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Janikovszky Évára 
emlékezünk 

 

„Kedvenc tárgyam? Hát abból bizony sok 
van. Idehaza kedvenc tárgyaim vesznek kö-
rül. Az ágyam fölötti polcon fiam első tipegő-
cipője áll a fő helyen, neki hegedül a kis 
barokk gipszangyalka, akinek lábikráját nagy-
mamám pici bronzkutyája méregeti - persze 
sose harap bele. A megkomponált jelenetet 
jobbról a floridai fapelikán, balról meg a 
jaffai bolhapiacon vásárolt piros és kék kö-
vecskékkel ékesített cinegelábú madár szem-
léli. Valamennyi a „kedvenc” státust élvezi 
ugyanúgy, mint a fatálakban felhalmozott 
kavicsok, az üvegedényekben pompázó kagy-
lók és még megannyi minden! De ha minden-
képpen egyet kell megneveznem, akkor Mer-
cedes a választott. Mercedes, aki barátom, 
munkatársam, bizalmasom, minden sikerem 
és kudarcom részese, egész felnőtt életem 
tanúja. Mercedes a szépséges türingiai erdő 
kellős közepén, Zella-Mehlinsben látta meg a 
napvilágot - ha igaz - ezelőtt 70 évvel. 

Származása, születési helye kissé megko-
pott aranybetűkkel a hátán díszeleg, életkora 
azonban nem dokumentálható pontosan. 
Anyám úgy emlékezett, hogy 1930-ban kapta, 
amikor gépelni tanult. Mercedes korának 
egyik technikai csodája lehetett. Az ormót-
lan, nehéz, emeletes írógépek korszakában 
kecses alakjával, elegáns fekete bõrtokjával 
a jövőt vetítette csodálói elé. A hordozható 
táskaírógépek beköszöntét. Huszonkét éves 
voltam, amikor anyám nekem adta. - Meg 
fogod szeretni - mondta anyám -, jó, könnyű 
gép. Írj rajta sokat! Én már nemigen gépelek. 
Értettem én. Ez azt jelentette, hogy mióta 
államosították nagyszüleim könyv- és papír-
kereskedését, ahol anyám is dolgozott, nincs 
szükség írógépre. Enyém lett hát Mercedes. 
Egyetemi vizsgáim tételeit gépeltem rajta 
először, majd leveleimet. 

Sokat leveleztem. Aztán hozzászoktam; 
ha valami fontos történt velem, ha valami 
bántott, ha öröm ért, leültem és Mercedes-
nek újságoltam el. Vele kezdtem el írni. 
Együtt írtuk első újságcikkeimet, első köny-
vem kéziratát. Egyedül Mercedes tudta, 
hányszor téptem ki belőle a papírt - nem, ez 
nem jó, ezt sosem tudom megírni! -, hány-
szor bámultam négy billentyűsorát, aztán 
újra elkezdtem kopogni rajta. Segített. 

Emlékszem, amikor először megbetege-
dett, pánikba estem. Nem továbbított, aztán 
meg ugrált, nagy közöket hagyott a betűk 
között. Jaj, drága Mercedes, itt ne hagyj, 
mit csinálok nélküled? A fiam akkor megle-
pett egy villanyírógéppel, akkoriban az járta, 
de nem tudtam megszokni, nekem Mercedes 
kellett. Végre ráleltem Ildikóra, a mechani-
kus írógépek tudós specialistájára, aki meg-
gyógyította Mercedest. Megifjultan, ragyog-
va, újult erővel állt munkába. 

Fényképe is megjelent már néhány újság-
ban, igaz, velem együtt. Amikor először szere-
peltünk a tévében, kivittem a másik szobába, 
ölembe vettem, együtt néztük a képernyőt. Na 
- kérdeztem -, mit szólsz hozzá, ott vagy!” 

JANIKOVSZKY ÉVA író 

 

Az idő, melyet Isten mindenikőnk számára kiszab, olyan, mint egy értékes szö-
vetdarab; mindenki úgy hímezi ki, ahogyan csak telik tőle. (Anatole France) 

HAVI GONDOLAT 

Átadták! 

Július 3-án 10 órakor a Szegedi Vásár és Piac Kft. által üzemeltetett zöldség-
gyümölcs Nagypiac fejlesztésének első szakaszaként megépült járművárakoztató és 
beléptető kapu ünnepélyes keretek között átadásra került. Dr. Botka László polgár-
mester mellett jelen volt dr. Géczi József országgyűlési, Tóth József és Fábián József 
önkormányzati képviselők, és Szilasi László, a piac igazgatója. 

Bevezetőjében Pusztai Lajos ügyveze-
tő igazgató köszöntötte a megjelenteket. 
Ismertette, a létesítmény 63 millió Ft-os 
költséggel készült el, mely önerős a piac 2 
éves nyereségéből valósult meg. Ez az 
ország második legnagyobb piaca. Meg-
köszönte az önkormányzatnak a pénz 
biztosítását a hatóságoknak az engedélyek 
gyors kiadását és a kivitelezők gyors és jó 
munkáját. Kiemelte, hogy legnagyobb 
köszönet a környező lakosságot illeti, akik 
éveken át elviselték a piaci beléptető rend-
szer torlódásakor kialakult zavaró körül-
ményeket. Bocsánatot kért, amiért életüket 
megkeserítették. 

Dr. Botka László polgármester úr ün-
nepi megnyitójában ismertette, hogy az 
elmúlt évben sokszor merült fel a piac 
ügye és problémája. Nyereséges a nagyba-
ni a piac, és ebből a nyereségből folyama-
tosan tovább fejlesztik. Mivel az elmúlt 
években kialakult tarthatatlan állapot 
felszámolását ígérték, ezen döntés szere-
pelt elsők között. 

A piac működésében szoros stratégiai 
együttműködés fontosságára és igényére 
mutatott rá a termelőkkel, kereskedőkkel, 
partnerekkel az euró régiós agrárpiac 
valamennyi résztvevőjével. Megköszönte 
a beruházás lebonyolításában résztvevők 
jó munkáját. 

Tóth József önkormányzati képviselő 
úr beszédében kihangsúlyozta, hogy Kis-
kundorozsma 10 éves álma és gondja ol-
dódik meg. Megköszönte polgármester 
úrnak a beruházást, és hogy választási 
ígéretét betartotta. Kifejezte reményét, 
hogy a fejlesztés jól szolgálja a termelők, 
kereskedők, vásárlók érdekeit valamint a 
lakókörnyezetben nem alakulnak a ki a 
korábbi zavaró anomáliák. 

Ezt követően polgármester úr ünnepé-
lyesen átvágta a nemzeti színű szalagot és 
begördültek az autók a mintegy 500 gk. 
befogadására alkalmas járművárakoztató 
előparkolóba. 

 
(Folytatás a 2. oldalon) 

Tari Gellért felvétele 
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nyugalmukat zavaró par-
kolással, árusítással, rako-
dással összefüggő jelensé-
gekről hétfőtől péntekig 7-
19 óráig a Közterület Fel-
ügyelet ügyeletén, a 479-
431-es telefonszámon te-
hetnek bejelentést. Hétvé-
gén és éjszakai órákban 
indokolt esetben a rendőr-
ség ügyeletén, a 107-es 
számon lehet tenni beje-
lentést. 

TÍMÁR L. 

Átadták! 
(Folytatás az 1. oldalról) 

 
Az átadás óta a környező (Negyven-

nyolcas, Erzsébet, Kun) utcákban a meg-
állni tilos táblák kihelyezésre kerültek. 
Sajnos az árusok és vevők nem veszik 
figyelembe a táblákat, rendszeresen folyik 
ezen utcákban árusítás, rakodás. A témá-
ban illetékes hatóságok, a Közterület Fel-
ügyelet és rendőrség valamint polgárőr-
ség összehangolt munkája nyomán szün-
tethető meg ez a nemkívánatos jelenség. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
megállni tilos táblák hatályát megsértő és Az új beléptető-rendszer. (Fotó: Tari Gellért) 

Összefogásból jelesre vizsgáztak 
A Délmagyarországból többször érte-

sülhettek olvasóink a Dorozsmai tanyavi-
lágban, az Ipar dűlőben élő Szabó Ilona és 3 
gyermeke nehéz anyagi és szociális helyze-
téről. A 100 éves tanya egyik felében nehéz 
körülmények között, egyedül neveli 3 gyer-
mekét, melyek közül egyik autista, nem tud 
beszélni, és nem tudja az ételt megrágni, 
csak pépes ételt és folyadékot tud fogyasz-
tani. A család rendkívül alacsony jövedel-
me nem tette lehetővé a villany bekapcsolá-
sát, így a család életét, gyermekek nevelését 
könnyítő háztartási gépek beszerzését, 
üzemeltetését sem. Szabó Ilona nehéz hely-
zetében segítségért folyamadott. Segítő 
kezet Szeged Város önkormányzata ill. a 
területileg illetékes önkormányzati képvise-
lő, Fábián József nyújtott. Intézkedése nyo-
mán a segítségkérés a Délmagyarországban 
való közzététele és a Vöröskereszt számla-
nyitása után beindultak a segítő cégek, civil 
szervezetek, magán személyek adakozó 
felajánlásai. Ennek nyomán több, mint fél-
millió forintot sikerült a számlán összegyűj-
teni. A villany bevezetése közel másfél 
millió forintba került. Ebből a DÉMÁSZ 
egymillió egyszázezer forintot vállalt. Cé-
gek és jogi személyek adakozása 400 ezer, 
míg a magán személyek adakozása megha-
ladta a 200 ezer forintot. Az adakozásból az 
önerőt kiegészítve a DÉMÁSZ kivitelezés-
ében mintegy 450 méteres kábelépítéssel a 
tanyában a várva-várt villany bekapcsolás-
ra került. Időközben adakozásból kapott a 
család hűtőszekrényt és televíziót is. A Hír 
Tv egy keverőtárcsás mosógépet ajánlott 
fel. Június 30-án ünnepélyes átadásra került 
sor, ahol Fábián József képviselő a helyszí-
nen köszönte meg az érdekeltek jelenlét-
ében a támogatók segítő közreműködését. 

