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NYÍLT LEVÉL 
Minden régi és leendő szerzőtársainkhoz 

Szerkesztőségünk tudomására jutott, 
hogy a DorozsMa című havilap szerkeszté-
se és kiadása a nyáron szünetel, és pénz-
ügyi okok miatt kétséges további megjelen-
tetése. Sajnáljuk, hogy településünk köz-
életének egyik fontos fóruma veszélybe 
került, ezért is fordulunk a Dorozsmai 
Napló Baráti Kör és a Dorozsmai Napló 
nevében Önhöz. 

Mint azt bizonyára tudja, a Dorozsmai 
Napló nem sokkal a rendszerváltás után, 
1990-ben jelent meg és kisebb-nagyobb 
megszakításokkal, de immár 16 éve tájé-
koztatja és szolgálja a dorozsmai lakosokat. 
1997 óta mindehhez a szorgalmas, és ami a 
legfontosabb, társadalmi munkában vég-
zett tevékenységbe az Új Dorozsmai Napló, 
majd a DorozsMa című újság készítői is 
hozzájárultak. Szerkesztői, újságírói a Do-
rozsmai Naplóban kezdték „pályafutásu-
kat”, majd – igaz, 
hogy külön – folytat-
ták a köz szolgálatát. 
Sokan, köztük mi, a 
Dorozsmai Napló 
jelenlegi szerkesztő-
gárdája is tanúi vol-

tunk sajnos az olykor-olykor felmerülő, e 
két médium közötti kölcsönös ellenséges-
kedésnek, piszkálódásnak. Közismert mon-
dás: „Két dudás nem fér meg egy csárdá-
ban.”, ám az utóbbi éveket barátiasabb, de 
legalábbis semleges viszony jellemezte. 
Mindezek tudatában kérnénk fel Önt arra, 
hogy fogjunk össze ismét Dorozsmáért! A 
DorozsMa kényszerű szüneteltetése alatt se 
vonuljon hallgatásba, ne adja fel munkáját, 
hanem folytassa azt szerkesztőségünkben! 
Arra kérjük Önt, a továbbiakban a Dorozs-
mai Naplóban jelen-
tesse meg írásait. 
Lapunk megtisztel-
tetésnek érez-

né, ha cikkei a Dorozsmai Naplóban megje-
lenhetnének. Reméljük, partnerre találunk 
Önben céljaink megvalósításában. 

Várjuk mihamarabbi válaszát! 
 
Üdvözlettel: 

BALLAI FERENC 
SOMOGYI GÁBOR 

 
 
Dorozsma kereskedőihez és vállalkozói 

hoz is szeretnénk szólni. A DorozsMa leg-
közelebbi megjelenéséig lapunk mindenki 

számára lehetőséget 
biztosít hirdetésük 
megjelentetésére. 
Ingyenes újságunk 

kiadását eme 
hirdetési bevé-
telekből finan-
s z í r o z z u k . 
Kérjük, támo-
gassa hirdeté-
sével Dorozs-
ma közéletét! 

Kábelnet próbahónap a T-Online-tól! 
Próbáld ki ingyen, milyen gyors a széles sáv, és dönts egy hónap múlva! 
 

Részletek a 10. oldalon. 

„Nézz hosszasan egy gyerekarcra, és látni fo-
god: ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik.” 

(Ancsel Éva) 

HAVI GONDOLAT 

A Sziksósfürdői kamionos találkozóra vonulnak az aszfalt ördögei. 



2. oldal 2006. július 29. 

Rendőrségi hívószámok 
 
– A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
– Szolgálati időben hívható KMB szá-

mok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333; 
Molnár Csaba: 06 20 209 5311; 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306 
– A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Röviden 
— A nagybani piac továbbfejlesztésére svéd 

és holland partnerekkel közösen 300 ezer eurós 
uniós támogatást nyert a Műszaki és Természet-
tudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) 
Szegedi Innovációs Központja. A nemzetközi 
agro-logisztikai központ technológiai koncepció-
ját 2007 végéig kell elkészíteni, amely tartal-
mazza a megvalósítás technológiáját, a megté-
rülési számításokat és az üzleti tervet. A részt-
vevők célja, hogy együttműködést teremtsenek 
az Európában működő, fejlődő logisztikai objek-
tumok között: a rotterdami gyümölcskikötő, a 
dorozsmai nagybani piac és Svédország középső 
régiója között. A svédek és a hollandok a létre-
hozandó tárolók, válogatók, hűtőházak építésé-
be is beszállnának. Az eddigi elképzelések sze-
rint a tenderben vezető szerepet játszik majd a 
Dorozsmai Nagybani Piac Kft. és a FLORATOM-
KER Termelői Értékesítő Szövetkezet, amely 
jelenleg a nagybani piac fejlesztését végzi, 
mintegy nyolchektárnyi területen. Az agro-
logisztikai központ párhuzamosan épülhetne az 
5-ös út melletti logisztikai központtal, amelynek 
első beruházása az év végéig készül el. 
 
 

— A három éve kezdődött csatornaépítés 
melléktermékei dombként magasodnak az Új 
téren, a lakók legnagyobb nemtetszésére. Az 
odahordott háztartási hulladékok és a súlyosan 
allergén gyomok tovább rontják a környezetet, 
az ott gyökeret vert fákat pedig a munkagépek 
tördelték ki, mert útban voltak. Sokan attól 
tartanak, a szeméthegy az ottlakó idősek egész-
ségét is kikezdheti. 

Az egykor rendezett, sík területre játszóte-
ret terveztek. Fábián József elmondása szerint 
ez a tér volt a legalkalmasabb hely az átmeneti 
depó kialakítására. A kivitelező Alterra Kft. 
július-augusztusra ígérte a munka elvégzését, 
utána tereprendezést vállalt. Addig pedig kérik 
a lakók türelmét. 

 
 
— Popper Péter író, aki az Eko-parkban 

rendezett 5. Tappancs Állatfesztivál vendége 
volt, kilátogatott a Tappancs dorozsmai menhe-
lyére is. „Nehéz egy kutya lelkébe belelátni – 
tűnődött az író és pszichológus – ; olyan infor-
mációs csatornái vannak, melyek az ember előtt 
mindig zárva maradnak. És van egy csomó tulaj-
donságuk, melyek belőlünk hiányoznak. Tudják 
például, ki a jó és ki a rossz, és kódolni tudják 
még a pillanatnyi lelkiállapotunkat is. Érdemes 
rájuk hagyatkozni, hiszen ezerszer jobb ember-
ismerők bárkinél. Arról nem is beszélve, hogy 
hihetetlenül tiszták. Sosincsenek hátsó gondola-
taik. Azt hiszem, sok mindent megtudhat az 
ember önmagáról, ha jóban van az állatokkal.” 

Tappancs Alapítvány számlaszáma: HVB 
Bank 10918001-00000019-48600008. Adószám: 
18469453-1-06, Eng.szám: Pk.60.050/2002. 

Cím: Tappancs Tanya, Szeged-
Kiskundorozsma, Sia dűlő 20. 

Tel: 62/415-415, 70/380-6966 Várólista, 
info: 70/380-9922. 

Internet: www.tappancs.szeged.hu 

A jó egészségügyi ellátásról 

A jó egészségügyi ellátást az ellátó fel-
készültsége, a gyorsaság, de nem a kapko-
dás, a jó ápolás és a lehető legolcsóbb anya-
gi ráfordítás jellemzi. Talán a legfontosabb, 
ha egyáltalán ki lehet emelni valamelyik 
pontot, az a jó szakmai felkészültség. Ez 
tulajdonképpen gyakorlott manualitásból, 
másrészt megfelelő tudásból tevődik össze. 

Az első időkben az ún. VIP (homogén 
betegcsoportok) osztályok ill. részlegek 
létrehozását szorgalmazták, azonban ezek 
alapvetőleg nem váltak be, mert az ott fek-
vő személyekhez való alkalmazkodás jelle-
mezte, és nem a kiemelkedő szakmai felké-
szültség. Van még egy nagyon fontos ele-
me a medicinának: az ún. hajlam a gyógyí-
tásra, amely késztetést ad valamilyen be-
tegségcsoport folyamatos, magas szintű 
kezelésére. Ilyen tevékenység a ma már 
szinte mindent tudó laboratóriumi felszere-
lések használata. Laboratóriumi eszköztár 
automatizálása a vizsgálatok első fázisát 
jelenti. Miután ezek a műhelyek egyre több 
diagnózis egyidejű felállítására képesek, 
sokszor felesleges és drága vizsgálati ered-
ményekhez jutunk. Törekedni kell lehető-
leg azon vizsgálatok elvégzésére, melyek 
feltétlenül szükségesek a pontos diagnózis 
felállításához (PSA-prosztata betegségek, 
prothormbin, INR-véralvadásgátlót sze-
dőknél, vércukor-diabéteszeseknél, magas 
vérnyomás-koleszterin szint stb.). Ezek a 
célirányos vizsgálatok lényegesen olcsób-
bak és hatékonyabb terápiás eredményeket 
biztosítanak a betegek számára, és keve-
sebb anyagi terhelést jelentenek az OEP-
nek (Országos Egészségügyi Pénztárnak). 

A prevenció egyik legfontosabb bázisa 

a szűrési módszerek kiterjesztése az alapel-
látással szorosan együttműködve. 2001 
körül elkezdődött egy igen pozitív kezde-
ményezés a háziorvosok körében. Többen 
vállalták betegeik részére az otthoni és a 
helyi rendelőkben történő vérvétel biztosí-
tását, elszállítását és az eredmények kiho-
zatalát. A beteg és háziorvosa így gyorsab-
bam jutott a megfelelő diagnózishoz, ha-
marabb elkezdődhetett a kezelés és ennek 
megfelelően a gyógyulás. A betegnek nem 
kellett várakoznia, utaznia, mivel az ellá-
táshoz helyben hozzáfért. A mozgássérül-
tek esetében pedig nem kellett mentőt hív-
ni: mindezek csökkentették az OEP kassza 
kiadásait és nem kellett órákat várni a men-
tők szabad kapacitására, hogy étlen, szom-
jan hazajuthassanak. 

