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Alapítva 1990-ben.  

Dorozsma Közbiztonsága 
Elöljárójában annyit kívánunk 

elmondani, hogy a polgárőrség politi-
kamentes szervezet, nem kapcsolódik 
személyhez sem párthoz. 

Tehát későbbiekben mikor politi-
kára hivatkozunk, akkor a rendszer-
váltás óta eltelt időszakot kell alatta 
érteni. 

A közbiztonságot a rendszerváltás 
óta kell vizsgálni a jogbiztonság és a 
rendőrség helyzetével összefüggésben. 
A rendszerváltást követően mind er-
kölcsileg, mind anyagilag elvesztette a 
rendőri szakma tekintélyét, melynek 
következtében képzett rendőri állo-
mány elhagyta a pályát. A folyamatos 
létszámhiány következtében az elren-
delt túlórákat is csak részben tudják 
kifizetni, emiatt a meglévő rendőri 
állomány is másodállásban, más mun-
kahelyen kénytelen munkát vállalni. 
Jelenleg ott tart a helyzet, hogy nincs 
annyi jelentkező a rendőri iskolákra, 
amennyit be tudnának iskolázni. Eb-
ből adódóan a kialakult helyzet rövid-
távon való megváltozásával sem lehet 
számolni. Tehát hiányzik a kialakult 
helyzet gyökeres megváltozására irá-
nyuló politikai akarat. Erre egy példát 
mindjárt említünk.. Ezen a nyáron a 
TV híradóban mindenki láthatta, 
hogy Németországból kell behozni 
rendőröket a Balaton partjára, mert a 
magyar rendőrnek a német turistával 
szemben nincs tekintélye, csak a né-
met rendőrnek. Megint visszatérnénk 
a politikai akaratra. Dorozsma lélek-
száma 12 ezer fő körül van, ehhez 
még hozzájön az igen kiterjedt üdülő 
és kiskert övezet. Ennek közbiztonsá-
ga biztosítására van mindössze 5 fő 
rendőr, akiket esetenként az ügyelet 
más területre vezényel. Máshol ekko-
ra lakosságra kapitányság van, vagy 
minimum rendőrörs. Röszkével nem is 
vetem össze, ahol lehet 2 ezer fő lakos, 
és rendőrőrssel rendelkezik. 

Az előbb említett tények után tér-
nénk át a polgárőrség jelenlegi helyze-
tére. Ha a lakosságnak valami bánata 
van, akkor azonnal keresi a polgárőr-
séget. Folyamatos tagtoborzásunknál 
pedig az állampolgár első kérdése, 
hogy ezért ő mennyit fog pénzben kap-
ni. Mikor megtudja a választ, hogy ez 

 Nagybani piaci 
aktualitások más 

szemszögből. 
 

A riport készítőjeként az utóbbi 6 
hétben napi rendszerességgel láto-
gattam a Dorozsmai nagybani piacot 
napközben és éjszakai órákban is. 
Azt tapasztaltam az utóbbi időben a 
beléptetés folyamatos, megszűnt a 
forgalmat és környezetet zavaró, 
akadályozó torlódás a piacon kívül. 
Rendezték a környezetet, aszfaltoz-
tak augusztus 20-a előtt. 

A cikk indítékát az képezte, hogy 
kb. két héttel ezelőtt a „Délmagyar-
ország” c. újságban meglepve olvas-
tam egy nyilatkozatot, melyben a 
környékben lakók zavarása kapcsán 
felelős személy azt nyilatkozta, hogy 
innen akárhová, de vigyék el 
Dorozsmáról a nagybani piacot.. 
Erre sokan felkapták a fejüket. Több 
száz vagy ezer család, akik Szeged-
ről és Dorozsmáról is rendszeresen a 
piacon vásárolnak friss árut, nagy-
bani áron – sajnálnák, ha a piac 
innen elköltözne. Felkérés érkezett 
a helyzet valós, tárgyilagos feltárá-
sát tartalmazó újságcikk, riport ké-
szítésére.  A témában előkészülve 
termelőket és vevőket is megkérdez-
ve jutottam el a piac helyi vezetőjé-
hez, Szilasi László Úrhoz kérdése-
immel. 

Szilasi Urat az utóbbi években a 
sajtó rendre kedvezőtlen színben 
tüntette fel a dorozsmai nagybani 
piac miatt kialakult kedvezőtlen 
környezeti hatások és a környezeté-
ben lakók zavarása  miatt. 

─ Úgy ítélem meg jelenlegi ta-
pasztalataim alapján, hogy a piac 
vezetése részéről az utóbbi időben tett 
intézkedések eredményesek voltak. 
Kérem, nyilatkozzon a távlati kilátá-
sokról, sikerül-e a jelenlegi javuló 
helyzetet folytatni, hosszútávon a 
kultúrált piaci feltételeket biztosíta-
ni?  

─ Előzetesen a zöldség-gyümölcs 
nagybani piacról néhány tájékoztató 
adatot szeretnék elmondani. A 
nagypiac jelenleg Magyarország 
egyetlen vidéki termelői nagypiaca. 
Termelői vonzáskörzete 4 megye.  

teljesen ingyenes, sőt még egyéb saját 
költségek merülhetnek fel jármű és 
telefon költség, már egyből nem is 
kíván polgárőr lenni. A lakosság lét-
számát tekintve mintegy fél százalék 
a polgárőr, de ennek csak fele aktív, 
pedig folyamatosan felvételt hirde-
tünk a kábeltévén.  

Oknyomozást folytatva megállapít-
ható, hogy a lakosságot tekintve azok 
3 kategóriába sorolhatók. Az első, aki 
elvesztette munkahelyét és egziszten-
ciáját, ilyen polgárőrünk még van. A 
következő kategória, aki küzd a min-
dennapi megélhetésért. Polgárőreink 
zöme ebből a körből kerül ki. A har-
madik kategóriába sorolható, tehető-
sebb polgárok közül nincs polgárőr. 
Ebből az következik, hogy a ketté sza-
kadó társadalom szegényei társadalmi 
munkában vigyáznak a náluk jobb 
helyzetben lévők anyagi biztonságára. 
Néhány dorozsmai személyt leszámít-
va – akik technikai segítséget nyújta-
nak – anyagi támogatásban a lakos-
ság többsége részéről a Polgárőrség 
nem részesül. Különböző helyi, illetve 
országos pályázatokból biztosítjuk a 
polgárőrség működőképességét. A 
helyi alatt értem az Önkormányzat 
gépkocsi üzemeltetésére adott támo-
gatását. Ezért kérjük a Dorozsmai 
lakosokat, hogy lehetőségeik szerint a 
Kiskundorozsmai Takarékszövetke-
zetnél vezetett 56600012-10113471 
számú számlára befizetéseikkel tevé-
kenységünket támogatni szíveskedje-
nek. Továbbá várjuk tagjaink közé a 
Dorozsmai polgárokat. Az előzőekben 
említett tények után jöjjön a napi köz-
biztonság értékelése, mely azt mutat-
ja, hogy a bűnözők egyre agresszíveb-
ben lépnek fel az anyagi haszonszer-
zésük érdekében. Pár példát erre az 
alábbiakban ismertetünk. 

Fegyveres biztonsági őrt támadtak 
meg munka közben, melynek következ-
tében fegyvert kellett, hogy használjon.  

Magángazdálkodó tanyájában este 
nyugovóra tér, reggel arra ébred, hogy 
több sertését eltulajdonították.  