Elsősorban a DÉMÁSZ gyors és méltá-

nyos intézkedését, a szegedi Rotary Klub-
nak a szervezésért, a Kekon Kft-nek a 
lakásban való szerelési munkák elvégzésé-
ért, a Vöröskeresztnek a számla nyitásáért, 
a Lapcom Kft-nek 100 ezer Ft-os támoga-
tásért és a közgyűlés kormánypárti frakci-
ójának adományáért mondott köszönetet. 
Megköszönte a dorozsmai Szélmalom 
Kábeltévé Szövetkezetnek a házi vízellátó 
berendezés árának, valamint annak besze-
relését vállaló Ballai Ferenc helyi vállalko-
zó felajánlását. Szabó Ilona meghatottsá-
gában köszönte meg az adakozók és kivi-
telezők nagylelkű segítségét. 

Lapunk érdeklődésére megtudtuk, 
hogy a család a megváltozott körülmé-
nyek között boldogabban éli napjait. 
Szükségük volt egy centrifugára, melyet a 
dorozsmai UNGI Bt. biztosított részükre. 

Továbbiakban szükségük lenne egy 
db. 3 ajtós szekrényre, konyhaszekrényre 
és turmix gépre. A tanya bekerítéséhez 
drótfonatra. Akik ebben segíteni tudnak, 
kérjük, tegyék meg vagy jelezzék a Do-
rozsmai Naplónak a 06 20 470 6587-es 
telefonszámon. 

Szociális érzékenységből, adakozás-
ból, vagyis a szeretet parancs teljesítéséből 
a szervezők és adakozók jelesre vizsgáz-
tak. Mindannyiuknak köszönet és hála. 

TÍMÁR L. 

Fogadóóra 
 
Fábián József önkormányzati képvise-

lő úr az alábbi időpontokban tart fogadó-
órát: Július 22-én 16-18-ig, augusztus 12-
én 16-18-ig a Polgármesteri Hivatal Kiren-
deltségén. 

Más időpontokban mobiltelefonján is 
elérhető: 06 30 5350056. 

Tisztelt  
dorozsmai 
lakótársak! 

Engedjék meg, hogy ismét bemutas-
suk Önöknek a SZEM (Szomszédok Egy-
másért) Mozgalmat. 

A bűnt ott lehet megelőzni, ahol meg-
valósul, és azok előzhetik meg, akiket 
fenyeget elsősorban. Tehát megelőzni 
mindannyiunk közös érdeke, erkölcsi 
kötelessége is. A SZEM mozgalom lénye-
ge, hogy az egymás szomszédságában 
lakók az átlagosnál jobban figyelnek egy-
másra. Gyanús, bűnesetre utaló jelek, 
események észlelésekor egymást szemé-
lyesen, vagy telefonon figyelmeztetik, 
vagy a bűnelkövetőket elriasztják, indo-
kolt esetben értesítik a rendőrséget. Ennek 
gyakorlati megvalósításához mindössze 
csoportba kell szerveződni, egy erre a 
célra rendszeresített kimutatásba foglalni 
a résztvevők nevét, lakcímét és telefonszá-
mokat, melyen a nap bármely szakában 
értesíthetik egymást. Ezt a kimutatást 
mindenki megkapja, lakásában a telefon 
közelében tartja, mely alapján a SZEM 
bármely tagját gyorsan értesíteni tudja. 

Tapasztalatunk szerint Dorozsmán az 
utóbbi időben elszaporodtak a nappali és 
éjszakai besurranásos és betöréses lopá-
sok, utcai autó feltörések, benzin leszívá-
sok. Engedéllyel rendelkező és nem ren-
delkező házaló árusok, esetenként erősza-
kosan lépnek fel a házakba, lakásokba 
bejutva, vizet kérve meglopják a háziakat. 
Óvatosan kezeljük ezt a jelenséget, indo-
kolt esetben értesítsük a rendőrséget a 
107-es számon és utólag is a polgárőrséget 
a 06-30-621 6254 számon.  

POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 

A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSAI: (SZEM) „SZOMSZÉDOK 
EGYMÁSÉRT MOZGALOM” - DOROZSMAI SZERVEZÉSÉRE 

 

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Biztonságos Magyarországért Közalapítvány” anyagi támogatásával megkezdtük Dorozsmán és a 
Subasai, Széksóstói üdülőkörzetben a SZEM mozgalom szervezését. 
 Várjuk az ÖNSZERVEZŐDŐ utcarészek (társasház) közösségek – önkéntes – képviselőinek jelentkezését. 
 A mozgalomról részletes ismertetőfüzetet, szaktanácsot, és szervezési segítséget biztosítunk. 
 Várjuk az érdeklődők – közösségi képviselők jelentkezését a polgárőrség tagjainál és/vagy Tímár Lajosnál a 06-20-470-6587 telefonon. 

Polgárőrség Vezetősége 
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Természeti értékeink védelmében 
A kulturális értékek, műalkotások, 

műemlékek védelme, megőrzésük fon-
tossága minden ember számára nyilván-
való. Ha azonban felszántanak egy ter-
mészetes gyepet, kivágnak egy erdőt, 
lecsapolnak egy mocsarat, nem mindenki 
gondol arra, hogy pótolhatatlan értékek, 
természeti örökségünk egy része semmi-
sül meg. A történelem során az ember 
erősen átalakította a természetet, hogy a 
saját igényeit jobban ki tudja elégíteni. 
Mára azonban bizonyossá vált, hogy a 
természet az emberiség számára nélkü-
lözhetetlen javakat és szolgáltatásokat 
nyújt, és a mi életünk válik sivárrá, sőt 
lehetetlenné, ha nem sikerül megőrizni a 
természet máig megmaradt, élő, műkö-
dőképes részeit.  

Ma már minden ország törvényekkel 
írja elő a természet védelmének kötelezett-
ségét. Magyarországon az 1996 évi LIII. 
törvény a természet védelméről rendelke-
zik arról, hogyan őrizzük meg természeti 
értékeinket. A törvény végrehajtását, be-
tartását elsősorban a Nemzeti Parkok segí-
tik, ellenőrzik. Dorozsma határa a Kiskun-
sági Nemzeti Park (KNP) működési kör-
zetébe esik. Sokáig nem volt itt országos 
jelentőségű védett terület, így a Nemzeti 
Park szakemberei a védett fajok (pl. a 
tarka sáfrány) élőhelyére figyeltek csak 
oda, erre volt lehetőségük. A törvény 
azonban úgy rendelkezett, hogy vannak 
olyan objektumok, amiket azonnal, külön 
eljárás nélkül országosan védetté kell nyil-
vánítani. Ezek az objektumok a követke-
zők: szikes tavak, lápok, kunhalmok, föld-
várak, víznyelők, barlangok és források. 
Mivel a törvény erejénél fogva valameny-
nyi ilyen objektum védett, ezért ezeket ex 
lege védett értékeknek nevezik. Mára már 
elvégezték ezek összeírását, és a földhiva-
talok is nyilvántartásba vették őket. 
Dorozsma határában a Nagyszék, az 
Öreghegy egy része és a Rózsalapos ka-
pott ilyen besorolást (ld. a mellékelt térké-
pet). Mostantól tehát a KNP ezekre, mint 
országos szinten védett területekre ügyel.  

De vajon elég-e ez? A természetvé-
delmi törvény – nagyon bölcsen – felha-
talmazza a települési önkormányzatokat, 
hogy ők maguk is létesítsenek védett 
területeket. Tardy János a „Magyar-
országi települések védett természeti 
értékei” c.  könyvben így ír: „ Ám ne 
keressünk mindig valami átlag fölöttit: 
mentsük, ami szép, ami kedvünkre való, 
amitől és amiben jól érezzük magunkat, 
védjük, amire büszkék lehetünk, ami 
tetszik, ami nyugalmat áraszt, harmóniát 
és csöndet, színeket és változatos formá-
kat kínál. Ami valamicskét megőrzött 
abból, ami még természetes, amit mi, az 
ember, nem tettünk bántóan mesterkélt-
té, szennyessé, bűzössé, hangossá – va-
gyis elviselhetetlenné önmagunk számá-
ra.”  