Azt senki sem vitatja, mint már a fenti-
ekben említettem, hogy a vérvizsgálatok 
igen komoly anyagi megterhelést jelente-
nek az OEP számára. Szerény véleményem 
szerint ezt a kezdeményezést továbbra is 
támogatni kellene, hogy azon körzetek ill. 
háziorvosok, akik önként vállalják térítés 
nélkül ezt a tevékenységet, kapjanak havi 
kontingenst. Ennek ismeretében, az indo-
koltság elvét alkalmazva és fontossági sor-
rendet figyelembe véve használják fel az 
adott kontingenst. 

Úgy gondolom, hogy ez az elképzelés 
nagymértékben hozzájárulna a kezdődő 
egészségügyi reform gyakorlati megvalósí-
tásához, amely mind a betegek, mind az 
ellátást biztonságát szolgálná. 

 
 THURZÓ FERENC 
kórházi főtanácsos 

A Szélmalom kerékpáros túráról 

A PHOENIX Emergé SE Természetjáró 
Szakosztálya 2006. június 24-én a Dorozs-
mai Napok alkalmából másodszor rendezte 
meg a Szélmalom Kerékpáros Teljesít-
ménytúrát. 

A túrára a Faragó téren reggel 7-8 óráig 
lehetett jelentkezni, ahol a nevezési lappal 
együtt részletes útleírást és térképvázlatot 
kaptak kézhez a versenyzők. Az 50 km-es 
távra tizenöten, a 100 km-es távra 41-en 
jelentkezett. Az útvonal 90%-a aszfaltozott 
közúton, de 10%-a alföldi homokos úton, 
ill. erdőben vezetett. Az 56 bringás a 
Kiskundorozsmai Szélmalomtól egyszerre, 
a dorozsmai polgárőrök biztosítása mellett 
látványos felvonulással érkeztek a művelő-
dési ház elé, ahol Horváth Sándor, a SE 
szakosztály vezetője a túra főszervezője 
köszöntötte az ország különböző tájakról 
érkezett versenyzőket. A túra útvonalán 
hét ellenőrző ponton kellett jelentkezni, 
ahol frissítőket, édességet, gyümölcsöt 
biztosítottak a szervezők a versenyzőknek. 
Cél a Sportcsarnok volt, ahol az első begu-
ruló versenyző az 50 km-es távon Káté 
Krisztián 2 óra 28 perc alatt teljesítette a 
távot. A 100 km-es távról Fekete Lajos 3 óra 
30 perc alatt érkezett elsőnek. 

Minden versenyző a nagy meleg ellené-
re szintidőn belül teljesített. A beérkezéskor 

emléklapot, kitűzőt és a túra emblémájával 
ellátott pólót vehetett át. Mindkét táv I-III. 
helyezettje külön díjazásban részesült. Ün-
nepélyes keretek között a művelődési ház 
igazgatónője, Révész Ferenc Andrásné, 
majd Horváth Sándor, a verseny főszerve-
zője köszöntötte a versenyzőket. A díjakat 
Tóth József képviselő, Szeged Város Sport-
bizottságának elnöke adományozta és adta 
át a helyezetteknek, amely az alábbiak 
szerint alakult: 50 km: I. Káté Krisztián; II. 
Hajnal Tamás; III. Orosz Erika. 100 km: I. 
Fekete Lajos; II. Bárkányi László III. Katona 
Tamás. 

Díjátadás után a versenyzők és a szer-
vezők a Szélmalom Vendéglőben finom 
gulyáslevest és a Bányai Attila cukrászmes-
ter által felajánlott tortákat fogyasztották el. 

Támogatóink és a rendezvény segítői 
voltak: Phoenix Rubber Gumiipari Kft. 
Szeged, Tóth József, Bányai Attula cukrász-
mester, Révész Ferenc Andrásné igazgató-
nő, Tímár Lajos és a dorozsmai polgárőrök, 
Csongrád megyei Természetbarát Szövet-
ség. 

 
A szervezők köszönetüket fejezik ki a 

segítségért. 
HORVÁTH SÁNDOR 

szakosztályvezető 
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Felhívás! 
Augusztus 11-én, pénte-

ken 16 órakor csatornázás-
sal kapcsolatos lakossági 
fórum lesz a művelődési 
házban! 

Nyertünk 
Lapunk a Szeged Város Közösségéért 

Alapítvány pályázatán 50 ezer forint tá-
mogatásban részesült. Az összeget kultu-
rális rovataink megjelentetésére fordítjuk. 

Álhírek 
A legújabb kriminológiai tanulmányok 

szerint a fegyverkereskedelem, a prostitú-
ció és a kábítószer-csempészet után immár 
az „illegális idegenvezetés” a negyedik 
legjövedelmezőbb bűncselekmény fajta, 
amelynek irányítása világszerte magyar 
klánok kezében van. 

 
A magyar boksz-szurkolók körében 

aggodalomra ad okot az a hír, miszerint 
Erdei Zsolt következő ellenfele olyan jól 
van, hogy szinte madarat lehet vele fogatni. 

 
Agyonnyomott egy fekete macskát egy 

lezuhanó munkás, aki arról a létráról esett 
le, amely alatt átszaladt a szerencsétlen 
állat. 

Hazai termék, hazai munkahely 
Éltessük a tisztes ipart! 
Ki korán kel, aranyat lel! 

 
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy aki 

vasárnap reggel hat és kilenc óra között a 
dorozsmai kispiacra kilátogat, vásárolhat 
termelőtől friss tejet, tejfölt, túrót, natúr, 
kapros és fokhagymás sajtot. Finom, egész-
séges és megbízható minőség, ajánljuk 
mindenkinek! 

Képviselőnk válaszol 

Ha nyár, akkor vakáció? 
A nyár igazából a pihenés ideje. A 

városban ez az idő a beruházások az út-
építések ideje: nyilván ez történik Kis-
kundorozsmán is. Erről kérdeztük Fábián 
József önkormányzati képviselőt. 

 
– Természetesen szó nincs arról, hogy 

nyári pihenés lenne a városrész aktuális 
munkáinak elvégzésében. A legfontosabb 
teendőnk a három éve tartó csatornaépítés, 
amely befejezéshez közeledik. Sajnos, még 
késik az utolsó nagyobb utcatömb és egy 
átemelő szivattyú átadása, az utak aszfalto-
zása viszont ütemesen halad. Úgy gondo-
lom, az októberi teljes átadás határidejéig a 
jelenleg még építőanyaggal elfoglalt közte-
rületek feltakarítása és a lakossági észrevé-
telek rendezése a feladat. 

Augusztus 11-én lakossági fórumot tar-
tunk, melyen a csatornázási munkák veze-
tőivel meghatározzuk, mi is  a teendő októ-
berig. 

– Az elmúlt hetekben új buszvárók kerültek 
a bordányi úton felállításra. Milyen beruházá-
sok valósulnak meg ezen kívül Subasán és Szik-
sósfürdőn? 

– A Dobos utca aszfaltozása és a busz-
megállók kialakítása rövidesen befejeződik. 
A buszok menetrendjének kialakítása fo-
lyamatban van, az ősz folyamán megindul-
hat a régen kívánt buszjárat a Jerney iskola 
környékén. A külső területeken öt buszvá-
ró került felállításra, a lakosok igazából az 
őszi-téli időszakban érzik majd előnyüket. 

A belső részeken a megállók kiépítése 
sajnos nem lehetséges (az ABC előtt, ill. a 
Jerney utcában), mert az engedélyt a szak-
hatóságok nem adják ki a terület túlzsúfolt 
közműhálózata (gázvezeték, víz, telefon) 
miatt. 

Több mint 2,5 millió forint útépítési 
támogatást kaptunk Subasa, Öreghegy és a 
széksósi kiskertek területének rendezésére. 
Ezt a földutak egyengetésére és néhány 
kohósalakos út javítására használjuk fel. 
Ezeken a területeken télen a lakosok a ma-
gas belvíz miatt csak nehezen tudnak köz-
lekedni. 

Sikerült a széksósi Gesztenye utca kör-
nyékének belvízmentesítési terveit elkészít-
tetni, és ehhez több éves elosztásban a fede-
zetet megszerezni. Ezen a mély területen a 
lakóházakat szinte lehetetlen a belvizes 
időben megközelíteni. A vízmentesítés csak 
átemelő szivattyúval lehetséges, így a kör-

nyék mintegy tíz utcájában a munkálatok 
kb. 50 millió forintba kerülnek, és nagyjá-
ból három év alatt készülnek el. 

– Sok kérdés merült fel a lakosok részéről az 
előző lapszámokban. Lehetne ezek közül né-
hánynál megoldásról számot adni? 

– Természetesen. Jogosnak tartom a 
ravatalozóval kapcsolatos elmarasztaló 
észrevételt, a helyiségre a festés ráférne. 
Régi gond a kihangosítás magas költsége, 
hiszen ezt a temetés során meg kell fizetni 
a hozzátartozóknak. Erről már tárgyaltunk 
Hódi igazgató úrral, de eddig nem sikerült 
az árat csökkenteni. 