A polgárőrségnek van egy országos 
mozgalma a „SZOMSZÉDOK EGY-
MÁSÉRT”. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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 Jelenleg Dorozsmán az a helyzet, 
hogy azt mindeni tudja, hogy ki-kivel 
jár, ki-kivel van jóban, de az nem tűnik 
fel senkinek sem, hogy fényes nappal 
megáll a szomszédban egy teherautó és 
a komplett bútorzatot elszállítják, mint-
ha költözés lett volna. Mikor a tulajdo-
nos este hazaér akkor tapasztalja, hogy 
lehet, hogy az asszony elköltözött, csak 
amikor az is megkerül, akkor derül ki, 
hogy valaki más költözködött. Tehát az 
volna a kérésünk a lakosság felé, hogy-
ha ismeretlen személyt, vagy személye-
ket látnak a szomszédban nem oda való 
tevékenységet folytatni, vonják kérdőre 
őket, indokolt esetben telefonáljanak a 
rendőrség 107 vagy 112-es számára. 
Mert egymás értékeit csak lakossági 
összefogással lehet megvédeni. Nem 
kívánjuk még egyszer elmondani, kb. 
ezelőtt 2 hónappal a „DOROZSMA” cí-

Dorozsma közbiztonsága (folytatás az 1. oldalról) Millenniumi  
Szent István-nap mű újságban közzétett erre irányuló 

felhívásunkat. Annyival azért kiegészí-
tenénk, hogy a Délmagyarország 2001. 
augusztus 18-i számában megjelent egy 
rendőrségi felhívás, melyben azt kérték, 
hogy a gépkocsiban sem hagyjanak 
szemmel láthatóan értéket, ha többen 
utaznak a gépkocsiban, akkor lehetőség 
szerint a gépkocsinál maradjon egy sze-
mély. Itt tart a közbiztonságunk. Ahhoz, 
hogy ez gyökeresen jó irányban megvál-
tozzon, a lakosságnak kell hatni a politi-
kára, hogy a jogbiztonság és közrend 
biztosításához szükséges összes feltétel 
fokozatosan biztosításra kerüljön. Min-
den Dorozsmai állampolgárnak az elkö-
vetkező időben kívánunk bűncselek-
mény mentes időszakot és jó egészséget. 

 
Szemesi Szilveszter 

Polgárőrség 

Az idei Szent István-napi ünnep-
ség változatos programjai szép meg-
emlékezést és kellemes kikapcsoló-
dást nyújtottak a közönségnek. 

A műsort Papp Zsuzsa vezette, 
aki az összekötő szövegek és a konfe-
rálás mellett rövid áttekintést adott 
a magyar történelem ezer évéről a 
honfoglalástól napjainkig. A vendé-
geket Tóth Petra első osztályos tanu-
ló az Ünnepi köszöntés című magyar 
népköltéssel köszöntötte. 

Az ünnepi beszédek sorát Révész 
Ferenc Andrásné nyitotta meg a 
millenniumi év eseményeinek össze-
foglalásával, majd Tóth József, a 
részönkormányzat soros elnöke au-
gusztus 20-a ünneppé nyilvánításá-
ról, évszázadunk szimbólumáról, a 
Magyar Állam ezer éves fennállásá-
nak napjáról beszélt. 

A műsor első részében a zene és a 
dal dominált, míg a második részben 
a zene, a tánc és a színjáték került 
előtérbe. A Székivirág Népdalkör és 
Citerazenekar tagjai somogyi népda-
lokat, valamint a Honfoglalás és az 
1492, a Paradicsom meghódítása 
című filmek betétdalát adták elő, 
ezenkívül táncprodukcióval is meg-
lepték a közönséget, hiszen az Ének 
az esőben című dalra mutatták be 
saját koreográfiájukat. A Longways 
Tánccsoport görög táncokat, az 
Akropolis Színpadi Táncstúdió nagy-
csoportja héber mulatós táncokat, 
kiscsoportja pedig A dzsungel köny-
ve című musicalből részleteket mu-
tatott be. 

Az ünnepség keretében Révész 
Ferenc Andrásné adta át a Dorozs-
mai Civil Szervezetek Klubja nevé-
ben Thurzó Ferenc és Tóth József 
képviselőknek munkájuk elismerése-
ként a Magyar Köztársaság Millen-
niumi Emlékérmét és Oklevelét. A 
Kiskundorozsmáért Alapítvány Virá-
gos Dorozsmáért elnevezésű pályá-
zatának nyertesei: Gyöngyösi 
Imréné III. helyezett, Rácz Kálmán 
II. helyezett és Hajnács Jánosné I. 
helyezett is itt vehette át a pályadí-
jat. 

Az ünnepi műsor a szentelt ke-
nyér megszegését követően a Dorozs-
mai Színkör Kinizsi Pál Dorozsmán 
című előadásával zárult. 

A Szent István-napi ünnepség 
színvonalas programjai, érdekes 
műsorszámai a résztvevők számára 
emlékezetessé tették e napot, amit 
joggal tekinthetünk a Millenniumi 
Év méltó befejezésének. 

 
Módra Magdolna 

Növények, a kert díszei 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány 

idén májusban is meghirdette a Virágos 
Dorozsmáért elnevezésű pályázatot, 
melynek célja a dorozsmai „ingatlanok 
előtti közterület parkosítása, egynyári 
vagy évelő virággal, illetve örökzölddel 
történő beültetése és ezzel a városrész 
esztétikai megjelenésének javítása, 
egyúttal környezetvédelmi feladatok 
megoldása” (vö. Virágos Dorozsmáért 
című pályázati kiírás). A pályadíjakat az 
augusztus 20-ai ünnepségen vehették át 
a nyertesek, köztük a verseny harmadik 
helyezettje, az évtizedek óta környezete 
szebbé tételén fáradozó Gyöngyösi 
Imréné. 

—Honnan ered a növények iránti 
szeretete és a dísznövények iránti foko-
zott érdeklődése? 

—A szüleimtől is örököltem, és mivel 
gyerekkoromtól kezdve növények vettek 
körül, el sem tudtam képzelni nélkülük 
az életem. Dísznövényekkel 1995-től 
foglalkozom intenzíven, mióta saját ma-
gam gazdálkodom. 

—Milyen növények találhatók a 
kertben? 

—Évelő, magról vetett, fás és szikla-
kerti növényeim egyaránt vannak. Arra 
törekszem, hogy egy-egy fajtából több 
változat is legyen, így például liliomból 
22, muskátliból 21, tulipánból 12, nőszi-
romból 7, krókuszból 6 változat is meg-
található a kertemben, hogy csak a leg-
különlegesebbeket említsem. 

—Mi határozta meg a virágok elren-
dezését? 

—Elsősorban a fajta határozza meg, 
de figyelembe veszem a színüket, hogy 
harmonizáljanak egymással, valamint 
döntő szempont a virágzási időszakuk 
is, mert szeretem, ha tavasztól őszig 
mindig van nyíló virág a kertemben. 

—Milyen gondozást igényelnek? 
—Meglehetősen eltérő gondozást 

igényel az a számos növényfajta, amit az 

idők során összegyűjtöttem. A lehető 
legjobban szeretném gondozni az ősi, 
hagyományos virágoktól kezdve a külön-
leges, egzotikus fajokig minden növénye-
met, ezért a szakkönyveket is tanulmá-
nyozom, de úgy vélem, hogy a tapaszta-
lat ér a legtöbbet, még a legigényesebb 
növények esetén is, mint például a hi-
biszkusz, a leánder vagy a trombitavi-
rág. Igaz ugyan, hogy sokféle növényről 
van szó, de mindegyiknek szüksége van 
– természetesen eltérő mértékben és 
módon – az öntözésre, földlazításra, 
tápoldatozásra és a kártevők elleni vé-
delemre, a permetezésre. 

—Hogyan oldja meg a növények te-
leltetését? 

—Az évelők a szabadban maradnak, 
az egynyáriakat tavasszal újraültetem, 
az igényes, hidegre érzékeny virágokat 
pedig télen a garázsban tárolom megfe-
lelő fény és hőmérséklet mellett. Bár a 
gondozásuk sok időt és energiát vesz 
igénybe, valamint elég költséges is, de a 
virágok szépsége mindent kárpótol. 

—Hogyan bővíti a növénygyűjte-
ményt? 

—Akárhol járok az országban újabb 
és újabb fajtákat gyűjtök. Bárkinek szí-
vesen adok virágot, és az is előfordul, 
hogy cserélek. A családtagok, rokonok, 
ismerősök a különféle ünnepi alkalmak-
ra cserepes virágokkal ajándékoznak 
meg, illetve külföldről hozott virágokkal 
gyarapítják a növénygyűjteményt. 

—Milyen tervei vannak a jövőt illetően? 
—A virágok iránti szeretetem és a 

környezet szépítésére való igényem mi-
att, amíg az egészségem engedi, nem 
hagyom abba a kertészkedést, és a jövő-
ben is szeretnék részt venni a versenye-
ken azzal a nem titkolt céllal, hogy elér-
jem az első helyezést. A családom, a 
szomszédok maradéktalanul támogat-
nak és nagyon örülnek a mostani sike-
remnek. Módra Magdolna 
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(Folytatás a 3. oldalon) 
Kereskedői vonzáskörzete pedig 

az ország, Zalaegerszegtől –
Miskolcig, Soprontól-Debrecenig. 
Tehát az ország nagypiaci jellegű, 
mezőgazdasági termék kereskedel-
mében meghatározó jelentőségű. A 
heti forgalma a csúcsidőszakokban 
8-9 ezer gépjármű a téli időszakok-
ban 4 ezer gépjármű. Napi forgalma 
jelenleg a csúcsnapokon 1500-1800 
gépjármű. A piac területe 3,2 hektár, 
befogadó képessége egyszerre 800 
gépjármű.  