Hogyan találhatjuk meg itt, a szinte 
teljesen felszántott, lecsapolt, beépített 
Alföldön azokat a helyeket, ahol még 
fellelhetők természeti értékek, pl. itt, 
Dorozsma határában? A mellékelt térké-
pet úgy készítettem, hogy az 1:25000 
léptékű katonai térképről (ezek a térkép-
lapok ma már párszáz forintért megvásá-
rolhatók akár Szegeden is a térképbolt-
ban, 1990 előtt azonban titkosak voltak!) 
lemásoltam a gyepnek feltüntetett terüle-

teket, és íme kirajzolódtak az ex lege terü-
letek, de még más foltok is előtűntek. 
Botanikai-ökológiai tanulmányaim, és 
immár évtizedes tereptapasztalatom 
alapján biztosan állítom, hogy valameny-
nyi ilyen természet-közeli gyepfoltocska, 
mocsártöredék, szikes lapos tartalmaz 
valamiféle értéket, természetes növény-
társulást, vadvirágot, madárhangot, tava-
szi békakoncertet! Arról nem is beszélve, 
hogy őrzik a múlt történéseit, régi vízfo-
lyások helyét, hatalmas legelőpuszták 
növényzetének töredékeit, a valamikori 
titokzatos és hatalmas vízivilág apró, 
megszelídített emlékeit. Kár lenne értük, 
ha beszántanák, ha feltöltenék szeméttel, 

ha beépítenék őket! De azért is kár lenne, 
ha a helyi lakosok nem tudnának róluk, 
mert ha nem ismerik, nem is szerethetik, 
nem is védhetik, nem is élvezhetik őket. 
Pedig rajtunk múlik, megmaradnak-e 
ezek az értékek itt a közvetlen közelünk-
ben! Kecskemét, ahol a KNP Igazgatóság 
működik messze van innen, óriási terüle-
tet felügyel az igazgatóság, kevés az em-
ber, kevés az idő, túl sok a feladat. A 
szegedi önkormányzat a közelmúltban 

elhatározta, hogy védetté nyilvánítási 
javaslatokat készít elő, és ezek között 
néhány dorozsmai terület is szerepel. Az 
azonban már egyáltalán nem biztos, hogy 
a valódi védelmet, őrzést, felmérést, ke-
zelést is lesz elég erő (pénz!) végrehajta-
ni. Ebben a dorozsmaiaknak kell segíteni-
ük. Szándékomban áll a mellékelt térké-
pen feltüntetett területek természeti érté-
keit sorban feltárni, és tapasztalataimat 
szeretném megosztani minden dorozs-
maival, akit érdekel. Így talán számítha-
tunk arra, hogy megmaradnak ezek az 
értékek, és unokáink is élvezhetik őket. 

 
MARGÓCZI KATALIN 

településhatár 
országút 
természeti 
terület 
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Az utcabál-szervező 
Bányai Attilát, a dorozsmai utcabál kiötlőjét és szervezőjét kérdeztük meg, mesél-

jen Dorozsma legtöbb résztvevőt vonzó rendezvényének „kulisszatitkairól”. 

–Mikor és hogyan pattant ki a fejéből az 
ötlet egy utcabál rendezésére? 

–Úgy 8-9 éve egy olyan barátomnál 
voltam vendégségben, aki már régebb óta 
utcabálakat szervezett. A feleségem és én 
akkor úgy gondoltuk, a lakosság itt 
Dorozsmán is örülne és talán szívesen 
részt venne egy hasonló rendezvényen. 
Így hát megpróbáltuk, és immár a hatodik 
utcabált rendezzük. Évről évre egyre töb-
ben jönnek el szórakozni, az idén kb. 5000 
főre számítunk. A buli most is este nyolc 
körül kezdődik és másnap hajnali négy 
óráig tart. Háromnegyed tíz után pedig a 
tűzijáték fényeiben gyönyörködhetnek a 
résztvevőek, ez is egy eléggé üde színfolt-
ja a programoknak. 

–Egyedül vesz részt az esemény szervezé-
sében, vagy vannak segítői? 

–Maga a szervezés, tehát a kellékek, 
eszközök beszerzése, a technikai háttér 
biztosítása, a különböző engedélyek be-
szerzése, a biztonsági emberek a bálon való 
biztosítása és a színpadépítés mind-mind 
az én munkám. De persze sokan segítenek 
ebben engem. Az önkormányzati képvise-
lőkön kívül még számos egyéni vállalkozó 
baráti segítségére is támaszkodhatok. 

–Mi a legnehezebb feladat egy ilyen volu-
menű rendezvény megszervezésében? 

–A legnagyobb baj az, hogy kevesen 
szponzorálják a bált. A teljes költség nagy 
része önerő, és a maradék részt, kb. 20%-
ot az önkormányzati képviselők állják. 
Pedig nekem igazán jól esne, ha végre 
azok is támogatnának a rendezvény lebo-
nyolításában, akiknek nem is csekély pro-
fitot termel az est. 

Az évek alatt kinőttük a helyszínt. Az 
igazat megvallva nem számítottam arra, 
hogy ilyen sokan eljönnek, hogy ekkora 

kereslet lesz egy effajta rendezvényre. 
Zsúfoltan vagyunk, mert nem gondoltam 
volna, hogy ekkora létszámmal lesznek itt. 
Az első utcabál szervezésekor úgy 5-600 
főre gondoltam, ám kellemes meglepetés 
ért akkor bennünket, mert kb. kétezren 
jöttek el. 

–Voltak-e nehézségek, szinte megoldhatat-
lan problémák az eddigi utcabálok megvalósí-
tása során? 

–Az előzőekből következik az, hogy 
például nincs keretünk vendégművészek 
meghívására. Ahhoz sokkal több segítség, 
és ami a legfontosabb, összefogás kellene, 
és így egy még látványosabb, hangulato-
sabb és érdekesebb rendezvénnyel tud-
nánk a közönséget szórakoztatni. 

A régebbi bálokon gondot okozott az 
áram szolgáltatása. Néha megtörtént, 
hogy egyszer-kétszer műsor közben el-
ment az áram. Vannak még apró fennaka-
dások, amelyeket a közönség észre sem 
vesz, de évről-évre, okulva az esetekből, 
egyre több problémát sikerül kiküszöböl-
nünk. Tudjuk, hogy tavaly mi volt a prob-
léma, arra tehát nagy figyelmet fordítunk. 

A visszajelzésekből azt is leszűrtük, 
hogy keveslik az ülőhelyeket. Annak elle-
nére, hogy utcabálon vannak, mindenki 
ülni szeretne. Most, a hatodikra több mint 
500 férőhelyes padokat rendeltünk. De 
persze ha mindenkinek kellene biztosítani 
az ülőhelyet, a Nagybani piacig érne a 
padsor! 

–Ön szerint mi vonzza az embereket legin-
kább az effajta eseményekre? 

–Dorozsmán ilyen rendezvény még 
nem volt, talán ezzel is magyarázható az a 
rengeteg ember, aki minden évben eljön 
néhány órára szórakozni. A létszám pedig 
évről évre nő, és nem csak dorozsmaiak 

vannak itt, hanem Szegedről is jönnek, meg 
a környező településekről – Domaszékről, 
Bordányból, Zákányszékről – is. Hogy úgy 
mondjam, a terep is kedvező. Ideális hely 
ez a csomópont. Az aszfaltút felfogható 
táncparkettnek, a magasan fekvő templom-
kert is előnyös, remekül funkcionál szín-
padként. Nagyon sokat számít az is, hogy 
nincs belépő, az egész rendezvény ingye-
nes. Sokan már hónapokkal az utcabál előtt 
megkérdezik, mikor lesz, hogy vendégeket 
tudjanak hívni rá. Mondhatom, hogy a 
dorozsmaiak már előre készülnek a bálra. 

–Folytatja-e az utcabálak szervezését? 
–Ez a munka igen megterheli az em-

bert. Nekem is sok időmet viszi el, még így 
is, hogy évente rendezem meg. Ilyenkor, a 
szervezés kellős közepén én mindig pesz-
szimista vagyok az utcabál jövőjével kap-
csolatban. Egy ekkora rendezvény anyagi 
vonzata túllépi egy egyéni vállalkozó for-
rásait, ezért, mint ahogy azt már mond-
tam, több támogatás kellene. Minél több a 
résztvevő, annál több pénzt kell a színvo-
nalas kiszolgálásukra fordítani. Ráadásul 
stresszel is, mert egy hirtelen jött eső pilla-
natok alatt szétmoshatja az egész rendez-
vényt, ami anyagi kárral jár. Ezt a kockáza-
tot egyedül igen nehéz és megerőltető 
vállalnom. Az biztos, hogy sűrűbben nem 
fogunk ilyen méretű estet megrendezni. 