Az elmúlt három évben közmunkások 
helyi irányításával magunk végezzük a fű-
nyírást, virágápolást és a kisebb fenntartási 
munkákat. Úgy vélem, a városrészben lát-
szódik az az erőfeszítés, ami ebből a mun-
káltatásból egyáltalán kihozható. A karban-
tartott főbb utak, a terek és a parkok mellett 
több utcát nyírásra nem tudunk felvállalni. 
Ezért nem tudjuk a dorozsmai úton a csator-
nán túl munkákat elvégezni, egyébként ez a 
terület Szeged 12. sz. választókörzethez tar-
tozik, tehát nem Kiskundorozsmához. 

Végül néhány szó a megszüntetett ki-
helyezett vérvételi lehetőségről. Ez igazán 
rossz hír valamennyiünk részére, és termé-
szetesen az sem vigasztaló, hogy a város 
más részeit is hasonlóan érinti a központi 
intézkedés. 

Az  Országos Egészségügyi Pénztár a 
laboratóriumi szakellátás finanszírozását 
jelentősen csökkentette, a szakorvosi ellátás 
pedig előzetes telefoni egyeztetéshez kötöt-
te a vizsgálatokat. Végigtárgyalva vala-
mennyi érintettel a lehetőségeket, azt kel-
lett mondanom, hogy jelenleg a korábbi 
vérvételi rendszer nem állítható vissza. 
Jelentős hozzájárulást kellene fizetni a 
szakorvosi ellátás részére (a ráfizetés meg-
szüntetésére), ezt ma senki nem vállalja fel. 

Egyetlen lehetőség kínálkozik: az ön-
költséges vérvételi megoldás. Az orvosi 
rendelőben levett vért a vállalkozó bevinné 
a laborba, a labor vizsgálati eredményét 
pedig a háziorvosnak átadná. Ennek lehe-
tőségét most alakítjuk ki, biztosítjuk a he-
lyiséget és a szakképzett vállalkozót, ennek 
költsége 1000 Ft esetenként. Úgy vélem, ezt 
a lehetőséget csak kevesen tudják vállalni, 
de jelenleg sajnos ennél kedvezőbb megol-
dást nem tudunk találni. 

T. L. 

A Dorozsmai Napló megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta. 

Érettségizni vágyók, 
figyelem! 

Gimnáziumi képzés esti tagozaton 
helyben! A Kiskundorozsma Középfokú 
Oktatásért Alapítvány által működtetett 
Dorozsmai Felsőoktatási Középiskola 
felvételt hirdet a 2006/2007-es tanévre a 
gimnázium 9., 10. és 11. évfolyamon in-
duló osztályaiba. A képzés helye Szeged, 
Szent János tér 2-4. (Orczy István Általá-
nos Iskola) 

Kezdje meg, vagy folytassa a tanulmá-
nyait egy jó hangulatú közösségben! Kis 
létszámú csoportok, családias hangulat. 

A felvétel alsó korhatára 16 év, felső 
korhatár nincs. 

Regisztrációs díj, tandíj nincs. Tanul-
mányi eredménytől függően havi 1500 Ft 
térítési díjat kell fizetni. 

Tanulóinknak különböző kedvezmé-
nyekre jogosító diákigazolványt biztosí-
tunk! 

Érdeklődni a 70/276-9767-es telefon-
számon Máhig József tanár úrnál lehet. 

Beiskolázási jelentkezési lapok a do-
rozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban, illetve a könyvtárban kitölthetők. 

Jelentkezési határidő: 2006. augusztus 
30. 

VEZETŐSÉG 

Fogadóórák 
Fábián József fogadóórái augusztus-

ban: 
– 22-én kedden, 16 órakor a Kirendelt-

ségen; 
– 22-én kedden, 17.30-kor a Jerney 

János Általános Iskolában. 
Telefon: 06 30/535-0056 
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Textiles 
találkozó – újra 

Immár hagyományossá vált, hogy 
időnként a volt textilesek összegyűlnek, 
találkoznak. Így történt ez most is 
Dorozsmán. Az idei egy kicsit rendha-
gyó módon történt június 3-án. Ahogy 
azt az egyik textiles szájából hallottam, 
amolyan „össznépi” találkozó volt ez a 
mostani. A volt szegedi Textilgyár és a 
dorozsmai „Gazsi” dolgozói voltak 
együtt most a Szélmalom Vendéglőben. 
A házigazda Miklós Sándor tulajdonos 
hevesen rotyogtatta a bográcsos marha-
pörköltet az udvaron, a hozzáértők pe-
dig kritikusan kóstolgattak. 

A szervező Fráter János az ajtóban 
fogadta a mintegy százfőnyi vendégse-
reget. A sarokban üzemelő italpult kíná-
lata megadta az alapot a finom ebédhez. 
A fehér asztal ízléses tálalása mellé ki-ki 
az ismerősei körében helyet foglalt. Még 
az étkezés előtt végigjártam az asztalo-
kat és néhányukkal szóba elegyedtem. 
Ott láttam videózni Szabó Piroskát, a 
szép szőke ciklon Cserényi Sándornét. 
Cserhalmi Rózsa elmondta, 1950 óta 
dolgozott a textiles szakmában, fonó-
ként 33 évet töltött a gép mellett – rótta 
a kilométereket. Most abban a szoknyá-
ban és blúzban jött el, amiben 1950-ben 
a május elseji felvonuláson is megjelent. 
Még mindig a szegediek sorában egy 
vidám asztaltársaságból szólt Vass 
Jánosné fonónő. Annyit mondott, hogy 
ilyen boldog még soha nem volt. Ezt a 
napot semmiért nem adta volna oda. 
Ott volt még Üveges Lászlóné fonó, ő 
is nagyon örült a munkatársainak. 
Lévai Józsefné, Veres Kálmánné, 
Kozmány Józsefné mind egymásnak 
örvendeztek. 

A férfiak sorából Varga István ener-
getikust említeném. A dorozsmai textil-
üzemből jóval kevesebben voltak. Üd-
vözölhettem Tóthmihály István TMK 
vezetőt, Lajkó József művezetőt. A szö-
vőgyár egykori tulajdonosának, Nagy-
mihály Gáspárnak a leszármazottját, 
Nagymihály Istvánt is ott láttam. A 
dorozsmaiak asztalánál ült még 
Skzionya Mihályné, Móra Istvánné, 
Németh Istvánné, Beinsrőth Józsefné és 
Csorba Pálné is. 

Délután két órakor feltálalták a fi-
nom ebédet, amelyet a társaság élőzene 
kíséretében fogyasztotta el. A zenét 
Ocskó István szolgáltatta. Tánc és igazi 
beszélgetés volt ezután műsoron. 

Lesz ez még máskor is – mondták. A 
nótázás beleharsogott az éjszakába, 
majd elcsitulva távozott a vendégsereg. 
Szép, emlékezetes találkozó volt, min-
denki örömére. 

 
 MÓRA MIHÁLYNÉ 

Dr. Szirtesi Zoltán háziorvos kapta 
a Dorozsmáért Emlékérmet 

2006-ban is a Dorozsmai napok meg-
nyitó rendezvényén adták át a Kiskundo-
rozsmáért Emlékérmet. A megtisztelő elis-
merést minden évben egy vagy kettő olyan 
személy kapja, aki a Dorozsmai embere-
kért, közösség(ek)ért, közéleti tevékenysé-
gével kiemelkedő tevékenységet fejt ki. Ez 
évben a megtisztelő címet dr. Botka László 
polgármester és Tóth József képviselő adta 
át dr. Szirtesi Zoltán háziorvosnak. 

Révész F. Andrásné, a Művelődési Ház 
igazgatója indoklásában ismertette, hogy 
dr. Szirtesi Zoltán háziorvos harminchat 
éve gyógyítja lelkiismeretesen a Dorozsmai 
embereket. Munkája azért sem átlagos, 
mert hozzá tartozik az etnikum gyógyítása 
is. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a ci-
gányság egészségügyi és szociális helyzeté-
nek javítása terén feleségével együtt. Hosz-
szú időn keresztül tevékenyen részt vett a 
cigányság országos és helyi szervezeteiben, 
tevékenységével szolgálta felemelkedésü-
ket, életkörülményeik javítását. Élettapasz-
talatait írói tevékenységével tette közkincs-
csé, több könyvet írt orvosi tanácsok az 
egészség megőrzésére és cigány témákban. 

Az alkalom kapcsán újságunk interjút 
készített a háziorvossal. 

– Doktor úr, újságunk képviseletében is 
gratulálok kitüntetéséhez, a harminchat év 
helytállásához. Kérem beszéljen arról, hogy 
mikor és hogyan indult életpályája! 

– 1968-ban végeztem a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetemen. 1968-70-ig Hódme-
zővásárhelyre kerültem, ahol az ideg-
gyógyászaton dolgoztam. 1970-ben kerül-
tem Dorozsmára. Húsz éve kaptam meg a 
főorvosi címet. Két szakorvosi vizsgával 
rendelkezem. Az egyik az Általános Orvos-
tudomány szakorvosa, a másik a Házi 
Szakorvos képesítés. 1970-ben a község 
szeretettel fogadott, azért maradtam itt. 
Nemre, nemzetiségre való tekintet nélkül 
minden betegemet szeretem, és még sokáig 
szeretnék egészségükre vigyázni. 

– Visszaemlékezve hogyan telt el ez a har-
minchat év? Kellemesen, gyorsan, vagy nehe-
zen, küzdelmesen? 

– Gyorsan elszállt az idő. A lakosság 
minden rétegének ügyes-bajos, de a gyó-
gyító munkán kívüli dolgaival is rendsze-
resen foglalkoztam. Amikor Dorozsmára 
kerültem, gyermekgyógyászattal is foglal-
koztam Tapodi doktorral, akitől sok orvosi 
műfogást tanultam. Azoknak a gyerekek-

nek, akiket akkor kezeltem, már az időköz-
ben felnőtté vált gyerekei ma is hozzám 
járnak orvosi ellátásra. 