A jelenlegi beléptető rendszer 
1997 őszétől működik. 2000 nyár 
elejétől változott a behajtás iránya 
és szűnt meg így a 48-as utcán sok-
szor a templomig kialakult várako-
zósor, amely sajnálatosan kétségtele-
nül zavarta Kiskundorozsma lakosa-
it. Az új behajtási irány jelenleg a 
Kettőshatári út néhány lakóját za-
varja. A Délmagyarország c. napilap-
ban megjelent mindkét cikkben gya-
korlatilag 1 fő véleménye jelent meg, 
amelyből az újságíró azt a következ-
tetést vonta le, hogy a Dorozsmaiak 
el akarják innen vitetni a nagybani 
piacot. Az ideiglenes előparkírozó és 
a sertés hizlaldáig terjedő mintegy 2 
km-es útszakasz a várakozó gépko-
csikat többnyire be tudja fogadni. A 
forgalmi problémák csak a piac indu-
lásakor jelentkeznek, és ez zavarja 
az érintettek nyugalmát is, amely 
általában 1,5-2 óra alatt lecseng.  

─ Az alapfeladata mellett más 
funkciót is betölt-e a piac? 

─ Az elmúlt évek tapasztalata 
alapján elmondható, hogy ez a más 
funkció legalább olyan fontosságú, 
mint az alapfeladat. A nagypiac ár 
viszonyai lényegesen alacsonyabbak, 
gyakran még a Mars téri napi piacé-
nál is. Ez a tény egyre ismertebb 
Szegeden, de Dorozsmán is. A sport-
pálya bejárata előtt a Piac Kft szi-
lárd burkolatú, úgynevezett lakossá-
gi parkírozót alakított ki. A parkíro-
zót bárki igénybe veheti vásárlási 
szándékkal, lényegesen kisebb költ-
séggel mintha a nagypiacra hajtana 
be. Egyre nagyobb lakossági igény 
mutatkozik a parkírozó használatá-
ra. Becslésem alapján, egyes napo-
kon több száz autó fordul meg itt 
vásárlási szándékkal.  

A lakossági parkírozó bevétele a 
Kiskundorozsmai Egységes Sport-
kört támogatja. 

Negatív tényezőként mondható 
ugyanakkor, hogy a parkírozót gyak-
ran veszik igénybe viszonteladók is.  

─ Mennyiben segítik a hatóságok 
a piac működését? 

─  Ez is egy nagyon fontos kér-
dés. A problémát kétfelé választva: 
az első a piac belső rendje. Meghatá-
rozott szektorok, kijelölt pozíció he-
lyek vannak. Kijelölt közlekedési 
utak a belső közlekedést szabályoz-
zák. A piacon a belső rendet külső 
őrző-védő szolgálat biztosítja. Ösz-
szességében elmondható, hogy a piac 
belső rendje szabályozott, forgalmi 
dugók – mint 1997 előtt ─ nem ala-
kulnak ki.  

A másik a piacot körbevevő ut-
cák, területek forgalmi viszonyai. 
Ebben már nem ilyen megnyugtató a 
helyzet. Az őrző-védő szolgálat ha-
tásköre magától értetődően a közte-
rületre nem terjed ki. Itt az illetékes 
hatóságok segítségére van szükség, 
amelyek a Rendőrség és Közterület 
Felügyelet. Ezekről a szervektől kö-
zel sem kapjuk meg azt a hatósági 
támogatást, amely szükséges lenne. 
Néhány konkrétum. A bejárat előtti 
útszakaszon felfestett záróvonalat 
senki nem veszi tudomásul, a lakott 
rész felől érkező gépkocsik, tehergép-
járművek, kamionok gyakran okoz-
nak forgalmi dugót a bejáratnál. 
Még mindig gyakran állnak meg a 
bejárattal szemben – a Czékus utcá-
ban – rakodási szándékkal kereske-
dők; a megállási tilalom ellenére. 
Tarthatatlan állapotok alakultak ki 
a busz végállomás előtti területen is, 
ahol a háromszög alakú közterületen 
valóságos kis-nagybani piac alakul 
ki időnként Ezt a problémát csak a 
hatóságok tudják megoldani. Nem 
azt mondom, hogy nincs ellenőrzés, 
csak azt, hogy lényegesen gyakoribb 
jelenlét lenne szükséges. 

Külön szeretném megemlíteni a 
használaton kívüli benzinkút terüle-
tén hónapokkal ezelőtt kialakult 
illegális nagybani piacot. A benzin-
kút piac üzemeltetésére hatósági és 
önkormányzati engedélyekkel nyil-
vánvalóan nem rendelkezik, és a 
hatóságoknak írt levelem ellenére 
még ma is naponta 6-8 kamion rako-
dik zavartalanul. 

─ Kérem, hogy mondjon valamit a 
jövőről, a várható fejlesztésekről 

─ Erről a kérdésről órákig lehetne 
beszélni, azonban most csak röviden, 
egyes témákat érintve. Az utóbbi 
időben a Nagypiacot több újságcikk-
ben is megtámadták, sőt a piac lété-
nek jövőjét is megkérdőjelezték. Úgy 
gondolom, az elhelyezésének jelenleg 
nincs aktualitása. Az esetleges áthe-
lyezés jogszabályok szerinti feltételei-
nek, a szükséges infrastruktúrának a 

kialakítása becslésem szerint hektá-
ronként közel 80 millió forintba ke-
rülne, és legalább 5-6 hektár terület-
re lenne szükség. Aki erről felelősség-
gel nyilatkozik, ezeket a tényeket 
figyelembe kell hogy vegye.  

─ A rövidtávú és távlati tervekről, 
feladatokról is hallhatunk néhány 
szót? 

─ A közelmúltban történt meg a 
piac belső területének korszerűsítése 
a beálló helyek felfestése, az „A” 
szektor felületének felújítása. A kö-
zeljövőben sor kerül a piac területén 
lévő feszület megsüllyedt környéké-
nek rendezésére. Folyamatban van a 
kijelölt előparkírozó építése is. Ott 
mintegy 3-4 ezer négyzetméter nagy-
ságú területen szilárd burkolat ki-
alakítása történik. Ezek a munkák 
mindösszesen 20 millió forintba fog-
nak kerülni.  

A távolabbi tervek szerint az elő-
parkírozó teljes területe burkolásá-
val – a rendezési terv módosításának 
megfelelően – a piac területébe bevo-
násra kerül, a jelenlegi bejárat az elő-
parkírozó területére lesz áthelyezve. 
Ezzel a megoldással Dorozsma köz-
igazgatási területén gyakorlatilag a 
piacra várakozó gépjármű nem lesz, 
a lakosság zavarása döntően meg-
szűnik. Ehhez természetesen önkor-
mányzati döntés szükséges, amely-
hez a rendezési terv módosítása már 
rendelkezésre áll.   

─ A Dorozsmai Napló által Önt 
ért korábbi támadások kapcsán kí-
ván-e valamit elmondani?  

─ A nagypiacon 1997. január 1-
től dolgozom, az eddig eltelt idő alatt 
gyakran kapott bírálatot a nagybani 
piac működése és ezen keresztül 
talán az én tevékenységem is. A Do-
rozsmai Naplóban megjelent bírála-
tok szerzője a nagypiacon sokáig 
forgalom irányítóként tevékenyke-
dett. Így ismerte a piac terhelését és 
a nehézségeinket is, akár a piacon 
belül, akár a közterületen. A piac 
vezetésének döntése alapján munka-
viszonya megszűnt, és feltehetően 
sértődöttsége motiválta a piaccal és 
személyemmel szembeni szélsőséges 
és rosszindulatú megnyilvánulásait. 
Én büntető feljelentést tettem, ellene 
a tárgyalás már megtörtént. Szeged 
Városi Bíróság ítéletében megállapí-
totta a rágalmazás tényét és a cikk 
íróját megrovásban észesítette. Ré-
szemről ezt az ügyet lezártam. Úgy 
gondolom a környékbeli lakosok 
többsége látja munkánkat, erőfeszí-
téseinket a zavarmentes működés 
biztosítására és elismeri azt. 