Viszont amikor kipihenjük magunkat, 
és túl vagyunk az egészen, nagyon jóleső 
érzés azt tudni, hogy megint, ebben az 
évben is Dorozsma 50-60%-a itt volt szóra-
kozni. Van rá igény. Ez az egyetlen dolog 
az, amely motiválja az embert, és bennünk 
is tartja a lelket. A rengeteg plusz munka 
mellett jó tudni, hogy nem hiába fáradoz-
tunk. 

–Köszönöm az interjút, terveinek megva-
lósításában pedig sok sikert kívánok. 

 
SOMOGYI GÁBOR 

A hatodik utcabál. A képen látható 
tömeg eltörpül a bálon összesen 

megjelentek számához képest. 
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Cserkésztáboroztunk! 
A cserkészélet egyik fontos része egy-

ben kihívása a "nagytábor". A nagytábort 
évente rendezi meg minden cserkészcsa-
pat, melynek fő célja a fiatalok önállóságra 
való nevelése ill. a cserkészfoglalkozáso-
kon elsajátított ismeretek gyakorlati alkal-
mazása. 

Ennek jegyében 2003. június 20-30 kö-
zött az 524 sz. Kiskundorozsmai Prohászka 
Ottokár Cserkészcsapat is megrendezte a 
saját nagytáborát a ruzsai erdő pihenőhe-
lyén. Megérkezésünk után tüstént nekilát-
tunk a sátrak felveréséhez, míg az előőrs 
tagjai - akik egy nappal korábban érkeztek 
- a paprikás krumpli elkészítésén fáradoz-
tak. Az erős északi szél nagyban megnehe-
zítette a sátrak felállítását, viszont estére 
már mindegyik stabilan állt. Az esti őrség-
állás külön élmény volt mindenki számára. 
Párokban váltottuk egymást 2-2 óránként 
este 10-től hajnal 6-ig. Az őrök egy előre 
megbeszélt jelszó alapján tudták azonosíta-
ni, ki tartozik a csapathoz és ki nem. Nem 
egyszer megtörtént az is, hogy az őrsveze-
tők este az erdőbe lopakodva mindenféle 
állathangokat utánoztak, hogy próbára 
tegyék az őrség figyelmét. Az őrségnaplót 
élvezetes volt utólag elolvasni: valaki rókát 
vélt látni, másvalaki nyulat, megint más 
pedig denevért. A reggeli kelés korai volt 
és míg a napi teendőkért felelős "napos őrs" 
a reggeli beszerzésén fáradozott addig a 
többiek a elvégezték a reggeli tornát. A 
sátorrend sem maradhatott el, mindenki 
tudásához mérten megpróbálta rendbe 
rakni a sátrát adott időn belül, amit a veze-
tők később 1-től 5-ig terjedő skálán pontoz-
tak, és bizony megesett, hogy nem az őrs-
vezetők kapták a legmagasabb pontokat... 
Majd következett a reggeli szertartás és 
zászlófelvonás, amit a zászlórúd és a tábor-
kereszt (melyeket magunk készítettünk el) 
előtt folytattunk le. 

Ezután kezdődhetett a cserkészmun-
ka, mely a nap további részét felölelte, de 
játékra is mindig jutott idő. A program 
naponként változó volt: akadályverseny 
az erdőben, egy "elveszett" őrsvezető meg-
találása, foci a közeli focipályán, számhá-
ború és még sokféle érdekes testet-lelket 
építő feladatban lehetett részünk. Ebédre 
mindig volt meleg étel, mivel a ruzsai 
idősek otthonából: a Napsugár Otthonból 
hoztuk. Ebéd után csendes pihenőt 
(szilenciumot) tartottunk, majd folytató-
dott a cserkészmunka: mosás, tűzhelyké-
szítés, mosogatás, tűzrakás, ételhordás, de 
a legnehezebb a favágás volt. Ugyanis a 
ruzsai erdőben elég sok kidőlt száraz fe-
nyő volt, aminek a táborhelyig való elszál-
lítása és feldarabolása nem jelentett kis 
kihívást és legtöbbször az egész csapat 
erejét igénybe vette egy-egy nagyobb da-
rab. Estére aztán mindenki elfáradt és az 
esti szertartás után levontuk a zászlót. A 
fából aztuán tábortüzet raktunk, amely 
mellett minden éjjel elpróbáltuk a tábortű-
zi jeleneteket és énekeket, melyeket a ké-
sőbb táborba érkező vendégeknek mutat-
tunk be. Ezekkel búcsúztunk ugyanis a 
tábor utolsó napjaiban. 

Rengeteg dolog van amit még meg 
lehetne említeni (éjszakai túra az erdőben 
zseblámpa nélkül, kuruc-labanc háború 
eljátszása), de úgy gondolom ennyi is elég 
ahhoz, hogy átadjam a tábor hangulatát és 
azt az élményt, melyet a 10-15 éves fiata-
lok közül kevesen élhetnek meg egy, a 
technika csodáitól (mobiltelefonoktól, 
számítógépektől) teletűzdelt világunkban. 

Hadd fejezzem be e néhány sort azzal, 
amivel mi, cserkészek, egymásnak köszö-
nünk, és remélem viszont kívánják ugyan-
ezt nekünk a továbbiakban is: Jó munkát! 

 
HUSZÁR MÁTÉ, RAJVEZETŐ 

Futás! 
A Jerney utcai Óvoda nagycsoportos, 

6-7 éves korú tagjai nagy-nagy – várako-
zással teli és nem kevés edzés - előkészü-
let után futóversenyeztek a Zsilip partján. 
Az 1200 m-es távot Csuka Zsigmond szü-
lő, tájfutó tűzte ki. A 600 m-es fordulóban 
Jolika néni (csoportunkban Csuka Zsófi 
nagymamája néven szeretjük és tiszteljük) 
várta biztatással, cukorkával, dicsérettel, 
puszival a gyerekeket. 

A befutóknak a szülők, szervezők, 
gyermekek szurkoltak. Öröm volt, hogy 
igazi sportdélutánná alakult a rendez-
vény, hiszen Tóth Robi, Árendás Peti, 
Qian Lívia, Laczkó Petronella, Csuka Zsó-
fi, Sebők Nóri, Szilágyi Ádám, Frányó 
Peti, Kondorosi Márti családjával (szü-
lőjével, vagy testvérével, nagyszülőjével) 
vett részt versenyzőként, vagy szurkoló-
ként. Az ünnepélyes eredményhirdetés az 
óvodai ballagás alkalmával volt. A fiúknál 
az első helyezett Árendás Péter 5 perc, 30 
másodperc alatt tette meg a távot, míg a 
második Sebők Nóri 5 perc 55 másodperc 
alatt futott megállás nélkül. A legkitartóbb 
Szilágyi Ádám volt, aki nem kevesebb, 
mint háromszor fordult. 

A 2002 évi októberi ugyanezen ren-
dezvény eredményeit összehasonlítva 
örömmel láttuk a látványos fejlődést, ja-
vulást, ami az egészséges fejlődést, kitar-
tást, akaratfejlődését feltételezi. 

A pedagógusok, szurkolók, résztve-
vők, rendezők egyaránt jól érezték magu-
kat. 

Köszönjük a szervező – rendező Csu-
ka családnak, hogy együtt lehettünk. 

Jó móka volt! 
Én most már úgy engedem a gyereke-

ket jó szívvel iskolába: MEHETTEK – FU-
TÁS!!! 

 
PUCZKÓ ÉVA ÓVÓNŐ 

Nyári praktikák 
A nyár a napsütés, a pihenés és a va-

káció időszaka. Ám mint mindenre, erre is 
fel kell készülni. 

Például bőrünknek megfelelő UV szű-
rős napozószerekkel, és vizes, hidratáló 
napozás utáni ápoló krémekkel. Figyel-
jünk arra is, hogy az időjárásnak megfele-
lően táplálkozzunk. Kerüljük a nehéz, 
zsíros ételeket, helyette a könnyű, enzi-
mekben, vitaminokban és ásványi anya-
gokban gazdag friss zöldségeket, és gyü-
mölcsöket válasszuk. 

Különös figyelmet érdemel a C, E vita-
min és a béta karotin pótlása. A béta karo-
tin – kapszulában is – védelmet biztosít az 
UV sugarak ellen, elősegíti a barnulást és a 
hosszan tartó egészséges bőrszín kialakulá-
sát. Kiemelkedően sok található belőle a 
piros és narancsszínű zöldségekben és gyü-
mölcsökben. Nem lehet elégszer elmonda-
ni, hogy mennyire fontos a nagy melegben 

a kellő folyadékpótlás. A napi akár 2-3-4 
liternek is meg kellene lenni, különös tekin-
tettel a gyerekekre és az idősekre. Ez a fo-
lyadék lehet gyümölcs – vagy zöldség lé, 
ásványvíz, tiszta víz, vagy gyógytea is. 

Nemcsak kellemes íze, de frissítő, 
méregtelenítő hatása miatt is különösen 
kedvelt a zöld ill. a vöröstea, melyeket 
korlátlan mennyiségben kortyolhatunk 
nyaralásunk idején is. 