– Megítélése szerint milyen a Dorozsmai 
emberek általános egészségi állapota? 

– A háziorvosi ellátási körömbe tartozó 
emberek általános egészségi állapotát jónak 
ítélem meg. Ez annak is köszönhető, hogy 
nemcsak gyógyító munkát végzek, hanem 
betegség-megelőző és egészség-megtartó 
tevékenységet is. Annak nagyon örülök, 
hogy Kiskundorozsmán, de egész Szeged 
város területén is komoly konfliktushelyzet 
nincs a cigány és nem cigány lakosság kö-
zött. A fiatalok már sok esetben és helyen 
közösen szórakoznak, közösen vállalnak 
munkát. Igaz, ez már a második generáció, 
amióta Dorozsmára jöttem. Az első generá-
ció élete nagyon keserves volt. A társada-
lom nagyon magára hagyta őket, rengeteg 
civódás, probléma volt, amelyek fokozato-
san szűntek meg. Elriasztó szociális körül-
mények között éltek a hetvenes évek elején, 
sárkunyhókban laktak, éheztek. Sürgős 
segítségnyújtásként újonnan épült panel-
épületekbe költöztették át őket a Búza utcá-
ba. Majd további javulásként téglaépülete-
ket építettek, ahová a cigány lakosságot 

átköltöztették. Ez lett az 
Árpa utca. Ez idő alatt töb-
ben a város különböző 
pontjain lakást kaptak. 

Nevelőmunkámban és a 
szociális segítségnyújtásban 
a munka oroszlánrészét a 
feleségem végezte. Itt kell 
megemlítenem, hogy na-
gyon sok segítséget kaptam 
a nevelőmunkámban Wag-
ner Viktória védőnőtől, aki 
már nem él köztünk, de a 
cigányság körében végzett 
munkája legendaként kerül 
napjainkban is emlegetésre. 

– A bevezetőben említett 
könyvek nem ismertek előt-

tünk, kérem, ismertesse írói munkásságát! 
– Eddig öt könyvem jelent meg, a hato-

dik kiadásra vár, amely már nemcsak a cigá-
nyoknak, hanem a teljes magyar lakosság 
részére íródott. Könyveimben tanácsokat 
adok étkezésre, otthoni betegápolásra a cse-
csemőkortól az aggkorig. Írok tanácsokat 
mindenki étkezésére, valamint adok taná-
csokat az életviteli problémák megoldására. 

Az első könyvemet először magyar és 
cigány nyelven írtam, Védd egészségedet 
címmel. Társírója voltam egy tanári kézi-
könyvnek, A magyarországi cigányság 
egészségügyi helyzete címen újabb könyvet 
írtam. Megjelent egy újabb kötetem Ci-
gányságunk címmel, melyben a cigányság 
társadalmi szerveződéséről és szociográfiai 
helyzetéről írtam. Az elmúlt évek alatt több 
egyetem részére készítettem tanulmányo-
kat. Ezen kívül egyetemeken és főiskolákon 
tartok vendégelőadásokat. 

– Mik a további tervei? 
– Adjon a Jóisten erőt, egészséget hogy 

még sokáig szolgálhassak betegeim egész-
ségének megóvása érdekében. 

– Ezt kívánja a Dorozsmai Napló szer-
kesztősége is a doktor úr részére.          T. L. 
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CS. G. T. 
A BUDMIL termékek hivatalos 

forgalmazója 
Szeged, Dorozsmai út 183. 

Tel.: 62/543-766, mobil: 30/9434-470 
Táskák, iskolatáskák, övek, 

pénztárcák, játékok. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-18, 

szombaton 8-12.30 
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Új lottózó nyílt az ESZES 
Malomnál! 

 

Nyitva tartás: h-p: 8-17, szo.: 8-13, v: zárva. 
Kávé, üdítő – gyors, szakszerű 

kiszolgálás! 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Küldjön egy képet! 

E havi fotónk hatvan éve készült a kiskundorozsmai Belterületi Állami Népiskolában Liliom Rozália 
tanító néni leányosztályáról az 1945-46-os tanévben. A kép beküldője Bozsák Istvánné született 
Zádori Margit zsombói lakos. A képen láthatók névsorban: Csizmadia Ilona, Csoma Rozália, Dömsödi 
Éva, Dudás Edit, Dudás Magdolna I., Dudás Magdolna II., Farkas Etelka, Fekete Ilona, Gyémánt 
Rózsa, Gyuris Erzsébet, Gyuris Margit, Hegedűs Jolán, Jenei Klára, Jenei Margit, Kockás Erzsébet, 
Márta Erzsébet, Micher Erzsébet, Miklós Mária, Nyári Erzsébet, Őrhalmi Olga, Papp Ilona, Sárosi 
Mária, Szőregi Ilona, Szalai Katalin, Takács Anna, Takács Valéria, Tanács Rozália, 
Tóth Mária Matild, Tóth Mária, Varga Jolán, Varga Sarolta, Zádori Julianna, Zádori Margit. 

Fodrász világbajnokság ezüstéremmel 

Ismét megmérettette magát Kormány 
Imréné Eta fodrászmester kontyversenybéli 
tudását illetően. Ezúttal Moszkvából, a 
világbajnokság helyszínéről tért haza egy 
ezüstéremmel gazdagabban! Őt kérdezget-
tem a versenyről. 

– Mikor volt a verseny? 
– 2006. július 1-5. között. Olyan magas-

rangú verseny ez, ahol már 12 éve az oro-
szok a világbajnokok. Itt versenyezhettünk 
mi, magyarok. 

– Kik voltak még ott? 
– 56 országból érkeztek versenyzők, 

összesen ezren. Magyarországról tizenket-
ten indultunk. Én személyesen a konty 
kategóriában indultam, hosszú hajjal. Volt 
kontyos, technikai csapat a női fodrászat-
ban, valamint férfi és a kozmetikai csapat. 
A magyar bajnokság győzteseiből válogat-
ták be a versenyzőket. Az első három he-
lyezett indulhatott Moszkvába. 

– Eddigi eredményeid? 
– Tíz éve versenyzek aktívan. Az utolsó 

öt évemről beszélnék részletesebben. Las 
Vegasban, a világbajnokságon 11-ik, a 
milánóin 14-ik helyezett lettem, de szere-
peltem a bécsi Európa bajnokságon is. A 
mostani moszkvai bajnokságon a csapatban 
az 5., egyéni 4. és egyéni 2. helyezéseket 
értem el. 

– A mostani versenyre ki készített fel? 
– Sokat köszönhetek Tombáczné 

Szemerédi Zsuzsinak. Ő egy fantasztikus, 
megszállott tréner. Gyökerei Dorozsmához 
kötik, itt járt általános iskolába. Szakmailag 
és emberileg is sokat kaptunk Zsuzsitól. 
Nagyon keményen dolgozott a magyar 
csapattal. A kontyos csapat így lett az ötö-
dik, ilyen előkelő helyezés még a világon 

nem volt. A technikai 
csapattal is a hetedik 
he lye n végz et t .  É n  
három számban indul-
tam: nyitott haj, hosszú 
haj csat nélkül és klasz-
szikus konty; mind a 
hárommal döntőbe 
kerültem. A címfotós 
frizurával nyer tem 
ezüstérmet. 

– Minden adott volt 
ahhoz, hogy ilyen kiváló 
eredménnyel  végezz 
Moszkvában? 

– A körülmények 
nagyon kedvezőek vol-
tak. Fantasztikus csa-
pat, rendezés és első-
rangú színvonal mind 
megvolt ahhoz, hogy a 
versenyen sikeresen 
szerepeljünk. 

– Hogyan tovább? 
– Most egy kis pi-

henés következik. Egye-
lőre örömmá morba n 
úszom, nem gondol-
kodtam még el arról, 
hogyan tovább. 

– Mi változik meg az 
életedben egy ilyen siker 
után? 

– Emberileg és szak-
mailag ugyanaz mara-
dok. Még nagyobb alá-
zattal fogok dolgozni – 
munkám során számos 
konty megrendelést 
kapok, és ennek na-

gyon örülök –, és még nagyobb lelkesedés-
sel várom vendégeimet. 

– A család hogyan fogadta a hírt? 
– Annak örültek nagyon, hogy végre itt-

hon vagyok. Amíg nem voltam itthon, a fér-
jem mosott-főzött, amit nagyra értékelek. Min-
denkinek köszönöm, aki segített; köszönöm 
családtagjaim türelmét, támogatását, és nem 
utolsósorban köszönet illeti kollégáimat is. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Az én házam tája… 

Vitathatatlan, hogy manapság van-
nak égetően súlyosabb problémák, me-
lyek naponta ólomként ránk zúdulva 
nehezítik életünket, minthogy autóval 
„nem lehet” leparkolni egy szűk utcá-
ban. De az okáról mégiscsak szükségsze-
rűnek találom bosszúságomban egy pár 
szót ejteni. 

Az utcában balról és jobbról gondos 
háztulajdonosok százhúsz centiméter széles-
ségű sövénnyel óvják házuk falát a portól, 
mintegy zöldövezettel gazdagítva, szépítve 
a kertváros utcáját. Mindez ritka és tisztelet-
reméltó dolog. Ám létezik olyan figyelemre 
sem méltó(?) előírás, mely szerint hetvenöt 
centiméter távolságra kell, hogy legyen az út 
szélétől bármilyen ültetett növényzet, amely 
adott esetben kétszer hetvenöt, azaz össze-
sen százötven centiméter. 