Tímár Lajos 

Nagybani piaci aktualitások más szemszögből (Folytatás az 1. oldalról) 
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Nos nem arról a bizonyos ingről 
van szó, hanem a diákhitelről. Né-
hány gondolat, aminek a célja, hogy a 
döntés könnyebb legyen. 

Felmérések szerint egy egyetemi, 
főiskolai hallgató havi költségvetése 
41. 000 Ft körül van. Ez csupán az 
átlag, ehhez kíván az állam hozzájá-
rulni, igény szerint 10, 15, illetve 21 
ezer forinttal havonta.  

Ez a havi segítség hitel formájában 
valósul meg, hallgató a szükséges 
nyomtatványokat a kijelölt postahiva-
talokban augusztus végétől vásárol-
hatja meg. Nem kell kezes, fedezet, és 
a kamat is "csak" 9, 5 %. A hitelt az 
alapképzésben résztvevő valamennyi 
diák igénybe veheti akár levelező, 
akár esti tagozaton tanul. 

Gondoljuk végig! Négy év alatt a 
felvehető maximális összeg 840. 000 
forint. Ha csak az alapkamatot szá-
mítjuk, a tartozás kb. 950. 000 forint-
ra rúg! Visszafizetése - az első fizetés-
től kezdődően - a bruttó kereset 6%-a 
lesz! 

Érdemes utánaszámolni, hogy a 
jelenlegi jövedelmi viszonyok mellett 
hány év szükséges a kölcsön visszafi-
zetéséhez? 

Mire lesz elég a megmaradó jöve-
delem? Terhelhető lesz-e ez például 
egy lakáskölcsönnel? Megannyi kér-
dés, amire csak a gyakorlat hozza meg 
a választ, aminek megoldásában nagy 
szerepe lehet az előtörlesztésnek. 

Ez eddig érthető. A problémák 
akkor következnek, ha a pályakezdő 
diplomás nem kap állást, esetleg csu-
pán minimálbért kap "hivatalosan". 

Hölgyek esetén pedig az életpálya 
kezdődhet 5-6 év GYES-sel is. Ebből 
pedig nem vonják le a törlesztő részle-
teket.  

Bizonyára erre gondoltak a tör-
vényhozók, amikor lehetővé tették az 
előtörlesztést. Az előtörlesztés fedeze-
tére havi 4-5000 Ft megtakarítás ele-
gendő. Azt viszont meg kell jegyezni, 
hogy az előtörlesztést minél hama-
rabb, tehát akár már középiskolás 
korban el lehet kezdeni szülői segít-
séggel. 

A megtakarításokban partnerek a 
bankok - elég alacsony kamatokkal -, 
de partnerek a biztosítók is. Ezekben 
az ügyekben szívesen adunk tájékoz-
tatást kolléganőimmel, akár egyénen-
ként, akár egy-egy középiskolai, vagy 
általános iskolai közösség számára is. 

A Dorozsmai Napló tisztelt olvasó-
it szeptember 6-án, csütörtökön 16 - 
18 óra között a szerkesztőségi szobá-
ban - Szélmalom Kábeltelevízió Szö-
vetkezet irodája melletti helyiség - 
várjuk szeretettel díjmentes tanács-
adásra, vagy hívhatják diákhitel ügy-
ben, az esti órákban a 62/460-961 üze-
netrögzítős telefonszámot hétköznap-
okon 18 óra után szeptember 28-ig.  

Diákhitel Központ információs kék 
szám: 06/40 240-024 

A fentieket csupán gondolatébresz-
tőnek szántam. A döntést mindenki-
nek magának kell meghozni. A felada-
tunk az, hogy sikerüljön minél több-
irányú tájékoztatást adni valamennyi 
érdekeltnek az objektív döntés érde-
kében. 

Szentes - Bíró Ferencné 

Felvegyem - ne vegyem? 
Diákhitel 2. rész 

Az érdeklődés teljes hiányában 

A „ha kell, ha nem kell, úgyis 
megkapod” stílusban terjesztett Mil-
lenniumi Országjáró egyik olvasója 
azt kifogásolta, ha egy médium a 
lakosság egészéhez szól, akkor 
„salátát” kell írnia ahhoz, hogy min-
denkit érdekeljen. Ugyanis az embe-
rek sokfélék: van, akit érdekel a kis-
milliomodik millenniumi rendezvény, 
de van, aki például a modern autók 
szerelmese. 

A Dorozsmai Napló is eljut a köz-
ség minden háztartásába. Van, aki 
megtiszteli a Napló szerkesztőit any-
nyival, hogy elolvassa, amit mi, ama-
tőrök hónapról hónapra összeirká-
lunk. Nekünk ez elég, hiszen ezért 
dolgoztunk. És persze van, aki olva-
satlanul összefogja a hirdetőújságok-
kal és elteszi tüzelőnek, vagy nagy 

ívben hajítja a szemetes kosárba. 
Megteheti, nem kötelező olvasni a 
lapot. 

Minden újság, minden médium 
rémálma, ha nem olvassák őket. Min-
den rendező rémálma, ha az emberek 
nem vesznek részt a rendezvényén. A 
II. Faragó Nap alkalmával ebből a 
rémálomból valóság lett. 

Többek között én sem jelentem 
meg e rendezvényen. Mindenki egyé-
ni okokra hivatkozik vagy hivatkoz-
hat, mégis mik azok az okok, ami 
miatt annyira kevesen jelentek meg 
— mármint a közönség részéről? Mi-
ért történt az, hogy néhány derék 
dorozsmain kívül a kutya nem volt 
kíváncsi a Napokra? Vagy ha kíván-
csi is volt, miért nem ment el? 

A Dorozsmai Napok programsoro-

zata már bebizonyította, hogy a szer-
vezők tudnak előadást szervezni. Te-
hát nem is ezzel volna a baj. 

A baj ott kezdődik, hogy az embe-
rek elveszítették érdeklődésüket az 
ilyen jellegű kulturális programok 
iránt. Persze, a szervezők és résztve-
vők természetesen minden tiszteletet 
és elismerést megérdemelnek. Legfő-
képpen azért, mert még mindig, sza-
kadatlanul művelnek régi, igen szép 
néphagyományokat, amelyek ideális 
programnak bizonyulnak a nemzeti 
ünnepeken, népi fesztiválokon. A 
médiában is megfigyelhető, ha vala-
mit vagy valakit vég nélkül 
sztárolnak, akkor egy idő után lerá-
gott csont marad belőle. Példának 
okáért felfoghatatlan, hogy egyes 
bulvársajtó év eleje óta nem jelente-
tett meg egyetlen olyan számot sem, 
amelynek a címlapján ne Zámbó 
Jimmy díszelgett volna. Június kör-
nyékén, fél évvel a tragédia után még 
mindig Jimmyről és ikszedik felesé-
géről cikkeztek. Hasonló jelenségek a 
kultúra területén is megfigyelhetők. 

Tehát sokaknak nincs már érdek-
lődése a kulturális programok iránt, 
és a Faragó Nappal kapcsolatban 
nemcsak ez volt a fő baj, hiszen aki-
nek pedig még maradt érdeklődése, 
az kétszer is meggondolta, hogy ab-
ban a rekkenő nagy hőségben, ami-
lyen a Faragó Napon volt, kimerész-
kedjen a szabadba. 

Sokan fásultan érkeznek haza, 
elfáradva, leizzadva, akik a hétvégét 
főleg nem annak fogják szentelni, 
hogy még egy napon át, bár a szabad-
ban, de a nyári hőségben pácolódja-
nak. 

Az idősebb korosztály közül is 
sokan nem mertek kockáztatni az idő 
miatt, és volt olyan is, aki nem tudott 
még a rendezvényről sem. 

Az érdeklődés teljes hiányával 
zárult a Faragó Nap. És mondhat-
nám, „bezzeg az utcabálon tömegek 
voltak”. Én például még arra sem 
mentem el, hanem az ablakból szem-
léltem az égen cikázó fényeket. De az 
utcabál nem éppen kulturális ese-
mény volt, csupán szórakoztató, ahol 
jól érezni magunkat, táncolni lehet. 
Éppen ezért nem is hasonlítható ösz-
sze a két program. 