Hogy felhőtlenül tudjunk pihenni, 
hagyjuk a mindennapi problémáinkat (és 
a mobiltelefonunkat) magunk mögött. 
Próbáljunk kikapcsolódni, pl. egy jó 
könyv, szép zene vagy szeretteink, baráta-
ink társaságában, hogy testünk és lelkünk 
is harmóniába kerüljön. 

Kívánok mindenkinek kellemes pihe-
nést és szép nyarat. 

SÜVEG ÁGNES 
Zöld Sziget Gyógynövényüzlet 

Szótlanul 
 
Ha már kihal belőled 
a szó, 
ajkadon némaság 
trónol, 
nézel közönyös szemekkel, 
s már nem zavar, ha az utcán 
valaki szemetel. 
Belerúgsz a galacsinba, 
s nem érdekel, 
csak a szél feléd vissza 
ne fújja. 
 
Fáradt vagy, szíved rideg, 
s nem érdekelnek az emberek. 
Nem akarsz szólni, szóltál 
már eleget, 
írásod elszállt, mint a szó, 
s vele a képzelet. 
 

S. G. C. 
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KÖLTŐKRŐL—KÖLTŐKTŐL 

Tóth Árpád: 
 

Nézz ránk, Ady Endre! 
 
Meghalt az Élet, és elmúlt a Harc, -  
Figyelsz-e még e tespedt, tompa csendre? 
A sír mélyéből, büszke, dacos arc, 
Figyelsz-e még ránk, harcos Ady Endre? 
 
Érdemes még szemedet vetni ránk? 
Nézni a hetyke magyar sors kudarcát? 
Országunk csorbult, tépett a gunyánk, 
S az isten is arrább fordítja arcát. 
 
Kik körűlálltuk a ravatalod, 
Ma már tudjuk, vezeklőn, törve sírva, 
Hogy nem te voltál akkor a halott, -  
Mi dőltünk zsibbadt, léha, szörnyü sírba! 
 
Csak vad órákon kél és kavarog 
A szittya sír, a kísérteti csontház, 
És marjuk egymást, esett magyarok, 
Árva az árvát, csontvázat a csontváz. 
 
Óh, Ady Endre, Messiás-magyar! 
Riaszd szét lidércálmát a halottnak! 
Bús Lázár-szivünk még élni akar, 
Ontsd rá napos tüzét élő dalodnak! 
 
Ha igazán szerettél, nézz le ránk, 
Oszlopnak gyúlva sorsunk síri éjén: 
Járj előttünk, dicsőült Égi Láng, 
Élni akaró bús halottak élén! 
 

 

Ady Endre: 
 

Istenhez hanyatló árnyék 
 
„Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, 
el kell mennem, és ide s tova 
hányattatom, mint a sáska.” 
Zsoltárok könyve 109. 
 
Akaratomból is kihullassz, 
Én akart, vágyott Istenem, 
Már magamat sem ismerem 
S Hozzád beszélni rontás fullaszt. 
 
Üldöztetésimben kellettél 
S kerestelek bús-szilajon 
S már-már jajomból kihagyom 
Neved, mely szebb minden neveknél. 
 
Szent Képzelés, örök hit-balzsam, 
Ki létlenül is leglevőbb, 
Meghajlok szent Színed előtt 
S akarom, hogy hited akarjam. 
 
Megűzeték s nem nyugszom addig, 
Míg hitedet meg nem nyerem, 
Mert kockán van az életem, 
Mint árnyék, mikor elhanyatlik. 
 
S hányattatom, miként a sáska, 
Mert csak Tenéked van erőd 
S mert nem láttam régen előbb: 
Nem szabad hinni senki másba. 

KÖNYVEK KÖZÖTT 

Egy hercegnő története 
Nagy siker volt. Emlékszem, amikor 

nem az volt a kérdés, hogy az eladási listá-
nak melyik helyén áll, hanem hogy melyik 
kötete az első. Akkor nem jutottam hozzá, 
de most sikerült mindhárom kötetet elol-
vasni. 

Az írónő, Jean Sasson tíz évig élt 
Szaúd-Arábiában, megismerkedett egy 
hercegnővel, aki nem törődött bele a nők 
helyzetébe, egész életében lázadott az 
elnyomás ellen. Egyes szám első személy-
ben meséli el a történetet, az írónő tol-
mácsként szolgált a külvilág felé. Megis-
merhetjük a hihetetlen gazdagság hátsó 
oldalát, a külföldiek helyzetét, de elsősor-
ban a nők kiszolgáltatottságát. 

Korunk Európájában a nők egyenlősé-
gét hangoztatjuk, azonos munkabéreket, 
és lehetőségeket akarunk, a karrierünk 
érdekében egyre kevesebb gyereket válla-
lunk. A tévében sajnálkozva nézzük az 
elfátyolozott arcú, fekete ruhás asszonyo-
kat, majd két perc múlva továbbkapcso-
lunk egy amerikai filmre, ahol határozott 
amazonok lövik szét a gonoszokat. Igen, 
ez a követendő példa! Egy nő is a férfiak 
fölé tud kerekedni! A könyvek elolvasása 
után azonban nem mehetünk el szó nélkül 
amellett, hogy valahol a társadalom sze-
mében természetes, hogy tárgyként bán-

nak a nőkkel. Egyetlen feladatuk, hogy 
fiút szüljenek. Egyetlen értékük a szépsé-
gük, de ezt a leendő férjek nem láthatják, 
tehát nőrokonaik elmondására kell ha-
gyatkozniuk. Bár a hercegnő gazdag, és 
szerencsés, mert férje nem az átlagos szaú-
di férfi gondolkodását követi, megismer-
hetjük a családjában előforduló brutális 
eseteket, a szegényebb családok helyzetét, 
akik megélhetésük érdekében eladják 
lányaikat. Mekkora fájdalom, ha egy pár-
kapcsolatban kiderül, hogy a másik szere-
tőt tart, de mit érezhet az a nő, akinek férje 
legálisan nősülhet négyszer, és emellett 
számtalan ágyasa lehet! De ennek még 
akár örülhet is, mert annál kevesebbszer 
ér hozzá. 

Nehéz pár sorban érzékeltetni a köny-
vek hangulatát, nem mondhatok mást: el 
kell olvasni. A fátyol mögött, A hercegnő 
lányai és a Királyi sivatag egyenként is 
érthető, mert a korábbi könyvekben kifej-
tett történeteket egy-két bekezdésben leír-
ja, ha utal rájuk. Mégis érdemes megis-
merkednünk Szultána hercegnő negyven 
évével, aki annyi kudarcba fulladt próbál-
kozás után felismeri, hogy a változás csak 
az összefogáson alapulhat. 

 
ZSÓFIA 

VARÁZSLATOS LEMEZEK 

A számítógép fogságában 
A Mátrixot már négy éve nézhetjük 

DVD-n, ez az extra változat is már 
majdnem két éve a polcokon van, mégis 
érdemes visszatekinteni. Nem árt felfris-
síteni emlékeinket most, hogy a máso-
dik rész megy a mozikban. A Mátrix 
mára kultuszfilmmé nőtte ki magát, 
megértését az agy egyik fogaskerekének 
hibás működése okozza, vagyis vannak, 
akik számára etalon, másoknak követhe-
tetlen zagyvaság. Mindenesetre nagyon 
látványos zagyvaság. Tagadhatatlanul 
nagy hatása volt a filmgyártásra, hiszen 
nincs olyan filmparódia, amely ezek 
után ne használta volna fel valamelyik 
lassított jelenetet. 

Az „extra változat” kifejezés sejteti, 
hogy ismét egy kétlemezes kiadvánnyal 
van dolgunk. A csomagban a korábbi 
első, változatlan lemez mellé került egy 
terjedelmes „így készült” anyag, amely 
a Mátrix múltjával, jelenével és jövőjével 
foglalkozik. Mivel a film régebbi kiadá-
sú, ezért László Zsolt magyar hangja 
helyett meg kell elégednünk Keanu 
Reeves eredeti hangjával némi felirattal 
fűszerezve. A feliratot azonban szeren-
csére a bónusz-lemezen is alkalmazták. 
Az első a széles-képernyős tévének ked-

vez, míg a második normál TV-re lett 
tervezve. 

De jöjjön kedvenc témám, az extrák. 
Szerencsére az első lemez sem üres. 
Láthatunk egy werkfilmet, filmográfiá-
kat, és ha már kívülről tudjuk a filmet, 
akkor kövessük a fehér nyulat, vagy 
válasszuk a piros tablettát, így filmnézés 
közben a felbukkanó jelek kiválasztása-
kor speciális effektusok készítéséről 
szóló rövidfilmeket találhatunk. A má-
sodik lemezen belenézhetünk a Mátrix 
2-be és az Animátrixba, amely a két film 
közötti időszak eseményeit animációs 
filmekben mutatja be, és amely egyéb-
ként nemrég jelent meg DVD-n. Talál-
kozhatunk Mátrix-őrültekkel, tanulha-
tunk távol-keleti harcművészetet a mes-
tertől, megnézhetjük hogyan lesz a for-
gatókönyvből film, vadászhatunk négy 
elrejtett kisfilm után. A DVD-ROM-os 
extráktól sem menekülünk: kérdésekre 
válaszolva megtudhatjuk, hogy mi va-
gyunk-e a kiválasztottak, kung fu itt is 
található, olvashatunk hét esszét a Mát-
rixról, és természetesen az Internet sem 
maradhat ki. Az extrák bővebb feltérké-
pezéséhez sok időt és türelmet kívánok! 