Elnézőek az illetékesek – ki figyel oda – 
a szomszédok majd egymás között, ahogy 
„ismert szokás” lerendezik. 

Azután jön a külön tiltás, hogy a sö-
vény melletti kb. húsz méteres szakaszra se 
álljon senki a járgányával, mert az ő háza 
tája előtti tulajdon a sövényen túlra is ki-
nyúlik. Ez a senki, aki kis időre le szeretne 
a közeli környékre parkolni a szűk utcában, 
hiába gondolja, hogy az utca mindenkié, 
mert az elveszett az önkény és szokásjog 
nemes útvesztőiben. 

Megdorgáltan, mérgemben legszíve-
sebben levennék egy napsugár színével 
ragyogó barackot a közeli közterületre 
ültetett gyümölcsfáról, igaz, nem én perme-
teztem… De hirtelen sejtelmem támad, 
hogy a vasvillát én kaphatom a hátamba, 
úgyhogy menekülök innen, úgysem tudok 
leparkolni – esetleg az út közepén, ahol 
jogosan vagyok útban. 

„Miért pont énvelem?” 
A riporter alanyát szóhoz juttatva kér-

dezi: mihez kezd most, hogy házát, élete 
munkáját, melyet gondoljuk, mint a szor-
gos kishangya az élelmet összegyűjt, vagy 
ahogyan a hód építi a partot aprólékos 
munkával, a kismadár apró gallyacskákból, 
gazból, szóval fáradtságot nem kímélve 
meleg fészket (nem márványpalotát), készít 
kicsinyeinek – elviszi az ár? 

Az asszony arca összetört, a kamera 
állása, a kérges, talán vályogtól is kiszáradt 
tenyerére vonja a figyelmet. Látva mindezt 

OLVASÓI LEVELEK 

Szemetelés I. 
Azért fordulok Önökhöz, mert a Vadliba u. 4. sz. előtti árok 

tele van dobálva szalámi-maradványokkal és szeszes üvegekkel. 
Csatornáznak, mert még nincs bekötve, aszfaltoznak, miközben 
mindent eldobálnak. Egyébként sok erre a kóbor kutya is, ha jön 
a húgom kisfia az iskolából, mindig ki kell menni elé. 

PERECZ JUDIT 

Szemetelés II. 
Olvasóink jelezték, hogy még mindig rendkívül sok a szemét 

a Faragó tér környékén. Ott, ahol nemrég új játszótér épült. Sokan 
bele sem mernek gondolni, mi történne, ha a gyerekek az arrafelé 
eldobott injekciós tűkkel kezdenének „játszani”. 

 

Szemetelés III. 
Sok dorozsmai lakos rendszeresen igénybe veszi a hulladék-

udvar adta lehetőségeket – már akinek van kocsija, utánfutója. 
Szeretném elismerésemet, köszönetemet kifejezni, hogy naponta 
van ürítés, elszállítás. 

Külön köszönet azért a rendszeresen tisztántartott környeze-
tért, amely döntően Aranka, a telep dolgozójának keze munkája. 

Köszönet neki és a köztisztasági vállalatnak sokak nevében! 
TÓTH IMRE 

Döbbenten veszem tudomásul, hogy 
még csak nem is a zsúfolt belvárosban ke-
resem reménytelenül a parkolóhelyet. 

 
 S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Szegény nyugdíjasok 
Már április végén megírtam az észrevételemet, csak nem ad-

tam be. Később szerettem volna elküldeni az újságnak, remélve 
azt, hogy addig az emelések érezhetővé válnak, és közelebb kerü-
lünk az október elejei polgármester-választásokhoz. 

A Vöröskeresztes klubban meg lett ünnepelve a kormány 
győzelme. Ment az ordítozás, hogy győztünk, belehúztunk. Dur-
rogtak a pezsgősüvegek dugói. Volt ingyenvacsora. 

„Szegény nyugdíjasok.” Most már jönnek a megszorítások. A 
gáz, a villany, a távhő, a gyógyszer, az élelmiszerek áremelkedé-
se, a tizenharmadik havi nyugdíj megszűnése, adóemelés, kötele-
ző egészségügyi biztosítási díj, vizitdíj, házadó, meg még amiről 
nem is tudunk. 

Kiket érintenek ezek az áremelkedések? Nem a gazdagokat, 
hanem a negyven-ötven-hatvanezer forintból élő nyugdíjasokat, 
és a minimálbérből élő családokat, akik kettő vagy három gyere-
ket nevelnek. Arról nem is szólva, akik egyedül nevelik. 

Ne csak a sorozatokat nézzék a tévében, hanem próbáljanak 
gondolkodni! Nem kell félni, a szavazófülkében egyedül van az 
ember! Ne nosztalgiából szavazzanak! Ha jobban odafigyelünk, 
és azok is eljönnek októberben szavazni, akik eddig nem voltak, 
mert azt várták, hogy más kaparja ki helyettük a gesztenyét, meg 
majd lesz valahogy akkor nem lenne ekkora baj. Akkor még re-
ménykedhetünk abban, hogy lesz beleszólásunk a jövőnkbe. 

Arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el október elsején szavazni.  
Nem vagyunk mi olyan birkák, akiket a vágóhídra lehet vinni. 
Akkor majd mi mondjuk, hogy belehúztunk. 

 
(NÉV A SZERKESZTŐSÉGBEN) 

Szerkesztőségünk fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket szer-
kesztve közölje. Az írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét. 

szívembe mardos a gondolat: ez a kéz már 
fáradt, s a bőr rajta, mint a kitikkadt part, 
amely a hirtelen szárazságtól tört mozaikká 
repedezik. Csak néz szipogva a semmibe, 
ami várja, és így szól: „Én sajnálom a többi-
eket is, de miért pont énvelem?” 

És újra elfog a döbbenet. 
Ott a mikrofon előtte – a lehetőség szó-

lásra –, a híradó stábja, talán a fél ország is 
a televíziókészülék előtt és csak ennyit 
mond. Nem harcol már, nem szólítja a fele-
lőst, hogy hol vannak a megígért gátak, 
miért nem volt legalább olyan fontos a 
folyópartok védelme, az odafigyelés… 

S érzem lemondóan én is, egy „harcost” 
elvesztettünk megint, akivel összefogva 
többen lettünk volna, hogy értékeinket, 
érdekeinket, jogainkat együtt megvédhes-
sük. 

A házunkat a hazánkban. 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Az utak kétkerekű ördöge a kamionos találkozón. 
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Szűklátókörűség I. 
Egyetemistaként természetes, hogy figyelemmel kísérem a 

felsőoktatással kapcsolatos híreket. Különösen sokat foglalkozik a 
média a minisztérium törvénytervezeteivel, nevezetesen a fer 
(fejlesztési részhozzájárulás) és az utólagos hozzájárulás körül ki-
robbant vitákkal. 

Az egyetemeken és főiskolákon államilag finanszírozott és 
költségtérítéses szakokon tanulhatnak a hallgatók. Az ingyenes 
képzésre azok jelentkezhetnek, akik csak most kerülnek be a fel-
sőoktatásba, míg a költségtérítéses képzés a másod- ill. a 
többeddiplomát szerezni vágyóknak és az ingyenes képzésből 
kiszorulóknak (például utófelvételizők) szól. Eme képzés díja 
szakonként más és más, de aránylag 100 ezer forint / szemeszter 
(félév) körül mozog. Minden egyetem fejkvótát kap minden 
egyes ott tanuló diák után. Rengeteg olyan szak vagy szakpár 
létezik, amelyre tömegével veszik fel a jelentkezőket. Mivel az 
egyetemnek nem érdeke hosszabb távon megtartani a létszámot 
(mert kevés az oktató, kicsi a terem stb.), ezért rendszerint az első 
év végi vizsgákon, szigorlatokon az évfolyam nagy százaléka 
elbukik. Az Egységes Tanulmányi Rendnek (ETR) köszönhetően 
ugyan lehetőség van félévet halasztani, vizsgákat újrafelvenni, 
esetleg továbbtanulni a vizsgák elhalasztásával, ám ezzel a tanul-
mányi idő meghosszabbodik és kifeszíti a finanszírozott félévek 
keretét (általában 2x5 félév). 

Vajon mennyire fer a fer? Az 
utólagos hozzájárulás helyett a kép-
zés során kellene fizetniük az akkor 
már másodéves „államilag finanszí-
rozott” képzésre járó hallgatóknak 
2008 szeptemberétől – alapképzés-
ben évi 105 ezer forintot, a mesterképzésben évi 150 ezer forintot. 
A tandíj összegét az egyetemek 50%-kal módosíthatják mindkét 
irányba, így a legalacsonyabb összege évi 52 500, a legmagasabb 
pedig 225 000 forint lehet. A fer bevezetése után az egyetemre 
kerülő első évfolyamosok még nem fizetnek tandíjat. Az első év 
végi eredményeik alapján dől el, kinek kell fizetnie. A legjobb 
eredményt elérő 15 százaléka a diákoknak ugyanis mentesül a 
tandíjfizetés alól, sőt ők ösztöndíjat is kapnak. Tandíjmentességet 
élveznek továbbá a halmozottan hátrányos helyzetűek, a doktori 
képzésben tanulók és az első felsőfokú szakképzést végző diákok 
is. 