Dorozsma népe szórakozni akar. 
Talán bennük van a hiba, ha ezen 
élmény maximális hatásfokát nem 
tudja már hagyományőrző programo-
kat hallgatva elérni. Ezért senkit 
sem lehet hibáztatni. Sajnálatos, 
hogy a sok kitartó szervezés ezt az 
eredményt hozta. 

De a rendezvényeken való részvé-
tel nem kötelező. 

Somogyi Gábor 



2001. augusztus 31. 5. oldal 

Illik – nem illik? 
A munkahelyen 2. rész 

Részletek Köves J. Julianna Illik tudni c. könyvéből 

A vezető által adott utasítás min-
dig konkrét személyhez szóljon. Az 
általában kiadott utasítás például: 
„valaki behozhatná a postát” – sen-
kit semmire sem kötelez. Legyen az 
utasítás pontos és félreérthetetlen. 

A vezetőknek szóló – igen fontos 
– illemszabály és vezetési szabály 
egy angol pszichológus szerint a kö-
vetkező: a munkatársunkkal való 
kapcsolatot tíz szóval ki lehet fejez-

ni, és ez az utasításokra is érvényes; 
a négy legfontosabb szó: „igazán 
büszke vagyok Önre”; a három leg-
fontosabb: „mi a véleménye?”, a két 
legfontosabb: „legyen szíves”, a leg-
fontosabb: „köszönöm”, s a legkevés-
bé fontos: „én”.  

Női vezető esetén a férfi beosztott 
kettőzött figyelmességgel viselked-
jék, egyrészt a vezetőnek, másrészt a 
nőnek kijáró megbecsülés legyen 

Szeptemberi Névnapok és Hagyományok 
Mária (szept. 12. )  

 
1683. szeptember 12.-én Sobieski 

János lengyel király felmentette Bé-
cset a fenyegető török ostrom alól. 
Ezzel kezdetét vette Közép – Európa 
felszabadítása, a félhold hanyatlása. 
Ezt a kor jámbor vallásos felfogása 
Mária közbenjárásának tulajdonítot-
ta. A pápa a napot Mária nevének 
szentelte. Passautól kezdve le egészen 
Sotin szerémségi falucskáig gyorsan 
kialakult  a Mariahilf jellegzetes 
dunavölgyi kultusza. 

A  XVIII. században a német be-
vándorlók magukkal hozták ezt az új 
tiszteletet hazánkba is. 

A szegedi német polgárság jámbor-
ságából emelkedett a XVIII. sz.  köze-
pe táján a Segítő Mária – kápolna a 

mai Hősök kapuja táján. A kápolna 
elenyészik ugyan de emlékezete meg-
marad, és őrzi az árvíz előtt Segítő 
Boldogasszony út, majd később pedig 
mint Boldogasszony sugárút néven. 

 
Mihály (szept. 29. ) 

 
Egyházi tanítás szerint a mennyei 

seregek vezére, emberi cselekedetek 
mérlegelője, a halottak másvilági útjá-
nak kísérőtársa. 

Mihály középkori kultuszának 
emlékezetét Szentmihálytelek neve, 
és az Ő tiszteletére szentelt gótikus 
tápai templom őrzi. 

Szent Mihály napja az őszi napéj-
egyenlőség tájára esik. Érthető a régi 
szólás : fél mint a cigány Szent 
Mihálytul, azaz a tél közeledésétől. 

Dugonics András szerint  a cigányok 
Szent György napját nem adnák száz 
Szent Mihály – napért. Öreg juhászok 
úgy tartották ha ezen a napon a birka 
összefekszik akkor nagy tél lesz, ha 
nem akkor enyhe. Más népi megfigye-
lés az is ha a fecskék itt érik Mihály 
napját akkor sokáig szép enyhe idő 
lesz. 

E napon van még a gazdasági évek 
őszi fordulója is. Régen eddig legeltek  
a Szent György napján kieresztett 
marha a pusztán. Béresek, csikósok, 
gulyások is eddig szolgáltak. 
Ilyenkorra szokott megforrni az új 
bor, innen a régiek ajkán néha hallha-
tó Borszűrő Szent Mihály elnevezés is. 

 
(Forrás: Móra Ferenc Múzeum 

 Évkönyve) 

Megújul a dorozsmai templom orgonája  I. 
129 évvel ezelőtt Ifj. Kovács István 

szegedi orgonaépítő remekművet alko-
tott Kiskundorozsmán.  

A templomban található hangszer 
a  mester főműve, egyben  a legna-
gyobb alkotása. 1873 április 29.-én 
készült el teljesen a kegyuraság és a 
dorozsmai birtokosok által megrendelt 
17 változatú díszes orgona, melyen a 
mester 8 évig dolgozott. Talán ez a 8 
évnyi idő eredményezte azt a rendes 
és becsületes munkát amelyet mind a 
mai napig megcsodálhatunk. 

A hangszer azon ritka orgonák 
közé tartozik amelyek megmaradtak 
eredeti építésükben. Nem rombolták 
szét háborúk okozta sérülések, külön-
böző orgonaépítési reformok és orgo-
naépítők egyéni munkái. Mára azon-
ban ez a díszes orgona a hosszú évek 
alatt elhasználódott annyira, hogy a 
szakszerű felújítás elengedhetetlen. 

Az ősszel kezdődő munkálatok 
során az orgona teljes szerkezetét 

szétszedve minden alkatrészét átvizs-
gálják és ami rossz vagy nem megfele-
lően működik azt újra építik, hogy az 
összeszerelés majd a teljes hangolás 
után a hangszer ismét a régi-új dicső-
ségében szolgálja  a neki rendelt hiva-
tását  

Bízunk abban, hogy a felújítás 
után az orgona további hosszú éveken 
keresztül hirdeti Ifj. Kovács István 
becsületes munkáját.   

 Pócsai György 
 
 
Felhívás! 
A kiskundorozsmai Rk.Egyház-

község Hozsanna Kórusa várja mind-
azon férfiak és nők jelentkezését akik 
kedvet és szeretetet éreznek a templo-
mi énekkarban való éneklésre. Jelent-
kezni lehet a próbák idején minden 
péntek este 7-kor, a plébánia udvari 
épületében. 

Pócsai György  

érezhető magatartásából. Egyet ne 
feledjünk azonban el: a vezetőnő a 
munkahelyen elsősorban mégiscsak 
vezető, s csupán másodsorban nő. 

Vezetők és beosztottak között alap-
vető viselkedési szabály a kölcsönös 
udvariasság szabálya, amelyet az 
esetleges pillanatnyi ellentéteket is 
képes elsimítani. Az udvariasság a 
munkatársak között pedig a jó mun-
kahelyi légkörnek is egyik alapfeltéte-
le. A kölcsönös udvariasságon is túl-
menő baráti kapcsolatok a munkatár-
sak között a munka eredményében is 
megmutatkoznak. 

A jó vezető a munkatárs hibáit 
sosem a többiek előtt tárgyalja meg, 
hanem – lehetőség szerint – négy-
szemközti beszélgetésben. Kivétel, ha 
nevelő célzattal az egész kollektívát 
érintő kérdésben mond a közösség 
előtt véleményt. 

A munkahelyi telefonok nem hosz-
szadalmas magánbeszélgetésekre va-
lók (erről már írtam). 

A munkahelyi étterem, ebédlő, 
illetve büfé is nyilvános helyiségek, 
tehát ennek megfelelően illő viselked-
ni. 

A furkálás, rágalmazás, erőszakos 
törtetés erkölcsi vétség, s mert a jó 
ízlés ellen való, illetlenség is. Éppen 
ezért kerüljük a pletykálkodást – még 
a nem rosszindulatú locsogó pletyká-
kat is – mert a fentiek éppen ezzel 
kezdődhetnek. 

Munkahelyi öltözékünk legyen 
célszerű. A munkahely nem divatbe-
mutató színhelye – de azért öltözzünk 
ízlésesen, és főleg legyünk mindig 
ápoltak. 