ZSÓFIA 
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OLVASÓI LEVELEK—VITAFÓRUM 

Tisztelt Polgárőrség vezetősége! 
Olvastam június 27-i számukban 

 „Tisztelt Dorozsmai Polgárok!” című 
cikküket. A 2. hasábja engem is m é l y s é -
gesen felháborított, mert ismer-
tem Piroska nénit. Nagyon 
sajnálom, ami vele történt! 
Következik a 4. hasáb. (a 
Jerney iskola és környéke…) 

Van egy 16 éves lá-
nyom. Ő és társai 2002. 
júniusában ballagtak a 
Jerney Iskolából, a Hévízi 
tanárnő osztályából. Az 
osztálytársak, 24-en, már 
3 éves koruktól a Jerney 
utcai oviba jártak. Jó-
ban-rosszban kitartot-
tak egymás mellett. 11-12 év 
alatt ezek a gyerekek olyanok lettek, mint 
az „édes testvérek”. Keresik egymás társa-
ságát, jobban, mint azt Ön elhiheti. Hol 
nálunk, hol a többi társaknál rendszeresen 
találkoznak, és mondhatom, értelmesek, 
komolyak, szinte bármiről elbeszélgethe-
tek velük. 15-16 évesek; de állítom több 
értelem szorult legtöbbjükbe, mint politi-
kusaink és hazánk irányítóinak egy részé-
be. Középiskolába, gimnáziumba járnak, 
4-5-ös bizonyítvánnyal végezték a 9. évfo-
lyamot és 70-80 %-uk egyetemre készül 

utána, úgyhogy nem hiszem, hogy bun-
kóknak és csőcseléknek kéne nevezni 
őket. Jó múltkor egy hasonló megnevezé-
sű cikket olvastam az önök újságjában 

szintén eme gyerekekről. Ki-
kérem magamnak! 
Van egy 15-20 fős tár-

saság 15-18 év között, 
akik egyiküknél 6 óra 

körül összegyűlnek, 
utána kimennek a Jerney 

utcai iskola sportpályájá-
ra vagy padjaira, ahol 10-

11 óráig beszélgetnek, 
sportolnak. Kérem én! 

Mondjon már csak 1 kultu-
rált szóra koz ó he lyet 

Dorozsmán, ahol e korosztály 
szinte fillérekből tiszta, biz-

tonságos helyen el tudja múlatni napon-
ta esténként azt a 2-3 órát! (…) Vagy kocs-
mákban napi 500-1000 Ft-ért csocsózzanak 
és sörözzönek, és tűrjék a részegek mo-
lesztálását? Talán oda üljenek? Ön szerint 
ez jobb!? 

Ha személyesen szeretne velem be-
szélni e témáról, utaljon rám a következő 
számban, és jelentkezni fogok! Vállalom, 
amit leírtam! Sőt, fél Dorozsmát elviszem 
egy vitafórumra, ha akarja! Azok a gyere-

Nem zörög a haraszt… 
Felháborodott hangvételű olvasói levelet kapott szerkesztősé-

günk, amely előző számunkban közölt „Tisztelt Dorozsmai polgá-
rok!” című cikkünkhöz fűz kommentárt. Úgy gondoltuk, mind a 
szerkesztő, mind a cikk írója tartozik annyival az olvasóknak és 
főleg a fent olvasható, szerkesztett formában közölt levél írójának, 
hogy válaszol a felmerült kérdésekre, és ezzel súlyos félreértése-
ket oszlat el. 

Kezdjük talán az utóbbival. Mi sosem általánosítottunk, és 
legutóbb sem tettük azt, amikor azt közöltük, dorozsmai fiatalok 
(13-20 év körüli tinédzserek) rendszeresen iskolák előtt található 
parkosított részeken, tereken lébecolnak. Ez tehát nem jelenti azt, 
hogy Dorozsma minden tinédzsere itt és így múlatja az éjszakát. 
Másrészt sosem neveztük ezeket a baráti, haveri társaságokat 
bunkóknak és csőcseléknek. Az, hogy a járókelők nagy ívben sze-
retnék kikerülni őket, félve bárminemű konfrontálódástól, az a 
társadalomban érzékelhető, a mai közbiztonság állapotát jól jel-
lemző beivódások, sztereotípiák. 

Viszont azt továbbra is fenntartjuk, hogy nem mindegyik baráti 
társaság múlatja „ártatlanul” az éjjeli (vagy legalábbis meglehető-
sen kései) órákat. Bizonyítja ezt – sajnálatosan – a lakosság idegeit 
felborzoló gyilkosság, valamint számos, legtöbbször idős emberek 
ellen irányuló lopás, kifosztás. Bizonyos eseteket fiatalokból álló, 
baráti társaság követ el, de ezzel nem azt jelentettük ki, hogy ak-
kor minden, közterületeken összegyűlő klikk valamilyen bűneset 
elkövetésén tanácskozna. A levélíró pont a saját előítéleteit 
(kétségeit?) fogalmazza meg azzal, hogy az olvasott cikkünkből 
kiindulva bűnöző galerik csoportjáról a levelében bemutatott 
ártatlan osztályközösségre asszociál. Mi effélét nem sugalltunk, 
más kérdés, ki hogyan értelmezi a leírtakat. Összefoglalva, sosem 
minősítettünk negatívan olyan fiatalokból álló csoportot, amely 
tagjai a beszélgetés, a szórakozás miatt jönnek össze. Viszont Ön 
is ismeri a mondást, miszerint nem zörög a haraszt, ha nem fújja a 

szél. Annak pedig kifejezetten örülünk, hogy a mai, elidegenedő 
világban még itt, lakóhelyünkön is találhatóak Ön által említett 
szoros barátsági kötelékek. 

Az viszont tény, hogy fiatalokból álló baráti társaság ütötte le 
és rabolta ki egyik képviselőnk hozzátartozóját még 2002 nyarán. 
Az is tény, hogy a Jerney utca környékén sokszor látható baráti 
társaság kilenc tagja ellen folyik büntetőeljárás. Az elfogott és a 
még szabadon garázdálkodó fiatalok lopott holmikkal (kerékpár, 
motor, mobiltelefon) üzletelnek, tevékenységük kimeríti az orgaz-
daság fogalmát. És sajnos az is tény, hogy a bűnbandákkal az őket 
ismerő, haveri viszonyban lévő baráti körök (akik akár az Ön által 
favorizált közösség tagjai közül is kikerülhetnek) szolidaritást 
vállalnak, és nem tesznek semmit, még akkor sem, ha akár név 
szerint is tudják, kik voltak az elkövetők. Pedig a régi közmondás 
rájuk is igaz: „Vétkesek közt cinkos, aki néma.” 

A levélíró kérdésére válaszolva, nem tudunk Dorozsmán 
olyan helyet, ahol a fiatalok hasznosan tudnák eltölteni estéjeiket. 
De ha előveszi a Dorozsmai Napló előző számait majd’ egy félév-
re visszamenőleg, és átolvassa a Polgárőrséggel kapcsolatos cikke-
ket, láthatja, hogy ezt a problémát pont mi vetettük fel, és mind-
máig a közélet szeme előtt tartjuk. Ugyanazt a kérdést tettük fel 
önkormányzati képviselőinknek előző számunkban olvasható 
interjúinkban, mint ön nekünk. Ha kíváncsi a válaszra, olvassa el 
a cikket, hisz azért írjuk a lapot. 

Gondolatainkat összefoglalva, cikkünkkel pont az volt a cé-
lunk, hogy felkeltsük a szülőkben a felelősségérzetet. Az Ön által 
javasolt lakossági fórum megszervezését jó ötletnek tartjuk, és ha 
tényleg komolyan gondolja azt, mi minden erőnkkel támogatjuk 
Önt. Egy ilyen jó célú kezdeményezőnek viszont nem szabad 
megmaradnia az „Lné” aláírás nyújtotta anonimitásnál. Szívesen 
várjuk válaszát. 

SOMOGYI GÁBOR, TÍMÁR LAJOS 

kek a Jerney-Barátság u. és környékén 
laknak, azért vannak a Jerney iskolánál! 
Csak ne a Nagybani Piachoz menjenek 
már, mert 2 órát beszélgetnének! Azóta is 
emlegetik, hogy ilyen összetartó osztály 
nem volt és nem is lesz! 

Különben többször mondta a lányom, 
hogy a polgárőr bácsi megállt a kocsijával, 
odavilágított, majd odament hozzájuk és 
megkérdezte, mi a helyzet, és mikor látta, 
hogy minden oké, elköszönt tőlük. Az 
többször volt, hogy rájuk figyelt, odavilá-
gított és elment! Ezek szerint csak nem 
olyan nagy a baj! 

