnak, nagyobb 
eséllyel találkozhatnak vadon élő állatokkal. 
Természetesen tulajdonosuk kérésére, az ő 
vakcinázásukra és féregtelenítésére is lehető-
ség van. Kötelező oltáson kívül ajánlatos még 
a kutyákat (a macskákat is) egyéb fertőző 
betegségek ellen is vakcináztatni, mivel ezen 
fertőzések nem ritkán végzetes kimenetelűek. 
Ezeket 6-7 hetes korban (macskáknál 11-12 
hetes korban) kell elkezdeni, majd kb. 3 hetes 
időközökkel legalább 4 oltást kell felvenniük, 
plusz a kötelező veszettség ellenit. Ez a kö-
lyökkori oltási sorozat nem nyújt védelmet 
egy egész életre, így évente szükséges 1-1 
emlékeztető oltás beadatása.  

Lapzárta után született az Állatorvosi 
Kamara döntése, mely már az idén is részben, 
de várhatóan a jövő évtől radikálisan meg 
fogja változtatni a kötelező eboltások eddigi 
gyakorlatát. Több szegedi állatorvos ill. a 
Csongrád Megyei Állategészségügyi Állomás 
véleménye az, hogy az utcán elvégzett –
összevezetéses eb oltás- állategészségügyi, 
közegészségügyi, köztisztasági szempontból 
problematikus, kultúrálatlan, nem európai megol-
dás. Mivel semmilyen jogszabály nem teszi 
kötelezővé ilyen csoportos oltások szervezé-
sét, sőt több nagyvárosban pld. Budapesten is 
ezt már évek óta nem tartják, az EU-ban pedig 
teljesen ismeretlen, várhatóan 2004-től Szege-
den is meg fogják szüntetni. Sőt már az idén is 
különösen a körtöltésen belül, de azon kívül is 
az eddigi oltási helyek és időpontok számát 
csökkentették. Az ebből eredő esetleges kelle-
metlenségekért e-sorok írója – aki az említett 
intézkedés ellen foglalt állást – ezúton is érin-
tettek elnézését kéri.  A magam részéről úgy 
érzem, hogy ezen aggályok kissé túldimenzi-
onáltak, az eddig bevált, és komolyabb prob-
lémákat nem okozó összevezetéses oltás ilyen 
radikális és átmenet nélküli megszüntetése 
nem indokolt. Természetesen a veszettség 
elleni oltás ezen túl is kötelező lesz, ezt ugyan-
úgy be kell adatni, azonban erre csak az állat-
tartási helyén vagy állatorvosi rendelőben ill. 
állatorvos fogadó óráján lesz lehetőség. Így 
jövő évtől tudomásul kell venni, hogy eddigi 
akciós áron már nem lehet a kutyát beoltatni 
az állatorvos kiszállási és munkadíját minden-
kinek meg kell fizetni. 

dr. Farkas Attila állatorvos 

„Haragszik 
az ég…” 

„S nem tudjuk miért…” folytatódik a 
dal. 

Éjszaka, rossz álmomból a viharos szél 
riaszt fel. Ez a néhány sor jut eszembe, s 
én is ezt kérdezem: miért? 

Az ég dübörög, dühösen csavarja a fák 
ágait, gyötri, kínozza, szanaszét fúj min-
dent a szél. Elgondolkodom, feltámad 
bennem a lelkiismeret, önvizsgálatot vég-
zek. Eszembe jutnak bűneim, s olyan dol-
gok, amelyeket elhanyagolok. Megértem, 
rám van oka haragudni. S a többi ember-
re? Dühöngünk, átszúrjuk az ég kék lepe-
dőjét, a felhőket is átszeljük. Fejlődő vá-
gyaink tudományokba toporzékolva – 
veszélyt nem félő – hódításokra indulnak. 
A földön sem nyugszunk. A gyűlölet mé-
reggel meghegyesített nyilait lövöldöz-
zük. Hát mi lesz? 

Félelem fog el a viharban, bizonytalan-
ság tör a biztonságomra, amely nemcsak 
az ég haragos őrjöngésétől telepszik rám. 
Az emberek egymás iránti szeretetének 
hiányától is, amely céltalanul az űrben 
bolyong. 

S. Grandpierre Cecília 

(Folytatás a 6. oldalról) 
 
Kérjük a lakosságot széleskörű össze-

fogásra a szemetelés megszüntetése érde-
kében. Amennyiben szemét vadlerakót 
észlelnek, figyelmeztessék, vagy írják fel 
személyét, adatait és adják le az Önkor-
mányzati kirendeltségen, értesítsék a 
Közterület Felügyeletet vagy a polgárőr-
séget. 