 
Összeállította: 

Gátfalvi Kristófné 
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Tájékoztató 
 
Ezúton tájékoztatom Kiskundorozsma 
lakosságát, hogy 2001. szeptember hó 
folyamán új háziorvosi rendelésemet a 
Tas u. 2. sz. alatti rendelőben (a 
gyógyszertár épületében) megkezdem. 
Továbbá tájékoztatom a T. lakosságot, 
hogy 2001. szeptember 1-től a Kis-
kundorozsmai Tüdőgondozó Intézetet 
a Szegedi Tüdőgondozó Intézetbe át-
helyezték, Szeged, Török u. 3. s. alá. 

dr. Czakó Anikó 
Tüdőgyógyász—háziorvos 

 
A Kiskundorozsmai Óvodai Körzet 
óvodáiban az alábbi időpontokban 
lehet a szeptemberi térítési díjakat 
befizetni: 
Bölcs Utcai Óvoda: 4-én 13-16.30 
48-as Utcai Óvoda: 5-én 13-16.30 
 Széksósi Utcai Óvoda: 6-án 13-16.30 
Jerney Utcai Óvoda: 7-én 13-16.30 

Görbe gondolatok kiegyenesítése 
Interjú V. Szabó Erzsébet dorozsmai amatőr festőművésszel. 

Júliusban, Szegeden a Wagner-
udvarban tizenegyedik festőként a 
teaház tulajdonosa meghívására állí-
totta ki 21 festményét V. Szabó 
Erzsébet dorozsmai amatőr festő-
művész Magát amatőr festőnek 
nevező nyugalmazott magyar, tör-
ténelem, könyvtár, pedagógia sza-
kos tanárnő otthonában kedves, 
közvetlen vendéglátóm volt az in-
terjú elkészítése során. Őszinte, 
magával ragadó személyisége bá-
torságot adott arra, hogy életének 
az olvasó számára ismeretlen terü-
leteiről is kérdezzem. 

Gyermek és ifjúkoráról megtud-
tam, hogy 1939-ben Romániában, 
Temes-Torontál megyében szüle-
tett. Paraszti családból való, édes-
apja 1942-ben katonaként Szegedre 
szökött, így költözött a család Ma-
gyarországra. Szülei gyári munká-
sok lettek, a családi kassza hiányát 
a földművelés nyereségéből pótol-
ták, amibe Ő is besegített. Kicsi 
gyerekként liba- és tehénpásztorko-
dással segített szüleinek, akiknek 
fontos volt, hogy neki és fiatalabb 
lánytestvérének nyugodt, boldog 
gyermekkort biztosítsanak. 

- Kicsi gyerekként látható volt-e 
felnőttkorára kiteljesedő tehetsége? 

- A libák őrzésekor kis csuhé sza-
tyorban vittem magammal festőeszkö-
zeimet, s amit a mezőn magam körül 
láttam, lerajzoltam, megfestettem. Ha 
nem festettem, olvastam. Már 14 éve-
sen Turgenyev kedvenc íróm volt. 
Édesanyám nem tudott olvasni, de 
nagyon okos asszony volt, és sokat 
kikaptam, amikor a vihar miatt a 
kiscsirkék megáztak. 

- Az iskolai rajzórákon könnyedén 
teljesítette rajztanára elvárásait? 

- Valóban már az iskolában jeles-
k e d t e m  r a j z t e v é k e n y s é g g e l . 
Petőfitelepről az Ifjúsági Házba jár-
tam rajzszakkörre, mivel egy szegedi 
festőművész rajzaim megtekintése 
után beajánlott az ottani szakkörveze-
tőnek. A Délmagyarország egyik 
1953-as számában megjelenhetett egy 
grafikám. 

- Felnőttkorában is végig jelen volt 
a festéshez, rajzoláshoz kapcsolódó 
vonzódása? 

- Mivel első férjem tótkomlósi volt, 
Békés megyében tanítottam 16 évig, 
egy iskolában. 36 évesen, özvegyen 
kerültem vissza Szegedre, és a Felső-
városi Általános Iskolában a tanítás 
mellett diákújságot szerkesztettem, 
ebben az újságban rengeteg grafikám 
jelent meg. 

- Hogyan került Dorozsmára? 

-  Várhidi László magyar-
történelem szakos középiskolai tanár-
ral megismerkedtem, 15 éve élünk 

együtt itt, Dorozsmán, a Vadliba utca 
végén. Nagyon sok bánat ért bennün-
ket közös életünk előtt és után is, így 
mint a létra szára támogatjuk egy-
mást Lacival. Sokat köszönhetek neki, 
hiszen menedzseli, szervezi festői te-
vékenységem, „tettestársként” részt 
vesz 1989-ben kezdődött amatőr festői 
munkámban. 

- Hangsúlyosan emlegeti az amatőr 
kifejezést. Mi ennek az oka? 

- Első infarktusom után – 1989-
ben – Tóth Attila biztatására kezdtem 
az olajfestést. Addig csak a grafikát 
ismertem. A művészellátó bolt tulaj-
donosától kaptam segítséget az anya-
gok, eszközök megismerésére. Ama-
tőr, autodidakta módon sokat tanul-
tam Tóth Attilától, Simon Feritől, Cs. 
Patajtól. Pozsár Ferenc, Csongrád 
Város Polgármesteri Hivatal főtaná-
csosa a kiállítás megnyitója alkalmá-
val elhangzott gondolataival nagyon 
egyetértek: „Nem célom vitatni, hogy 
a főiskola, az egyetem a tehetség mel-
lett mesterségbeli tudást, ismeretet 
tud nyújtani, de ahhoz, hogy ez a tu-
dás a művészi értéket tudja növelni, 
ahhoz kell az eredendő tehetség, egyé-
niség”. 

- Nap, mint nap az állvány elé ül és 
dolgozik? 

- Számomra a festés terápia. Mon-
dom ezt azért, mert egészségi állapo-

tom javításához a festés olyan segít-
ség, mely nagy kincs számomra. Na-
ponta akár többször is leülök a vászon 

elé, s a görbe gondolatok kiegyene-
sítésére kiválóan alkalmas ez a 
tevékenység. Szeretem a természet, 
a virágok megörökítését, nyugal-
mat, harmóniát, biztonságot jelen-
tetnek számomra. 
V. Szabó Erzsébet azon festők közé 

tartozik, aki szereti és vállalja az 
amatőr címet. Harminc rangos kiál-
lítás áll mögötte. Eljutottak képei 
Japánba, Kanadába (Calgari), az 
Egyesült Államokba (Boston), Né-
metországba, és hazánk számos 
településére is. Nagyon büszke ar-
ra, hogy az RMDSZ temesvári szer-
vezete kiállításra invitálta, amely 
nagy sikert aratott földijei körében.  
Babits Mihály gondolait osztja meg 

az olvasóval, hiszen ezek a gondola-
tok nagyon közel állnak művészi 
valójához. „Hiszek a feleslegben. 
Abban, ami túl van a családon és 
fajon, abban, ami túl van a meszelt 
falakon. Elvégre lehet élni meszelt 
falak közt is. A fal véd, de zár is. Én 
képeket akarok látni a falakon, 
hogy újra kinyissák elém a világot, 
mely kiröpít a pontból és pillanat-

ból és a kozmosz polgárává avat. Hi-
szek a művészetben, mely nem ragad 
meg semmit, sem l’art pour l’artot, 
sem a naturalizmust, de túlnő minde-
niken, mert nem rabja semminek”. 

Sok erőt, jó egészséget kívánva 
civil és művészi tevékenységéhez kö-
szönöm meg az interjút. 

Pappné Sörös Julianna 
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Gyereklogika 

Réka unokám októberben lesz négy 
éves. Nagyon szeret boltba járni, ott né-
zelődni és főleg sok mindent belerakni a 
kosárba. 

Egy igazán „kánikulás” napon dél-
után három órakor megkérdezte: 

-Mama, megyünk a boltba? 
-Igen, majd később megyünk. Most 

még olyan meleg van, hogy megsülünk. 
-Menjünk mama most, majd én fúj-

lak. 
 
Egyik este orvost és beteget játszot-

tunk. Többször megvizsgált, bekötözte 
játéksebeimet és még szurit is kaptam, 
hogy meggyógyuljak. 

Debrecenben, július 12 és 15 között 
az újjávarázsolt atlétikai stadionban 
gyűltek össze a világ legjobb utánpót-
lás életkorú atlétái, hogy összemérjék 
erejüket, tudásukat. Nagy örömünkre 
a dorozsmai Papp Gabriellát is a csa-
pat tagja közé válogatták. A Szegedi 
Vasutas SE csinos, 16 éves gyaloglója 
- a július 2 - től 6-ig tartó helyszíni 
edzőtáborozás után - az 5 km-es ver-
senyszámban indult, és 25 perc 16 
másodperces idővel a rendkívül figye-
lemreméltó 13. helyet szerezte meg. 
Edzője Kéri Ferenc csak csupa jót 
mondott tanítványáról, akivel a ver-
seny utáni egy hetes szünetet követő-
en a vasutas sporttelepen, edzés köz-
ben ültünk le egy rövid beszélgetésre. 