Tévedés ne essék, elítélem a randalíro-
zó kábítós fiatalokat én is! De ne vegyünk 
már mindenkit egy kalap alá velük! 
Dorozsmán hány embert elütnek, és há-
nyan száguldanak 150-nel mint az állat a 
dorozsmai úton? 

Tisztelet a kivételnek, ami nincs, és 
nem is lesz. Köszönöm hogy meghallgat-
tak (ha meghallgattak). 

Állok egy eszmecsere elébe! 
ÜDVÖZLETTEL LNÉ 

A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot 
arra, hogy az olvasói leveleket szerkesztett 
formában, mondanivalójának tiszteletben 
tartásával közölje. Névtelen leveleket nem áll 
módunkban megjelentetni. 
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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 

Hitel—Pénz! 
(esetleg) - Befektetés? 

Egyedülálló lakáshitel 
választékkal segítünk Önnek 

jövője megalapozásában! 
A további részletekről 

érdeklődjön a 
06 30 279-9075 

telefonszámon. 

OLVASÓI LEVELEK 

Az EU-csatlakozáshoz közeledvén 
Az utcán hever a téma, szokták mon-

dani. Hát igen; az utcán járva, sok-sok 
olyasmi hever, aminek nem ott kellene 
hevernie. Összeszedték a Subasa felé ve-
zető úton a szemetet, de már gyűlik az 
utánpótlás, itt-ott kis zacskó, egy-egy zsák 
már lapul a fűben. 

Hát kérdem én, nem szégyelli magát 
az az ember, aki ilyenre vetemedik akkor, 
amikor Subasáról Kiskundorozsmára jö-
vet éppen útban esik a szemétlerakó hely? 
Nem lehetne az ilyen emberek ellen hat-
hatósan fellépni? Nem hiszem, hogy soha 
senki nem lát semmit, nem tud senki sem-
miről. Emberek, saját érdekünk, hogy ne 
öntsön el bennünket a szemét!! 

Másik helyszín a Vályogos utca, va-
gyis a Zsilip part, a Dorozsmai úttól nem 
messze a zsilipbe egy kb. 30 kg-os döglött 

disznó úszkált felfújódva, pár száz méter-
re meg a gyerekek, pecáztak. Máskor meg 
egy fehér döglött csirke lógott ki a nylon 
zacskóból a partoldalon. Ki az az elvete-
mült ember, aki így szennyezi környeze-
tét. Nem törődve azzal, hogy az ott horgá-
szó gyerekek a kifogott halakat hazavi-
szik, s sokszor a szülő mire hazaér, már 
meg is sütik, s talán már meg is eszik. 

Sorolhatnám még, hogy mi minden 
kerül ebbe a zsilipbe, rossz gumicsizma, 
vegyszeres zacskók, biciklikerék, de volt 
már benne egy teljes bicikli is. 

Úgy vannak az emberek, hogy csak 
saját környezetüket csinosítják, az nem 
érdekli őket, hogy máshol mi van, sőt még 
máshová el is viszik a szemetet, csak ne 
náluk legyen. 
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Rejtvényünk megfejtéseként beküldendő: 
vízszintes 11., 19., 31.  

Címünk: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, 
Negyvennyolcas u. 12. 

Beküldési határidő: 2003. augusztus 15. 
A borítékra írják rá: „Rejtvény”. 

 

Vízszintes: 1. Eledele. 2. Szülinapi buli. 3. 
Zóna. 4. Tolvaj madár. 5. Sulfur. 6. Public 
Relations. 7. Csont a törzsben. 8. Császár 
után elnevezett hónap. 9. Vállalati forma. 10. 
Mutatószó. 11. Stanley Kubrick-film 
(Megfejtés I.) 12. Zoltán becézve. 13. Mitikus 
hely. 14. Cink. 15. Koffeines ital. 16. Sivatag 
Chilében. 17. Leveles zöldség. 18. Nyomdá-
szok vonala. 19. Egy édes film (Megfejtés 
II.) 20. Szegény embert ez is húzza. 21. Hajó-
kikötő. 22. Aljzószer. 23. Messze Jeruzsálem-
től! 24. Durva (viselkedés). 25. Drog a bélye-
gen. 26. Indulatszó. 27. Névmás. 28. Római 
négyes. 29. Kötőszó. 30. A mi csillagunk. 31. 
Kis zöld idegen. (Megfejtés III.) 59. Hosszú. 

Függőleges: 3. Fafajta 5. Jószágok helye. 
10. Az elején. 16. Kutas madárfaj! 19. Szén. 
25. Villogó kijelző. 28. Stephen King-regény. 
32. Pocsék. 33. Mássalhangzó kiejtve. 34. 
Füzet. 35. Ősmagyar törzsvezér. 36. Bolygó-
szomszéd. 37. Élősködő 38. Vándorló szerze-
tes. 39. Svéd együttes volt. 40. Üdítő telepü-
lés!. 41. Spanyol arany! 42. Idegenek az égen. 
43. Ésszel felfogja. 44. Jupiter-hold. 45. Legis-
mertebb műve a Mester és Margarita. 46. 
Kígyó a filmcímben! 47. Ledöf. 48. Hétvezér 
egyike. 49. Disznószállás. 50. Optikai háttér-
tár. 51. 13% a levegőből. 52. Az első nő. 53. 
Abbeli. 54. Kopasz. 55. Én, ..., ő. 56. Halmaz 
tagja. 57. Névelő. 58. Utóirat angolul. 

NYÁRI FEJTÖRŐ—HÁROM FILMCÍM 

Moziváróban 
Nagy-nagy várakozással, s mondha-

tom, örömmel olvastam a hírt, hogy sza-
badtéri mozi – filmvetítés lesz Dorozsmán. 
A nyári esték a szabadban számomra min-
dig a romantikus ifjúkorom estéit vará-
zsolják emlékezetembe. S őszintén beval-
lom, azt sem bánnám, ha olyan filmek 
kerülnének levetítésre, amelyektől nem 
félnék hazamenni, s nem a fantasztiku-
moktól szörnyülködnék, abból van elég. 

Igen! Klassz lenne kimozdulni, a hely-
béli emberekkel együtt lenni, érezni a 
mozi varázsát reklámok nélkül, nem gon-
dolva a sok bűnügyre, rémségre, bunyóra, 
szexre…, hanem önfeledten nevetni, vagy 
akár egy kicsit belemélyedni egy szép 
történet cselekményeibe. 

Ezen várakozásteli kedvvel, remény-
nyel indultam el mozinézőbe. Buszra – 
várni kénytelen az ember, de vetítésre… 
hiába, már nem. 

Így hát odaérkezve a Kultúrházban 
hirdetett vetítésre, lézengtem, s kerestem a 
talán eme esemény iránt érdeklődőket 
megtisztelő kiírást – legalább a kapura –, 
hogy „a vetítés … okok miatt elmarad”. 
Mint, ahogy a filmet sem, ilyet sem láttam. 

Hazafele a holdfényes estén álmodoz-
tam egy helybéli moziról, amely valami-
kor itt helyben, Dorozsmán üzemelt. 

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

T 
Á 
S 
K 
A 

budmil iskolatáskák 

Hűsítő nyári akció! 
 

Ha 2003. augusztus 
15-ig előfizet Bőví-
tett szolgáltatásunk-
ra, úgy augusztus 
31-ig ingyen élvezheti a 13 nagyszerű 
televízió csatorna műsorát. 
 

Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet 
10 éve az Előfizetők szolgálatában 

Travel Channel Spektrum Romantica Mezzo BBC Prime 
Fox Kids Private Gold 

Az akció részleteiről Ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat. 

 

3280 Ft 
2200 Ft 

SZIKI 
kerékpár– és 
kismotoralkatrész-bolt 

Dorozsma, Széksósi út 40. Tel.: 62/460-010 
 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
–kerékpár alkatrészek 
–Simson és Babetta felújításához alkat-
részek 
–gumi köpenyek kismotorhoz és ke-
rékpárokhoz 
–bovdenek, csapágyak és olajok 
 

Nyitva: H-P.: 8-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 

Július 02. Sarlós Boldogasszony 
 
A muramelléki vendek ajkán magyar 

tükörszóval Srpnja Marija, a nehézkes 
Máriának, Szent Erzsébetnél, Keresztelő 
Szent János édesanyjánál való látogatása. 
Ez egyúttal az örvendetes olvasó második 
titka is. A középkorban vigiliáját és nyol-
cadát is emlegetik. 

Sarlós Boldogasszony aránylag kései 
Mária-ünnep. A franciskánusok, az em-
berré, testvérünkké vált Krisztus apostolai 
kezdik először, a XVIII. század folyamán 
megülni, illetőleg terjeszteni. Az ünnep 
tisztelete egy század múltán (1389) vált az 
egyházban egyetemessé. Hazánkban első-
sorban föltétlenül az obszerváns ferences-
ség buzgólkodására vert gyökeret még a 
középkor végén, igazában azonban a ba-
rokk világában bontakozik ki. 