A polgárőrség együttműködést valósít 
meg a környezetvédelem és a közterület 
felügyelet illetékeseivel. Járőrözéseink 
során figyeljük a szemetelőket és vadlera-
kókat, gyűjtjük a lakosság erre vonatkozó 
információit. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy sür-
gős intézkedést igénylő bűneseteket a 
rendőrség 107-es telefonszámán kell beje-
lenteni. Rendkívül indokolt esetben Ocskó 
Károly KMB-s szolgálati lakásán a 06-62-
462-080-as telefonon hívható. 

 
Amennyiben olyan bűneset jut tu-

domására, mely felderítését fontosnak 
tartja, de nem kívánja megadni nevét, 
telefonszámát, hívja a telefontanút a 
06-80 555-111-es ingyen hívható számon. 
Bejelentését Budapesten rögzítik, leadják 
vizsgálatra az illetékes rendőri szerv ré-
szére. 

 
Polgárőrség 

A Polgárőrség 
tájékoztatója 
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„Technológia, erő, hatékonyság” 
A Novartis Hungária országos szim-

pózium sorozat keretén belül mutatta be 
Magyarországon az új, innovatív kolesz-
terinszint csökkentő gyógyszerét, amely 
sajtótájékoztatón lapunk képviselője is 
részt vett. Az első szabályozott ható-
anyag felszívódású statinkészítmény, a 
fluvastatint tartalmazó sok éves fejlesz-
tőmunkának köszönhető átfogó, és az 
eddigieknél számszerűsíthetően hatéko-
nyabb lipidkontrollt nyújt.  

 
A szakterület ismert és elismert képvi-

selői tartattak előadásokat..  
A szegedi esemény üléselnöke Prof. 

Dr. Forster Tamás, az SZTE ÁOK II. Bel-
gyógyászati Klinika és Kardiológiai Köz-
pont tanszékvezetője volt. 

A téma jelentőségét mutatja, hogy a 
zsíranyagcsere betegségek a felnőtt lakos-
ság kétharmadát valamilyen módon érin-
tik. Tudományos vizsgálatok bizonyították, 
hogy ezeknek a betegségeknek szakszerű, 
magas szintű ellátásával a szív- és érrend-
szeri halálozás csökkenthető, és az életkor 
5-10 évvel meghosszabbítható. Mivel min-
den egy százaléknyi koleszterinszint csökkenés 
két százalékkal mérsékeli a szívinfarktus előfor-
dulásának kockázatát, így korántsem érdekte-
len a hatékonyság kérdése.  

Az eddigi legjobb koleszterinszint 
csökkentőnek a statinok bizonyultak. 
2002-ben Magyarországon 170 ezer beteg 
szedett a hatóanyagcsoportba tartozó 
készítményt, de a kezelési irányelvek 
alapján legalább 650 ezernek lenne rá 
szüksége. 

A koleszterin csak különböző fehérjék-
hez kötődve szállítódhat a vérben, melyek 
közül két fehérjemolekula érdemel külön 
figyelmet: az ún. LDL és a HDL. Az LDL 

molekula képes behatolni a sejtekbe és az 
érfalba, így a belőle felszabaduló koleszte-
rin ott lerakódhat. A HDL molekula képes 
az LDL által szállított koleszterin lerakó-
dását megakadályozni, sőt a már lerakó-
dott koleszterint az érfalból felvenni és 
elszállítani. Ezért fontos a kétféle koleszte-
rin(szintet) egymástól megkülönböztetni, 
és az össz-koleszterinszint csökkentése 
mellett a jó (HDL) koleszterinszint növelé-
sére törekedni.  

Figyelemmel kell kísérni továbbá a 
vérben lévő triglycerid mennyiségét is, 
mivel ennek emelkedése növeli az infarktus 
kockázatát. 

A koleszterin előállítása a szervezet-
ben folyamatos – a napi mennyiség 62 
százaléka éjszaka, 38 százaléka nappal jön 
létre –, így a gyógyszeres terápia akkor a 
leghatékonyabb, ha képes 24 órán keresz-
tül gátolni a koleszterinszintézist. 

Bár statinok már egy évtizede kapha-
tók, szabályozott, tartós hatóanyag felszívódá-
sú készítmény most először kerül forgalomba. 