Az állam és legfőképp az adófizetők számára luxussá és ész-
szerűtlenné vált a több százezer hallgató tanulmányainak finan-
szírozása. Saját bőrömön is tapasztalhatom a hatását annak, hogy 
mivel ingyen van a továbbtanulás, minden boldog-boldogtalan 
egyetemre kezd járni, csakhogy legyen kezében egy diploma. A 
rendezett, normális oktatást lehetetlenné teszik a már a csillárról 
lógó hallgatók, akik már a jelenlétükkel is rontják a tanítás szín-
vonalát, ezzel csorbítva az esélyeit azoknak, akik tényleg érdeme-
sek arra, hogy továbbtanuljanak. Nem véletlenül értéktelenednek 
el a diplomák. Az egyetemek öt éven át birkacsordákat terelget-
nek, hogy a végén a nyakunkban ne csak a kolomp, hanem egy 
okmány is lógjon. Vajon ez a helyzet fer a tehetségesekkel szem-
ben? (A többség érdeke érvényesül: a tehetség kisebbségben van.) 

Az új rendszer vélhetőleg fer lesz: aki tényleg jól tanul, annak 
nem kell fizetnie. És ebben nem látok semmi kivetnivalót. Ugyan-
is a tudás átadásának nem lehet tömegtermelési méreteket ölte-
nie. Nincs reális alapja annak, hogy olyanokra költse az állam a 
pénzünket, akik még egy évet sem tudnak kihúzni a szakjukon. 
De annak sem, hogy továbbra is tömegdiplomások lepjék el a 
munkaerőpiacot. Ezt a legtöbb egyetemi vezető is így látja, ők 
üdvözlik a tandíjat. 

Csak a hallgatói önkormányzatok – bár nem egységesen – 
szerveznek tüntetéseket szeptemberre, ezáltal tetszelegvén a 
fogadatlan prókátor szerepében. Ekkora demagógiát! Nálunk 
az egyetemi bölcsészkaron (a többiről nem tudok nyilatkozni) 
a HÖK egy olyan szervezet, amelyről még így négy év múltán 
sem tudom eldönteni, tényleg a hallgatókért van, vagy csak 
önmagáért. Természetes, hogy kiállnak a hallgatókért, hiszen 
maguk is hallgatók, akik választás útján kerülnek pozícióba – 
mégpedig a hallgatók szavazatai alapján. A minisztériumnak 
és az egyetemnek van egy tippem, minek a megszűntetésével 
spórolhat még. 

 
SOMOGYI GÁBOR 

Kisállat-eledel bolt 
Szeged–Dorozsma, 
Dorozsmai út 143. 

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

Választékos és folyamatos 
akciós árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! 

Szűklátókörűség II. 
Elégedetlenség és panasz mindenütt. Kapjuk az olvasói leve-

leket, benne bírálatok és sirámok. Ez nem tetszik, az nincs jól, ezt 
meg kéne szüntetni, azt le kéne váltani. 

Most arra gondolok, vajon azok, akik állandóan csak elége-
detlenkednek, félre tudják-e tenni akár csak egy pillanatra zsörtö-
lődéseiket? Honnan van rá ennyi energiájuk? 

Vajon kell-e állandóan hajszolni a javakat, vagy pedig büszké-
nek lenni arra is, amely már a mienk? Tényleg az a jó, ha egyre 
többet akarunk, csak azért, mert másoknak már megvan? Érde-
mes-e irigységből, frusztrációból mindenkit kritizálni és egymás 
ellen uszítani? 

Tömött bevásárlóközpontokat, hipermarketeket, plázákat 
látok útjaim során. Nem úgy tűnik, mintha senkinek sem lenne 
pénze semmire. Az utakon már régen több nyugati, modern kocsi 
száguldozik, mint Trabant vagy Zsiguli. A fiatalok több ezer fo-
rintot hagynak ott alkalmanként a diszkókban és más szórakozó-
helyeken. A nyugdíjasok a sok gyógyszer megvásárlása mellett 
félre tudnak tenni, támogatni tudják anyagilag is rokonaikat. 
Persze, mint minden alól, akadnak kivételek. Egyik oldalon fele-
lőtlen túlköltekezés, a másikon peremvidéken tengődő, kilátásta-
lan helyzetű rászorulók, akikkel a változó idő bánt el. 

A „puha” diktatúra legendás kulturális virágzása és általá-
nos jóléte nem véletlenül él sokakban kellemes emlékként. A 
teljes foglalkoztatottság, a hatósági árak, a közösségi felvonulá-
sok adták meg a „legvidámabb barakk” jelzőt, még ha egy 
olyan ideológiát is szolgáltak ki, amely alapvetőleg életképtelen 
és rossz volt. Nem tudom, mit vártak a rendszerváltástól azok, 
akik állandóan kritizálnak mindent. Talán egy gyors és kelle-
mes átmenetet szocialista jólétből nyugati típusú, kapitalista 
népjólétté. Amint az elmúlt évtized is hűen mutatja, a lakosság 
nem tett, nem tudott tenni semmit a gazdasági és kulturális fellendü-
lésért és az életszínvonal növeléséért. Így hát csöbörből vödörbe került 
az ország: Kádárt a pénz és a gazdasági mechanizmusok dikta-
túrája váltotta fel. Az „átkosban” az állam jórészt mindent fize-
tett: elérhető áron lehetett házat építeni, fillérekért lehetett nya-
ralni, a KGST-piacról tonnaszám özönlöttek be az elektronikus 
háztartási eszközök, mindeközben az embereknek volt miből 
spórolniuk. Ez az álomország halmozta fel azt a rengeteg állam-
adósságot is: a nép olyan gazdasági közegben élt, ahol nem 
érvényesültek a szabad piac törvényei. 

Ez az az álom, amelyből a lakosság nem akar felébredni. 
Mindmáig nem képes elfogadni a kapitalizmus gazdasági mecha-
nizmusát: még mindig azt várja el, hogy az állam fizessen min-
dent: állja a fogyasztói energiaárak tetemes részét (lásd gáz-, vil-
lanyár) „kompenzáció” címén, teremtsen munkahelyeket a teljes 
foglalkoztatás jegyében, tartsa tisztában környezetünket, amelyet 
mi magunk barmolunk el, és fizessen az adóból több járulékot, 
segélyt, miközben azt is akarjuk, hogy minél kevesebb adót kell-
jen fizetnünk. Vagyis kérem, szocializmust akarunk, mert csak ott 
teljesülhet mindez. 

A demokrácia velejárója a korrupció térnyerése, és a körülöt-
tünk folyó nagy beruházások közepette láthatjuk igazán, minden-
ki arra törekszik, minél több pénzt tudjon zsebre tenni, olykor 
teljesen törvénytelenül. Mi pedig felháborodunk azon, ha valaki 
így jól megszedi magát, a tisztesség és az erkölcs neve mögé bú-
junk, miközben csak az idegesít minket, hogy nem mi voltunk 
ilyen szerencsések, hogy nekünk ezt nem áll hatalmunkban meg-
tenni. 

Ehelyett állandóan csak azt hajtogatjuk mint egy papagáj, 
hogy milyen rossz (volt / lesz) nekünk, és pont ez a sértődött 
hozzáállás vezet minket a teljes nihilizmushoz. 

 
 SOMOGYI GÁBOR 

„a hallgatók 
már a csilláron 

lógnak…” 



8. oldal 2006. július 29. 

Fontos kérdések a magyarság életében 

2006. július 2-án a Szélmalom vendéglő 
sátrában, hiteles előadóknak köszönhetően 
nagyon szép nemzeti esten vehettek részt, 
akik eljöttek.  

Előadóink voltak: vitéz Siklósi András 
költő-lapszerkesztő, dr. Deák Dezső fogor-
vos, és nagyon kiváló fiatal barátom ifj. 
Tompó László újságíró Budapestről nem 
utolsó sorban verset mondott még Siklósi 
Gergő, „pici” aki Szeged legmagasabb ifjú 
titánja. 

Az előadásokat színesítették az 
Ambitus Alapítvány citerásai Tari Antal és 
Márton Mihály és dr. Bánki Károly gyermek-
fogorvos, aki énekével és szintetizátor játé-
kával felejthetetlen perceket szerzett a 
szépszámú hallgatóságnak. 

Első előadónk vitéz Siklósi András 
költő volt, aki a választások után kialakult 
helyzetről adott cenzúrázatlan hiteles érté-
kelő elemzést. A hallgatóság fergeteges 
tapssal jutalmazta értékelését. Előadása 
után a szünetben kötetlen beszélgetésre 
volt mód. Szívhez szóló versei az elkövet-
kezendő újabb meggyalázásunkat is köny-
nyebben elviselhetővé teszik majd. 
Jankovics Marcell filmrendező gondolatát 
szeretném idézni (a 2006. 07. 20-án a Kos-
suth rádió reggel fél hétkor elhangzó mű-
sorából, amelynek címe: Az Én Hazám) „a 
magyar paraszt is akkor kezdi a kaszáját 
egyenesíteni, ha hazátlan gazemberek ki 
akarják semmizni ősi jussából”. Lehet, 
hogy a gazembereket nem mondta, de én 
örömest kiegészítem ezzel a célbataláló 
nagy igazsággal. Azt is megállapíthattuk, 
hogyha csak egy tucat ilyen jellemű politi-
kusunk lenne, mint vitéz Siklósi András 
(akinek a vitézi címét más értékrend alap-
ján ítélték oda, mint Medgyessy Péter fran-
cia „becsületrendjét”) akkor a magyar nem-
zet virága nem hervadozna ennyire. De mi 
„okos” állampolgárok mindig jól meg tud-
juk választani a nemzet „felemelőit”. 

Második előadónk Dr. Deák Dezső 
fogorvos volt, aki az ősi rovásírásunkról 
tartott egy kiváló előadást. Ősi rovásírá-
sunk legkevesebb 5000–6000 éves, amely 
számos tárgyi bizonyítékkal alátámasztott. 
Nem beszélve ősi nyelvünkről (ami ter-
mesztésen az idők folyamán változott, de 
ősi gyökereit máig megőrizte és midig eb-
ből „táplálkozott”), amely Sir John Bowring 
angol nyelvész, fordító szerint (aki számos 
nyelven beszélt és még többön értett) a 
következő. 