—Mikor döntöttél a gyaloglás - 
mint sportág - mellett? 

—Tulajdonképpen futással kezd-
tem az atletizálást 1994-ben, majd 
egy év elteltével edzőm tanácsára 
kezdtem el a gyaloglást. 

—Mit kell tudni egy jó gyalogló-
nak? 

—Már a kezdetek-kezdetén, meg 
kell tanulni okosan versenyezni. Be 
kell osztani az erőt, hogy az utolsó 
kilométeren rá lehessen kapcsolni, 
hiszen akkor dől el minden. 

—A mezőny ismeretében mit ér ez 
a 13. hely? 

—Ebben a korosztályban a világ 
legjobbjaival mérhettem össze tudá-
somat, ami "nem semmi". Itt a leg-
jobb 15-ben végezni nagyon jó ered-
mény, amit nemzetközi szinten is 
jegyeznek. 

—Sokat hallottunk a kiváló rende-
zésről, a jó hangulatról? 

—A kiváló rendezést és a jó hangu-
latot 166 ország fiataljai garantálták. 
Nekem sokat jelentett, hogy sokféle 
emberrel ismerkedhettem meg, és 
persze nagyokat bulizhattunk. 

—Hogyan tovább az olimpiáig, 

iskola, tanulás, sport egyeztetése 
sikerül-e? 

—Az olimpia még messzi álom 
nekem, de aki nem álmodik - és per-
sze nem készül, edz, gyötri magát - 
annak nem is teljesülhetnek vágyai. 
Úgy gondolom úgy 8-10 év múlva 
találkozzunk, és akkor - bízom benne 
- már olimpiai élményeimről is be-
szélgethetünk. Az iskolát, tanulást, 
sportot nem könnyű összeegyeztetni, 
de aki akarja, meg tudja tenni. 

—Mit szóltak a szülők, barátok? 
—Szüleim - akiknek nagyon sokat 

köszönhetek - kitartóan szurkoltak 
nekem, sok gratulációt kaptam tőlük 
és ismerősöktől is. 

—Tervek, álmok, továbbtanulás? 
—Hosszú távú terveket nem dédel-

getek, jövőre Junior VB lesz Jamaicá-
ban, oda ki szeretnék jutni. Ennek 
érdekében sokat kell még dolgozni, 
de nekivágok.   

—Eredményedhez szívből gratulál, 
és sok sikert kíván versenyzői pálya-
futásodhoz a Dorozsmai Napló min-
den olvasója nevében. 

Szentes-Bíró Ferenc 

Papp Gabriella 

Ingatlanközvetítés és értékbecs-
lés Dorozsmán 

A Jernei utcában dr. Maróti Edit ügy-
védi irodájában új szolgáltatással talál-
kozhatunk. Erről kérdeztem Vécsiné 
Tóth Anna ingatlanközvetítőt és érték-
becslőt. 

—Ez év áprilisa óta dolgozom az ügy-
védi irodában mint ingatlanközvetítő és 
értékbecslő. Magánházak, lakások, tár-
sasházi lakások, telkek, földek, kertek 
forgalmazásával foglalkozom. Munkám-
mal segítséget nyújtok, hogy a potenciális 
vevők és eladók hamarabb egymásra 
találjanak. A Déli apróban elég kevés 
információt tudunk meg az ingatlanokról. 
Az ingatlanközvetítő irodában nyilván-
tartásban szerepelnek az eladásra szánt 
ingatlanok, amelyeket már részemről egy 
helyszíni szemle előzött meg. Sok esetben 
a helyszíni szemlén alakul ki az ingatlan 
értékbecslése, hogy az ingatlant milyen 
piaci áron lehet forgalmazni. Az sem mel-
lékes, hogy a nyilvántartásba vétel és a 
cím kiadása teljesen ingyenese. Megbízó-
im sok esetben szívesebben nyitnak ajtót, 
ha az ügyfelekkel érkezem, hisz aki már 
felkeresi az ingatlan irodát, az vásárolni 
szeretne, nem pedig tájékozódni. Április 
óta számomra is meglepően nagy forgal-
mat bonyolítottam le, de ez lehet, hogy 
betudható annak is, hogy dorozsmai va-
gyok és a térségben élő emberek értékíté-
letével, mentalitásával jobban tudok azo-
nosulni. Számomra az eltelt időszak iga-
zolja, hogy szükség van az ilyen jellegű 
szolgáltatásra. Hosszabb távra tervezek 
és minden megbízóm ügyét fontosnak 
tartom, és akként járok el, ahogy a meg-
bízóm kívánja. Szintén ilyen fontosságú a 
pontos, precíz ügyvédi tájékoztatás. Álta-
lában az elvállalt ügyek hiteles alapokon 
alakulnak, hiszen minden megbízásnál 
az ingatlan tulajdoni lapját megnézem a 
Földhivatalban, hogy van-e az ingatlanon 
valamilyen teher vagy széljegyzet. Jelen-
tős segítség a fiatalok számára, hogy 
tájékoztatást tudok adni különböző hitel-
lehetőségekről, hogy mégis merre indulja-
nak el egy új otthon megteremtésénél. 
Ehhez már egyes bankok jelentős tájé-
koztatást nyújtanak évi rendszerességgel 
számomra. 

Társközvetítéssel is foglalkozom, és 
egyre többen keresnek fel a jövőbeni társ 
reményében. 

—Tervei a jövőben? 
—Terveim között szerepel, hogy a 

környező községekbe is terjeszkedem és a 
fent említett szolgáltatásokon túlmenően 
segítséget próbálok nyújtani a művelési 
ágakkal kapcsolatos változások Földhiva-
tali rendezésében. Ingatlan nyilvántartá-
si bejegyzések módosításában, birtok 
összevonási és célú földcserék bonyolítá-
sában természetesen ezt mind ügyvédi 
háttérrel. Tímár L. 

Dorozsmai kislány az Ifjúsági Atlétikai Világbajnokságon 

Mikor megunta a játékot, így szólt: 
Most már elég. Nem leszek tovább orvos. 
Most már ember vagyok, mama. 

 
Vasárnap délután mindenkit megkí-

nált édességgel. 
-Tessék apa, kérsz? 
-Tessék mama, kérsz? 
-Tessék anya, kérsz? 
-Eszterke, tessék! 
-Kristófka, tessék! (Ők mindig kér-

nek.) 
Jó, most már magamat is megkére-

tem. 
 

Gátfalvi Kristófné 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

  

Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

ÚJ HELYEN 
Széksósi u. — Északi sor sarok 

Telefon: 06-20-9752-926 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
Többféle olcsó darabos és 

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

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

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

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

illetve telefonos egyeztetés 
alapján más időben is. 

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

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

 Lada, Wartburg,
Trabant, Skoda és 

minden  nyugati
típusú autó alkatrészei

raktárról, illetve egynapos 
beszerzéssel. 

Olajok és akkumulátorok kivételével!
Szerelőknek, autóklub és 

Hungária Biztosító tagoknak 
10% kedvezmény! 

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

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
Nyitva: H-P: 7-11; 14-18 
 Szo: 7-12. 
 
Kisállat eledelek bőséges válasz-
tékkal valamint Purina tápok 
(baromfi, nyúl, sertés) kaphatók. 
Jelentős mértékű akcióval várom 
kedves régi és új vásárlóimat. 

Forgó-rakodógépekkel 
földmunkát, rakodást vállalok. 

Tel.: 62/266-291 
Mobil: 06-20-353-0262 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
2l-es szénsavas üdítők 17 féle  100 Ft 
2l-es fehér borok 285 Ft 
5kg-os Tomi kristály mosópor 1799 Ft 
1l-es Coccolino öblítő koncentrátum 490 Ft 
0,5l-es Rubyn chery 429 Ft 
05l-es pálinkák 605 Ft+üveg 

 
Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-18. 
Vasárnap és ünnepnap: 7-17 

Tel.: 06-20-9241-895 

Őszi kalászos II. fokú, fémzárolt 
vetőmagokat a Déli-Farm 

Kft-től Kiskundorozsmán a Zöldség 
Nagybani Piac mellett. 