A fluvastatint tartalmazó készítmény 
alapját egy hidrofil gél mátrix képezi, mely a 
folyékony béltartalom hatására megduz-
zad, így a hatóanyag lassú diffúzió révén 
szabadul fel a mátrixból. E megoldás szá-
mos kézzelfogható előnnyel jár: 

− A gyógyszer rendszere kivédi a 
máj (a statinok felhasználási helye) telítő-
dését, fokozza a szer hasznosulását. Az 
eddigi készítményekre jellemző 50-60 
százalék helyett a hatóanyag 94 százaléka 
hasznosul a májban, és így természetesen a 
vérkeringésbe is csak egy igen kis mennyi-
ségű gyógyszer kerül. 

− A 80 mg fluvastatint tartalmazó 
készítmény alkalmazásával 38 százalékos 
LDL-koleszterinszint csökkenés, 21 száza-

lékos HDL-koleszterinszint emelkedés, és 
31 százalékos triglycerid szint csökkenés 
érhető el. Elmondható, hogy a legtöbb rövid 
hatású statinnal összehasonlítva a szabályozott 
hatóanyag felszívódású fluvastatin hatékonyab-
ban csökkenti az LDL-C, és hatékonyabban 
emeli a HDL-C szintet úgy, hogy az alkalma-
zott technológia kevésbé terheli a szerveztet. 

− Az alkalmazott megoldás révén a 
tabletta bevételét követő első órákban nem 
alakul ki extrém magas gyógyszerszint a plaz-
mában, ezáltal is tehermenetesítve a beteg 
szervezetét. 

− A statinokra jellemző mellékhatás 
(izomfájdalom, ill. annak laboratóriumi 
jelei) – az eddigi vizsgálatok szerint – az új 
készítmény esetében nem jelentkezett. 

Összefoglalva: a szabályozott ható-
anyag felszívódású fluvastatin gyógyszer 
egy olyan új, innovatív készítmény, ami 
ott hat, ahol kell, és nem terheli feleslege-
sen a beteg szervezetét. 

Piacra lépő készítmény esetében min-
dig központi kérdés a termék ára is. Ez 
esetében elmondható, hogy az egyéb 
statinok dózisekvivalens (a kezelés során 
az adott gyógyszerből tipikusan használt) 
mennyiségével összehasonlítva az első 
szabályozott hatóanyag felszívódású 
statin készítmény ára mintegy 30 száza-
lékkal alacsonyabb. Biztosak vagyunk 
benne, hogy ez a kedvező árpolitika is 
hozzájárul ahhoz, hogy minél többen jut-
hassanak hozzá a leghatékonyabb, átfogó 
lipidkontrollt biztosító új gyógyszerhez. 

(Az új készítmény nevét nem közöl-
hetjük, mert tiltott gyógyszerreklámnak 
minősül. Akinek felkeltette érdeklődését 
keresse fel kezelőorvosát bővebb a tájé-
koztatás érdekében.—a szerk.) 

Tímár Lajos 

MI IS AZ A KOLESZTERIN? 
 

A koleszterin egy zsírfajta, amely majdnem minden állati eredetű élelmiszerben megtalálható. Az emberi szervezet számára a 
hormonok és az új szövetek előállításához nélkülözhetetlen, a máj epesav termelésénél is jelentős mennyiség kerül belőle felhaszná-
lásra. Sok embernek mégis szigorúan kell ügyelnie a táplálékkal felvett koleszterin mennyiségére, hiszen a máj maga is eléget termel 
ahhoz, hogy az fedezze a test szükségleteit. A koleszterin vízben rosszul oldódik, ezért a vérben csak nehezen továbbítható. A vérben 
történő továbbjutást a koleszterinszemcsét körülvevő fehérjeburok segíti elő, amit lipoproteinnek neveznek. A különböző 
lipoproteineket a sűrűségük alapján osztályozzák: különösen fontos az alacsony denzitású (low density lipoprotein: LDL) és a nagy 
denzitású (high density lipoprotein: HDL). 

A károsító LDL—A vérben az LDL tartalmazza a koleszterin nagy részét, és szállítja azt a májtól a test különböző szerveihez, ahol 
felhasználódik. Ha a véráramban túl sok az LDL, könnyen létrejöhet ateroszklerotikus lerakódás az érfalakon, mivel a vérben keringő 
felesleges LDL-szemcséket felveszik a falósejtek, majd beépülnek az erek falába. Így idővel kis párnácskák képződnek, melyek az 
ereket beszűkítik, és akadályozzák a szövetek vérellátását. A sok koleszterin legtöbbször sok veszélyes LDL-koleszterint is jelent. 