 
Július 11. 

Szent Benedek apát, 
Európa fővédőszentje. 

 
Nursiában (Umbria) született 480 kö-

rül, Rómában nevelkedett, majd Subiaco 
környékén remetéskedett. Tanítványait 
összegyűjtve Monte Cassinora ment, ahol 
megalapította a ma is híres kolostorát. 
Regulát állított össze, amely gyorsan elter-
jedt. Őt tartjuk a nyugati szerzetesség 
atyjának. 547. március 21-én halt meg, de 
már a VIII. századtól tartották ünnepét a 
mai napon. Alapelve: Ora et labora: Imád-
kozzál és dolgozzál. VI. Pál pápa 1964-ben 
Európa fővédőszentjévé nyilvánította. 

NEVEZETES NAPOK 

Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony. 
 
Népünk ajkán Kármélus Boldogasszony, 

Kapullárés Boldogasszony, szegedi öreg 
parasztasszonyok szavával Kalmárhögyi 
Boldogasszony, a kármelita rend kiváltsá-
gos Mária-ünnepe, amelyet a jámborabb 
asszonynép még napjainkban is ország-
szerte számon tart. 

A kármeliták a bibliai Kármel hegyén 
remetéskedő Illés prófétát tisztelik szelle-
mi ősüknek, Stock Simont pedig a volta-
képpen rendalapítójuknak. A hagyo-
mány szerint angyalok és szentek kísére-
tében neki jelent meg Szűz Mária és ska-
puláré, népiesen kapulláré néven emlege-
tett vállruhát nyújtott át neki e szavak-
kal: aki ebben hal meg, nem jut a pokol 
tüzére. Ezzel függ össze a XXII. János 
pápától kiadott bulla sabbatina, amely 
abban a kiváltságban, illetőleg ígéretben 
részesíti mindazokat, akik az előirt köve-
telményeket megtartják, hogy megszaba-
dulnak az örök tűztől, kárhozattól. Ha 
pedig tisztítóhelyre kerülnének, akkor a 
halálukat követő szombaton maga Mária 
száll le oda érettük, és a mennyekbe ve-
zeti őket. Ezt a kiváltságot később kiter-
jesztették minden hivőre, aki a skapulá-
ré, vagyis az evangéliumi mennyegzős 
ruhára emlékeztető rendi köntös, újab-
ban nyakban hordott érem viselésével 
járó épületes életmódra vállalkozik. Vise-
lik a társadalom minden rétegében. 
Habsburg királyainkról, továbbá Deák 
Ferencről is tudjuk, hogy volt kármelita 
vállruhája. 

Július 18. Szent Hedvig királyné 
 
1374-ben Magyarországon született. 

Édesapja Nagy Lajos magyar király volt. 
1384-ben Lengyelország királynőjévé ko-
ronázták. Férje a litván Jagelló Ulászló 
Nevéhez fűződik a litván nép keresztény 
hitre térése. 1399-ben halt meg Krakkó-
ban. II. János Pál pápa 1997. június 8-án 
avatta szentté Krakkóban. 

 
Július 24. Árpád-házi Szent Kinga  

 
Nehéz történelmi időben született, IV. 

Béla királyunk leányaként 1224-ben. Szü-
lei kívánságára házasságot kötött 
Boleszláv krakkói herceggel. Mindketten 
örök tisztasági fogadalmat tettek. Imád-
ságban és a szegények szolgálatában telt 
élete. Férje halála után ferences klarissza 
apáca lett, vagyonát szétosztotta, és az 
ószandeci kolostorban élt. 1292-ben halt 
meg. 1999-ben II. János Pál pápa itt avatta 
szentté. 

 
Július 26. Szent Joakim és Szent Anna  
 
A II. századig visszamenő hagyo-

mány nevezi meg a Boldogságos Szűz 
Mária szüleit. Szent Anna tisztelete már 
a VI. században elterjedt, de Szent Joa-
kim tisztelete csak az újkorban kezdődött 
el. 

 
PÓCSAI GYÖRGY 

Július 
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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 

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

Dr. Komáromi János 
szakállatorvos, Dorozsmai út 122/B 

Tel.: 461-750 

 
 
 

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

Használt műszaki cikk 
Fénymásoló 44.000,-   39.000,- 

Mosogatógép 28.000,-   25.000,- 
Gáztűzhely 7.000,- 

Mosógép 5.500,- tól 
Centrifuga 4.500,- tól 
Páraelszívó 4.500,- tól 

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

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

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

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

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

AJÁNLATA: 
Pille kenyér 1kg 129,- 
Pick virsli 719,- 
Pick sertéspárizsi 659,- 
Sole reggeli ital 1 l 99,- 
Kristálycukor 1 kg 169,- 
Gyulai párizsi 505,- 
Gyulai májas 389,- 
Csirke comb 1 kg 439,- 
Mizo joghurt 150 gr 46,- 

 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 Szám ítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalm azása 
 

E G A -T R AD E  K ft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

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

javító mester. 
Vállalom: 

–gázkészülékek javítását 1 év 
garanciával; 

–csőtörések javítása megfúrásos 
módszerrel, részleges 

talajfeltárással. 
Szeged, Fölszél u. 12. 

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

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

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

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

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

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

Nyitva: H-P : 9-17; Szo.: 9-13. 

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! 

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

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

Magyar Posta Rt. Szegedi Igazgatósága 

BABA BAZÁR 
Dorozsma, Szent János tér 1. 

Tel.: 62/427-746 
 

KÍNÁLATUNK: babaruhák, 
babakozmetikumok, darabos pelenkák. 

 

FENYŐ babaágy, pelenkázó, járóka 
igény szerinti készítéssel. 

 

Bizományi értékesítésre átveszünk: 
autósülés, bébihordozó, babakocsi stb. 

 

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

Villanyszerelés 
Biztonságtechnikai felülvizsgálat. 

DÉMÁSZ engedélyes munkák, 
ügyintézéssel. 

Tel.: 06 30 324 6880 
06 30 580 6029 

Rántanivaló csirke vásár! 
2-2,5 kg-os csirkék eladók 

250 Ft/kg-os áron, augusztus 2-3-án 
8-18-ig. Érdeklődni: Zsombó után 1 

km-re a telefontoronynál. 
Tel.: 06 30 6553 552 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 06 20 9752 926 
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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. 
 

0,75 l Olaszrizling 185,-+ü 
0,75 l Cserszegi fűszeres 185,-+ü 
0,75 l Lakhegyi mézes 185,-+ü 
0,75 l Zveigelt 230,-+ü 
0,75 l Kadarka Rossé 230,-+ü 
0,75 l Soproni kékfrankos 309,-+ü 
 

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

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

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Nyitva: 7-18 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

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

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

 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. 

Kiszállítást vállalunk. 
Ugyanitt bálás-, felnőtt és gyermekruha, 

függönyök. 
Várjuk vásárlóinkat! 

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

06 20 369 1190 
Eszékiné Gyöngyi 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

PAPÍRKUCKÓ! 
 

10-20% árengedményes 
TANSZERVÁSÁR 

Július 21-től szeptember 6-ig. 
Adidas hátitáskák kaphatók! 

Nyitva: 
H-P: 7.30-17.; Szo.: 8-12. 

Dorozsmai út 45. 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

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

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

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

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

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

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

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

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

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

Asztal foglalható: 460-337 

 
 
 

ÚJBÓL A RÉGI GÁRDA A RÉGI ÍZEKKEL 
 

Szakács Tibor és Ráckevei Gyula 
Szolgáltatásaink: 

– Kisebb családi rendezvények 
– Baráti összejövetelek 40 főig 

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

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

•  ÜVEGEZÉS INGYEN! 
Biztosítói (AB-Aegon, Hungária, 
Generali) kárrendezés helyben! 

•  TERASZÜVEGEZÉS AKCIÓ! 
•  TIFFANY tervezés, kivitelezés és 

INGYENES beépítés CSAK nálunk! 
•  FÉNYVÉDŐ FÓLIÁK! 

Felszerelés 1 napos határidővel! 
♦ 

SZEGED, TERÉZ U.42. 

 SSZZIILLÁÁNNKK®®

 ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS

 Tel.: 425-555
INGYENES KISZÁLLÁS 
KISKUNDOROZSMÁN 

A CALENDULA Kft. tavaszi ajánlata: 
 

Kapálógép vásár! 
 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt vásárlóinkat, hogy a Szentkirály Kft. által gyártott KF rotátor 
család tagjai kedvező áron vásárolhatók meg boltjainkban! 
 

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

 
Ezen gépekhez ekék, fűnyíró adapterek, járókerekek, 

töltögetők kaphatók! 
2 év garancia, szegedi szerviz! 

 
 
1. Sz. Mezőgazdasági bolt Szeged, Dorozsmai út 141. Tel.: 62/461-865; 422-871 

2. sz. Vetőmagbolt Szeged, Attila u. 9. Tel.: 62/425-194; 422-856 