„A magyar nyelv a régmúltba vezet. Na-
gyon sajátos módon fejlődött, és szerkezete ama 
távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb 
európai nyelv még nem is létezett. Ez egy olyan 
nyelv, melynek logikája és matematikája, a 
feszített húr kezelhetőségével és rugalmasságá-
val bír. Az angol ember büszke lehet, hogy nyel-
ve magán hordozza az emberiség történetét. 
Eredete kimutatható, láthatóvá tehetők benne az 
idegen rétegek, melyek a különböző népekkel 
való érintkezés során rakódtak egybe. Ellenben a 
magyar nyelv olyan, mint a terméskő, egy 
tömbből van, amin az idő vihara egyetlen karco-
lást sem hagyott. Nem naptár ez, amely a korok 
változásához alkalmazkodik. E nyelv a legrégibb 
és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti önál-
lóságnak és szellemi függetlenségnek. (…) Aki 
ennek titkát megoldja, az isteni titkot fogja 

kifejteni: ’Kezdetben vala az ige, és az Ige vala 
Istennél, és Isten vala az Ige’.” 

Dezső barátom írásvetítő segítségével, a 
rovásírásunkkal kapcsolatos bizonyítékok 
garmadáját mutatta be. Rovásírásunkat, ha 
lennének a magyar kultúrát szívügyüknek 
tekintő politikusok, már régen a világörök-
ség részévé kellett volna, hogy tegyék. 

Harmadik előadónk volt Tompó Laci 
barátom, akit pestről sikerült lecsábítanom, 
„fényt árasztani” Trianon valódi okairól 
tartott mindenre kiterjedő tényfeltáró elő-
adást. 

Sajnos, amit az írott és más médiákból 
megtudhat az ember, az igazság igen kicsi 
hányadát képezik. A legfontosabb dolgok 
mindig kimaradnak, úgy látszik, még min-
dig vannak nagyon sokan olyanok, akik 
nem szívesen szembesülnek ezzel a 86 év-
vel ezelőtt elkövetett gaztettel! Remélem 
mindenki, megkapja egyszer a méltó 
„jutalmát ténykedéséért”. 

Megemlékeztünk az 1506-ban Selmec-
bányán alkotó „MS” mesterről, a magyar 
Raffaellóról, a világ egyik legnagyobb fes-
tőjéről. Leghíresebb festménye Mária láto-
gatása Erzsébetnél, ami jól jelképezi a vá-
randós, áldott állapot (nem pedig terhes) 
szentségét, ami mindig Istentől származó 
szent akarat az élet tovább adására. Eléne-
keltük tiszteletére a Boldogasszony anyánk 
égi nagy Reginánk című gyönyörű dalt. Ha 
valaha, akkor most igen nagy szükség len-
ne a segítségére, ugyanis most nem fegy-
verrel akarnak bennünket megsemmisíteni 
(a fegyver ellen a bátrak szemtől-szembe ki 
tudnak állani) hanem tudat formálással, az 
oktatás elsilányításával és sok idegen a 
magyarság nyakára való telepítésével, az 
egészségügy teljes tönkretételével. Ki fogja 
majd 50 év múlva a mai 20 éves fiatalokat 
öregségükben segíteni? Ki fog majd egy 
pohár vizet az elesett idős embernek adni, 
ha nem lesznek gyermekei? Azt aztán vár-
hatjátok mai 20 évesek. De azért csak fo-
gyasszatok és élvezzétek az életet. 

Elénekeltük még az Esküszünk a nem-
zet Magyar Istenére című szintén gyönyörű 
dalt. 

Siklósi Gergő elmondta József Attila 
Nem, Nem, Soha című versét igen nagy 
örömöt okozva ezzel mindnyájunknak. 

Délután 3 órától este fél 9 ig tartott a 
rendezvény, ahonnan mindenki újabb 
hasznos ismeretekkel mehetett haza, és így 
már felkészültebben várhatja a jövőt, ami 
úgy tűnik, hogy a magyarság tisztességes 
részének nem fog túl sok jót hozni. 

Ősszel az 56-os forradalom évfordulóját 
is szeretném, ha méltóképpen megünnepel-
nénk. 

Azért nagyon csodálkozom dorozsmai 
honfitársaim hozzáállásán, hogy ez a mon-
dat a meghívónk fő mondata, ami így 
hangzott: A MAGYARSÁG VÉDELMÉBEN 
MEGHÍVÓ NEMZETI ESTRE a 12 000 fős 
lakosságból alig 10 főt vonzott. A közel 80 
fő hallgatóság a szegedi keménymagból jött 
össze. Lehet, hogy ha a nemzeti ügyeink 
iránt csak ilyen gyér érdeklődés van, nem 
is érdemlünk más sorsot, mint amit napja-
inkban sokunknak meg kell élni! 

 
FODOR ANTAL 

Mennyit ér egy 
emberélet? 

(2.) 
A várakozók száma egyre csökkent, és 

amikor felhangzott a déli harangszó, csak 
egy-két ember gubbasztott a rendelő ajtaja 
előtt, majd azok is dolguk végeztével távoz-
tak. Egyedül üldögélt sorsára várva. Végre 
nyílt az ajtó, egy asszisztens lépett ki rajta. 

– Varjas Imre? 
– Én vagyok az! 
– Jöjjön, kérem! – mondta fáradt hangon. 
Imre bácsi felállt, ám hirtelen megszé-

dült, belekapaszkodott a pad támlájába. 
– Rosszul van? – kérdezte az asszisz-

tens. 
– Már elmúlt. Úgy látszik, leesett a 

vércukrom. Ma még semmit sem ettem, és 
dél is jócskán elmúlt. 

– Akkor jó lesz, ha a vérvétel után eszik 
pár falatot – tanácsolta az asszisztens. 

Az egész vérvétel rövid tíz percig tar-
tott. Hát ezért várakoztam ennyit – gondol-
ta magában. 

– Négy nap múlva jöjjön vissza az ered-
ményért! – szólt utána a nővér. 

Kifelé jövet a büfében vett egy kiflit, 
amit elmajszolt, míg az utcára ért. 

Lassú léptekkel csoszogott a buszmeg-
állóig, ami elvitte a központi pályaudvarra. 
A lakhelyéig közlekedő busz óránként 
indult. Az indulásig még volt fél órája. 
Körülnézett valami ülő alkalmatosságot 
keresve, de az nem volt sehol. A gyaloglás-
ban elfáradt lába kegyetlenül fájt, égett, 
ezért leül megpihentetni az ott lévő üzlet 
lépcsőjére. Felhúzta a nadrág szárát és lát-
ta, hogy pirosló folt borította el a lábszárát, 
és erősen meg volt püffedve. 

Majd csak kibírom hazáig valahogy. 
Aztán meg majd borogatom, hátha elmúlik. 
Morfondírozott magában. 

Befutott a busz, amely hazavitte a falu-
jába. A megállótól a házáig egy egészséges 
embernek tíz perc volt az út, de ő ezt az 
utat most fél óra alatt tette meg. Reszkető 
kézzel zárta ki az ajtót. Sajó kutya eléje 
szaladt, vidáman csóválta a farkát. Most 
nem törődött vele, csak arra gondolt, hogy 
minél előtt a szobájába érjen, és lepihenhes-
sen az ágyába. 

Éppen a nadrágját próbálta lecibálni, 
amikor kegyetlen fájdalmat érzett a szíve 
körül. A világ elsötétült, utolsó mozdulatá-
val az asztalba próbált megkapaszkodni, 
majd lezuhant a szoba padlójára. Mire föl-
det ért, már halott volt. Imre bácsi a vérvé-
tel eredményéért már nem ment vissza 
soha többé. 

 
Az Orvostudományi Egyetem Patológi-

ai Intézetének bonctermében a boncmester 
az asszisztensnek diktálta a boncolás ered-
ményét. 

– Az elhunyt neme: férfi. Neve: Varjas 
Imre. Kora: 78 év. Halál oka: Lábszárból 
kiinduló trombózis. 

Mellékesen megjegyezte… ha kímélte 
volna magát, nem járkált volna annyit, a 
vérrög sem alakult volna ki a lábában, 
amely feljutott a szívéig, és elzárta a koszo-
rúeret. 

VARGA JÁNOS 
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ÁLLATORVOSI RENDELÉS! 
Dorozsmai út 122/B Tel.: 461-750 

Dr. Komáromi János szakállatorvos 
 

Kis és nagy állatok gyógykezelését, védő-
oltását, ivartalanítását a hét minden nap-

ján vállalom. 
Kutyák veszettség elleni védőoltását, 

számozott hivatalos állatorvosi kamarai 
bélyegzővel igazolom. 

Elsősegély nyújtás bármikor. 
Szolgáltatás elvégzése rendelőmben 

(lakásomon) vagy háznál. 
Rendelési idő: de. 6-10, du. 3-6. 

   KOVÁCS HŰTŐGÉP 
  * * * * SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 
Javítás után két év garancia! 

HÉTVÉGI ÜGYELET! 
464-040 

Ha a reklámok 
igazak lennének… 

– Csak a topmodell-alkatú anyukáknak 
vannak 1-2 éves gyerekeik. 

– Mosolyogva, erőlködés nélkül tudsz 
kora reggel 2 és fél kiló narancsot kifacsarni. 

– Az ezer forintos fűtőszál és egy száz-
forintos tömítés együtt már drágább, mint 
100 kiló vízlágyító. 

– Minden 14-18 éves lánynak a legfőbb 
problémája a ráncok! 