 
Kapható: triticale, búza, árpa, rozs, lucerna vetőmag 
jelentős választékban. 
Érdeklődni: 62/556-120 
   62/556-130 telefonon. 

KÓDOLATLAN  
HÉTVÉGE AZ HBO-N 

2001. SZEPTEMBER 7-9.  
Szeptember 7-én (pénteken), 8-án 
(szombaton) és 9-én (vasárnap) kódolat-
lan hétvége lesz az HBO mozicsatorna 
műsorán. Ezeken a napokon a szokásostól 
eltérően azok a nézők is megismerkedhet-
nek a mozicsatorna műsorszerkezetével, 
akik még nem előfizetők, így országszerte 
több mint egymillió háztartásban láthatják 
a nézők az HBO 24 órás, reklámmentes 
műsorát.  
Változatos programot kínál a nézőinek a 
mozicsatorna: a kódolatlan hétvégén több 
mint 30 különböző filmből válogathatnak 
a nézők, illetve betekintést nyerhetnek az 
HBO-n látható sorozatok epizódjaiba. 
A kódolatlan hétvége színes kínálatában 
minden korosztály megtalálja az ízlésé-
nek megfelelő kikapcsol ódá st . 
Kiskundorozsmán az OIRT 04-es helyi 
csatornán lesz látható az HBO kódolatlan 
adása. 

 
Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet 

 
Üzeltkötőink: 

Ocskó Brigitta 06-20-423-4292 
Ballai Krisztián 06-20-450-5614 

OIRT 04 
Helyi csatorna 

Számítógép,  
állami segítséggel 

Az Informatikai Kormánybiztosság 
pályázatán a Kiskundorozsmáért 
Alapítvány, a Negyvennyolcas utcai 
óvoda alapítványa és lapunk komp-
lett számítógép konfigurációt nyert 
Internet-hozzáféréssel. 
Lapunk azt tervezi, hogy hamarosan 
önálló, tartalmas honlappal lepi meg  
olvasóit, így a világ bármely pontján 
olvashatóak lesznek írásaink. 
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 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

Lakás automatizálás 
 
EGA-TRADE Kft. tel.: 461-854, 462-854

  
BÁNYAI CUKRÁSZDA 

AJÁNLATA 
 

Olasz alapanyagból saját főzésű 
fagylalt kapható ingyenes 

csokiöntettel. 
A pizzériából 12 órás ingyenes 

házhozszállítás. 
 

Tel.: 461-023 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298 Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig 
 

Ruzsa, 285-197, 06-60-382-296   Mórahalom, Gyep sor 12., 281-301 
Szőreg, Kisszőlő u. 32., 405-594   Ásotthalom, Béke u. 15., 06-60-496-778 

Makó, Verebes u. 2., 212-840, 06-60-382-297 ügyelet. 
 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

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

T 
Á 
S 
K 
A

Kipufogó és katalizátor 
szerviz! 

Fodor Antal 
Jolánka u. 21. T: 463-681 

Névjegykártyák szerkesztése 
már 8 Ft-tól… 

 

Számítógépek javítása, karbantartása. 
Igény szerint házhoz megyek. 

RÉVÉSZ ISTVÁN 

 

 

Telefon: 461-281, (30)9-819-443  Telefon: 461-281, (30)9-819-443 

Nárcisz Virág és Ajándék 
(a Takarékkal szemben) 
Alkalmi és menyasszonyi  

csokrok, koszorúk, cserepes és 
szálas virágok. 

Ugyanitt háztartási műanyag és 
bálás ruha 

Telefon: 461-045 
Cím: Dorozsmai út 191. 
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  Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 
Dorozsma, Jerney u. 6. Dr. Maróti Edit ügyvéd irodájában 

Félfogadás: H-K-Sz-P: 10-13-ig Cs: du. 14-18-ig. Mobil: 06-30-2486-944, lakás: 460-266, iroda: 461-602 
 
Kínálok: Dorozsmai magánházak 4,5 M Ft-tól 26 M Ft-ig. 
Sziksósi és subasai üdülők, Barátság utcai lakások, 
szatymazi kúria iár: 20 M Ft. Felsővárosi családi ház 39 
M Ft. 

Keresek: Készpénzes vevőim részére családi 

házakat, építési telkeket, sziksósi, subasai, 

öreghegyi üdülőket. 

 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. 

  
Minden előhívás — nagyítás esetén

AJÁNDÉKFILM 
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

 Biztosításaival kapcsolatban ütközött-e már az alábbi 
problémákba: sorba állás? Hosszadalmas ügyintézés? 

Belvárosi parkolás? Ön számára érthetetlen tájékoztatás? 
Amennyiben megoldást keres ezekre, szeretettel várja 

Önöket a Dorozsmai képviseletünk. 
Ügyfélfogadási idő: H-P: 9-12-ig. 

Negyvennyolcas u. 15. Tel.: 06 30 2077864 

 Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

Tel.: 62/463-614 

Megnyílt a VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS és BAROMFI SZAKBOLTJA! 
A 48-as út 94. Sz. alatt a pálinkafőzde és AGRO BUTIK mellett. 

Sertés, marha, birka, baromfi hússal és belsőségekkel várjuk kedves vevőinket. 
Nyitva tartás: kedd-csütörtök: 7-16. Péntek: 7-17. Szombat: 7-13. 

Vasárnap és hétfőn zárva. 
Rácz Béla üzletvezető 

 MOTORKERÉKPÁR- ÉS 
KERÉKPÁRJAVÍTÓ 

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

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

C&T Hungary Utazási Iroda Kft. 
Last minute és akciós utak nagy kedvezményekkel. Repülőjegyek, 
utasbiztosítások. Egyéni szállásfoglalások belföldre és külföldre. 

Érdeklődni: C&T Hungary Kft. 
 Szeged, Dáni u. 7. 
 Tel./Fax: 62/481-562, E-mail: travel@congresstravel.hu 
 Fax: 62/552-450 Honlap: www.congresstravel.hu 

Negyvennyolcas u. 15. Tel.: 06 30 2077864 

Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt 

Felhívjuk vásárlóink figyelmét,  
hogy aug. 1-től szept 15-ig TAN-

SZERVÁSÁRT tartunk 
10 %-os kedvez-

ménnyel. 
Irodaszerek és ajándék-
csomagolók széles vá-

lasztéka.  
PARKOLÓJEGY ÁRUSÍTÁS 

FÉNYMÁSOLÁS 
Telefon: 460 - 306 

Nyitva: H-P: 8-17 Szo: 8-12 

SPECIÁLIS  BT 

 F i g y e l e m 
Gépjármű vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyében 

 

 Vállalja: személy- és gépkocsik Farkas Ferenc 
 —javítását gépjárműtechnikus 
 —műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 —műszaki vizsgáztatását (helyben) Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 —környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./fax: 255-063 
 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7-17 óráig 06 20/347-3470 

Tanszervásár a Papírkuckóban szeptember 5-ig 
Grafit ceruza 9 Ft-tól, radír 18 Ft-tól, 6-os színes 69 Ft-tól, 12-es színes 129 Ft-
tól, 12-es vízfesték 153 Ft-tól, …Különböző akciókkal várjuk vásárlóinkat! 
Hajcsatok, hajgumik, gyűrűk, láncok, strandcikkek és nyári játékok 30% enged-

ménnyel kaphatók. 
 Cím: Kiskundorozsma, Dorozsmai út 145. Tel:   461-761 
 Nyitva tartás: H-P: 7-18, Szo: 8-12  Mobil: 30/265-2225 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Gátfalvi Kristófné Tördelőszerkeztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kocsisné Lajkó Éva, Módra Magdolna, Pappné Sörös 
Julianna, Szentes-Bíró Ferencné, Somogyi Gábor, Szemesi Szilveszter, Szentes-Bíró Ferenc, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos 462-808 és Nyári Imre 462-611 Megjelenik 3800 példányban Szerkesz-
tőség: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Tannyomda 6791 Szeged, Vadász utca 2/B - 2001-408 Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 
 

Angol nyelvből, magyar nyelv és 
irodalomból dorozsmai tanárnő 
oktatást vállal. 600 Ft/60 perc 

Telefon: 463-593 

Hirdetésfelvétel: 462-808 Tímár Lajos 