A jó HDL—A HDL kisméretű, koleszterintartalmú szemcséket jelent, amik – ellentétben az LDL-lel –, hasznosak. Különleges tulaj-
donságuk, hogy az érfalban már lerakódott koleszterint is képesek felvenni, és azt a májhoz szállítani. A máj ezután kiválasztja, így a 
szervezet megszabadul káros hatásától. Nemzetközi klinikai vizsgálatok igazolták, hogy az alacsonyabb HDL koleszterinszinttel ren-
delkező betegek esetében magasabb a szív- és érrendszeri szövődmények, így a szívinfarktus előfordulásának gyakorisága, tehát a 
HDL védi az ereket az ateroszklerotikus károsodástól. Ezért nem elég csupán az össz-koleszterinszintet, vagy az LDL koleszterinszin-
tet befolyásolni, hanem a megelőzés szempontjából elengedhetetlen a HDL koleszterinszint növelése is. 

A trigliceridek—A táplálékkal felvett zsírok legfőbb alkotórészei a trigliceridek, a test zsírszövetei is legnagyobbrészt ezekből áll-
nak. Elégtelen utánpótlás esetén tartalék zsírként elraktározva a test legfontosabb energiaforrását jelentik. A trigliceridek egy része a 
táplálékkal felvett zsírokból származik, de az emberi szervezet más élelmiszerekből (pl. cukrok, illetve szénhidrátok) is tud zsírt előál-
lítani. Ha a triglycerid szintje 1,7 mmol/l-nél magasabb, akkor ugrásszerűen megnő a nehezen lerakodó átlagos LDL-hez képest a 
könnyen lerakodó és sűrű HDL molekulák száma, tehát a triglycerid hozzásegít az érelmeszesedéshez és növeli az infarktus rizikóját. 
A magas triglycerid szint a védőfaktor HDL-koleszterinszintet is elrontja, így az infarktus elleni védelem is csökken. 
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M ind en e lőhív ás  —  n agyítás  es etén

A JÁ N D É K F ILM  
Tas  u . 1. Te lefo n : 460-375 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalm azása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

Tel.: 62/463-614 

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelő 

és javító mester. 
Vállalom: 

—téli beüzemelést; 
—gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával. 
Szeged, Fölszél u. 12. 

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

Speciális Bt. Ajánlata 
 

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

 
• Fénymásolással, parkoló– és busz-

jegy értékesítéssel állunk kedves 
vásárlóink rendelkezésére. 

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

Kukorica vetőmag és műtrágya 
(ammónium-nitrát 33,5%) 

kis és nagy tételben, kedvező 
áron kapható. 

 
DÉLI-FARM Kft. 

Szeged-Kiskundorozsma, 
Kettőshatári út 6. (Nagybani piac mellett) 

Tel.: 62-556-120, 556-130. 
Fax: 62-556-121. 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

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

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

(az udvarban) 
Bébi és gyermekruházat, 
GYERMEKSZANDÁLOK 

 

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

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

A Vadliba Vendéglő minden vasárnap svédasztalos ebéddel 
várja kedves vendégeit 12-14 óra között. Kínálat: kétfajta leves, öt fajta 

meleg második, + desszert. 
990,- Ft/fő 

Gyerekeknek 6 év alatt ingyenes. 12 éves korig 50% kedvezmény 
Asztal foglalható: 460-337 

Vízvezeték-szerelés, -javítás, 
berendezések cseréje rövid 
határidővel, garanciával. 
 

Tel.: 06 62 460-466 
Mobil: 06 30 375-8189 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszonállatok, kutya, macska és 
egyéb kedvencek gyógykezelése, 

védőoltása, kisebb műtétek, 
szaktanácsadás 

HÁZNÁL 
Hatósági igazolások intézése. 

Rendelés: hétköznap 8-9 óráig a 
Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

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

Eboltások 
2003. május 5. 9.15-10.30 Kkd. Polg. Hiv. udvara (Dr. Farkas) 
2003. május 12. 15.00-16.30 Új tér (Dr. Komáromi) 
2003. május 12. 15.30-17.00 Faragó tér (Dr. Farkas) 
2003. május 15. 15.00-16.30 Sziksósfürdő, buszmegálló (Dr. Farkas) 
2003. május 15. 17.00-18.30 Kulipintyó csárda (Dr. Farkas) 
2003. május 23. 16.30-18.30 Kkd. Polg. Hiv. udvara (Dr. Farkas) 

 

Pótoltás nincs! 

Területalapú (földalapú) támogatás 
igényléséhez az alábbi nyomtatványok 
bemutatása szükséges: 

 
— 30 napnál nem régebbi földhasz-

nálati lap 
— őstermelői igazolvány fénymáso-

lata 
— vetőmag számlák 
— műtrágya (P, K, PK keverék) 

számla 
— regisztrációs szám 
— átalány támogatás esetén értékesí-

tési betétlap fénymásolata. 
Beadási határidő: 2003. június 30. 
 

Pálfi István falugazdász 
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 tárcsázza a 6791-es 

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

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

1kg kristálycukor 179,- 
1kg-os őrölt Brasil 749,- 
1kg-os szemes Brasil 829,- 
2,5l Coca-Cola 279,- 
0,5l Arany ászok 109,- + ü. 
0,5 dobozos Arany ászok 142,- 
600g-os Ariel mosópor 365,- 

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

Kutyák veszettség elleni kötelező védőol-
tását egész napon át rendelőmben, vagy 
háznál, szombaton és vasárnap is válla-
lom. 

Hivatalos igazolást adok. 
Dr. Komáromi János 

szakállatorvos, Dorozsmai út 122/B 
Tel.: 461-750 

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

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Nyitva: 7-18 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

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

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

 F  i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á zta tás  Z som bó n  F a rk as F er en c a u tó s zere lő  m űh elyéb en  

 

 V álla lja:  személ y- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er enc  
 — ja vítá sát gép járm ű te ch n iku s 
 — m ű sza k i vizs gá ra  való  fe lk észí tését au tó s zere lő  m e ster 
 — m űsz a k i vizsgá zta tá sá t (h elyb en ) Zs o m b ó , F elsza ba d ulá s u . 21 . 
 — k ö rn yezetvéd 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 tek ig  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.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

Nárcisz virág-ajándék 
(Takarékkal szemben) 

Alkalmi és sírcsokrok, fali és asztali 
díszek, koszorúk élő és művirágból, 
háztartási műanyag áru. Ballagási 

csokrokra előrendelést felveszünk. 
Kiszállítást vállalunk. Ugyanitt 

háztartási műanyag áru és bálásruha. 
Várjuk vásárlóinkat! 

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

06 20 369 1190 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

DOROZSMAI TÁP- ÉS 
TAKARMÁNYBOLT 

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

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

Ördög Imréné 
 

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

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

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

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

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

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

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

 

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

 

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

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

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

 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 
ATi Császárné Bt. 
 

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

her-, nehézpót-, 
autóbuszvezetői tan-

folyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

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

AJÁNLATA: 
Pille kenyér 1kg 129,- 
Oké reggeli ital 2,8% 99,- 
Hey-hó üdítők 1l 83,- 
Bőrös malac 549,- 
Oké joghurtital 150g, 5 ízben 49,- 
Csirke comb 439,- 
Gyulai kenőmájas 599,- 
COOP liszt 1kg 59,- 
COOP baromfitermék 1kg 499,- 
COOP csemege vastag kolbász 600 g 
 666,- 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat! A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 

ajánlata 
Sertés, marha, birka húsok. 

Rendelésre pörkölthúsok 
konyhakész előkészítéssel 

rendelhető. 
 

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

Tel.: 06 30 305-9737 

 
Szabó István 

autóvillamossági műszerész 
 

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

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

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

Április 1-tő l régi és új szolgáltatások az 

APELLIS Szépségszalonban! 
Fodrászat  Műköröm 
Kozmetika  Kéz– és lábápolás 
Masszázs Szauna 

 

ÚJ ! 56/160 W csöves álló szolárium. 
Keresünk fodrászt, kozmetikust, aki dorozsmai lakos. 

Dorozsma, Jerney u. 6. 
Nyitva: H-P: 8-tól 20-ig; Szo.: 8-tól 13-ig. 

Tel.: 461-602 Mobil: 06 30 540-6895; 06 30 543-7123 

Ballagási akció! 
 

Arany, ezüst akció 
a Dorozsmai Ékszerüzletben. 

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

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

kapható. 
Hozott anyagból készítés, javítás, 

átalakítás. 
Tisztítást, vésést vállalunk. 

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

FIGYELEM! 
Megnyílt a 

BOROSTYÁN Kisvendéglő! 
 

Várjuk kedves vendégeinket á la 
carte és előfizetéses menüvel. 

Dorozsmai út 185. 
Nyitva: H-P: 11-16. 

 

A volt AGÓRA dolgozói 

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

új arculattal várjuk önöket. 
Szolgáltatásaink: 

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

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

zene vacsorázási lehetőséggel. 
Szeretettel várjuk önöket 

 
A Vendéglő dolgozói! 