– A tehén lila és lyukas. 
– Minden kisbaba kéket pisil. Minden 

nő kéket menstruál. 
– A fürdőszobád mindig legalább 20 

négyzetméter, és a legújabb divat szerint 
van csempézve. 

– A hódok mindig kedvenc fogkrémed-
del mossák a fogukat. 

– Minden bank fut utánad, mert köl-
csönt akar neked adni. 

– A gazdagok a méregdrága luxusautó 
mellett is figyelnek arra, hogy maximum 8 
másodpercet telefonáljanak és fillérre pon-
tosan annyit is fizessenek. 

– A potenciális vásárlóközönség a reklá-
mok összetétele alapján büdös, korpás hajú, 
folyamatosan menstruáló, magát lezabáló, 
szuvas fogú, dagadt, beteges emberek csoport-
ja, akik szenvednek a vízköves mosógéptől. 

– Az iskolába ne menj szép, tiszta ruhá-
ban, mert mindig téged fognak felszólítani 
és a kísérleteket is neked kell majd csinál-
nod. Ezen kívül otthon se lesz idő semmire, 
csak a tanulásra. 

– A mi autónk Suzuki, mégis Skodába 
szállok be reggelente. 

– A magas telefonszámla puskalövés 
általi halált okozhat. 

– A bankban az ügyintézők a fejüket 
csapkodják és papappáznak. 

 
Szeged, Széksósi út 7. 
Tel.: 62/460-008 
Telefax: 62/462-728 
Nyitva: h-p: 7-16 
Szo.: 8-12 
 
 
 

URSA 5 cm-es hőszigetelő 246 Ft/m2 gipszkarton csavarok 
URSA 10 cm-es hőszigetelő 491 Ft/m2 önmetsző csavarok 
 reizer csavarok 
  kötőelemek nagy választékban 
 
 Dulux 2,5 l-es színes 2493,- 
 Dulux 2,5 l-es egyrétegű, színezett 3516,- 
 Dulux matt fehér, 10 l-es 3192,- 
 Dulux termékcsalád 
 

Továbbá megkezdtük MAPEI-termékek forgalmazását. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 

Közlemény 
Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, 

hogy a Szélmalom Kábeltévé ZRt. általános 
szerződési feltételei (továbbiakban ÁSZF) 
2006. szeptember 1-jei hatállyal módosul-
nak. 

A módosításokat az teszi szükségessé, 
hogy 2006. szeptember 1-jétől a kábelteleví-
zió szolgáltatás ÁFA kulcsa – jogszabály 
változása miatt – 15 százalékról 20 száza-
lékra emelkedik. 

2006. szeptember 1-jétől a szolgáltatási 
díjak az alábbiak szerint változnak 

 
Tekintettel arra, hogy a változtatásokat 

jogszabály tette kötelezővé, a Szélmalom 
Kábeltévé Rt az Általános Szerződési Felté-
teleket a fentieknek megfelelően, egyolda-
lúan módosítja. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 
ha a 2006. szeptember és december 
közötti időszakra vonatkozó szol-
gáltatási díjat legkésőbb 2006. au-
gusztus 31-ig befizeti, akkor még a 
régi áron tudjuk Önnek a szolgálta-
tást biztosítani. A részletekért hívja 
Ügyfélszolgálatunkat. 

Az Általános Szerződési Feltét-
eleink egyebekben változatlanok 
maradnak. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha 
Ön másképp nem nyilatkozik, akkor a 
megkötött Előfizetői szerződésünk értel-
mében a módosításokat az Ön részéről 
elfogadottnak tekintjük. Tájékozatjuk Önt, 
hogy ha a módosításokat nem fogadja el, 
akkor Részvénytársaságunk az illetékes 
bíróságtól kérheti a szerződés-módosítás 
kimondását. A szerződésmódosítás bírói 
úton történő kimondása esetén felmerülő 
esetleges költségek természetesen Önt 
fogják terhelni.  

Amennyiben a fenti módosítás az Ön 
számára hátrányos rendelkezéseket tartal-
maz, akkor Ön ezen értesítéstől számított 
15 napon belül további jogkövetkezmények 
nélkül jogosult felmondani az előfizetői 
szerződést. Nem mondhatja fel az előfizetői 
szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgál-
tatást meghatározott időtartam alatt igény-
be veszi és az előfizetői szerződést az ebből 
eredő kedvezmények figyelembevételével 
kötötte meg, és a módosítás a kapott ked-
vezményeket nem érinti. Amennyiben a 
módosítás a kapott kedvezményeket érinti, 
és Ön felmondja az előfizetői szerződést, 
akkor Részvénytársaságunk Öntől nem 
követelheti a szerződés felmondását követő 
időszakra eső kedvezmény összegét. 

Kérdése esetén kérjük keresse fel Ügy-
félszolgálatunkat személyesen vagy hívja a 
06-62-463-444-es telefonszámunkat. 

A Szélmalom Kábeltévé Részvénytársa-
ság Általános Szerződési Feltételeinek teljes 
szövege megtekinthető Ügyfélszolgálatun-
kon és a www.szelmalomktv.hu weboldalon.  

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvé-
telét. 

Üdvözlettel, 
Szélmalom Kábeltévé ZRt. 

Programcsomag neve Szolgáltatási díj 
2006.09.01-jétől 

KTV Start 2 550 Ft/hó 

KTV Start HBO Maxpak 6 050 Ft/hó 

KTV Szuper 3 900 Ft/hó 

KTV Szuper HBO Maxpak 7 400 Ft/hó 

KTV Hiper 3 900 Ft/hó 

KTV Hiper HBO Maxpak 7 400 Ft/hó 

KTV Extra 5 050 Ft/hó 

KTV Extra HBO Maxpak 8 550 Ft/hó 
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TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 
Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950-9977 

 
 

 

Bódi 
Lajosné 

 
Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-12 
 

Kedvenc kisállatainak széles körű 
áruválasztékkal, folyamatos akciókkal 
várom kedves régi és új vásárlóimat! 

 

Telefon: 06 30 306-5993 
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szántását, 
rotátorozását 
és szárzúzást 

vállalom. 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 

Homlokzati Hőszigetelés 
1 398 Ft/m2 

 

Színes, vödrös, műgyantás 
vakolattal 

Ajándék hőszigetelő lemezzel 
Az árak az áfát tartalmazzák! 

 
2006. július 20-tól 
a készlet erejéig! 

 
Tel: 06 30/547-6854 

06 62/310-946 
 

Szeged, Dorozsmai Nagybani 
piaccal szemben 

30 / 4-555-555 

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

 

Vállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENC 
 - javítását gépjárműtechnikus 
 - műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 - műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. Mobil: 06 20/347-3470 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

ÜVEGEZÉS 
Lakossági és közületek részére üvegezési 

munkálatok vállalása. 
Biztosító részére számlát adok. 

KÉPKERETEZÉS 
Felvevőhely és mintakollekció: 
Baba Bazár, Szent János tér 1. 

Nyitva: H: 8-17, K: 8-16, SZ: 11-17, 
CS: 8-16, P: 8-17, SZO: 8-11 

Tel.: 06 30/228-5226 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 

Dudás József 
Tel.: 06 20/997-4667 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 

 
0,75 Orosz pezsgő ................... 399,- 
0,75 Asti pezsgő ..................... 999,- 
0,5 Hausegold sör pet palackos .....99,- 
0,5 Korpockie sör dobozos ......... 109,- 
0,5 Zubr alkoholmentes sör dob. . 109,- 
250g Karaván kávé .................. 345,- 
250g Paloma kávé ................... 275,- 
250g Omnia kávé .................... 440,- 
Nescafé 3 in 1 (10db) ............... 369,- 

Nyári nyitva tartás: 
H-P: 7-19, Szo.: 7-17., Vasárnap: 8-16 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

 

Nyitvatartási rend megváltozott! 
K-P: 7-16, Szo: 7-12, V-H: zárva! 

Rendelés.: 06 30 305-9737 
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Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 
Barátság u. 22. F/1. 

Tel.: 06 30 263-3770 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőoltá-
sa, kisebb műtétek, szaktanácsadás HÁZNÁL. 
Hatósági igazolások intézése. Mikrochip beül-

tetés, állatútlevél kiállítás. Rendelés: a 
Kiskundorozsmai Polgármesteri Hivatal kiren-

deltségén: H, Sz, Cs: 8-9, K, P: 8-9, 16-17. 
Negyvennyolcas u. 12. 

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

A Mosaico fürdőszoba szalonban 
megtalál mindent az egyszerűtől 

az exkluzívig! 
Olasz, spanyol, német: 
– burkolóanyagok 
– szaniterek 
– csaptelepek 
– zuhanykabinok 
– fürdőkádak 
– hidromasszázs és wellness 
rendszerek 
– ragasztók 
– fugázók 
– élvédők... 
 
Most a teljes árukészletre 5-10% 

árengedményt kap az, aki a 
hirdetési szelvényt behozza! 

 

Mosaico 2003 Kft. 
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/c. 

KLÍMASZERELÉS! 
 

SPLIT klímák szerelése, 
karbantartása hitelügyintézéssel is. 

 

Veres Ferenc 
klíma– és gázkészülék 

szerelő mester 
Mobil: 20/9858-029 

Víz – Fűtés – Gázszerelés 
 

Családi és társasházak épületgépészeti 
kivitelezése. Kisebb-nagyobb átalakítá-
sok, anyagbeszerzéssel tervezéssel is. 
Csatornabekötés még a tavalyi áron! 
 

MULTITERM BT. 
Tel.: 30/299-7430 

E-mail: multiterm@axelero.hu 

- 

Olvasószolgálat   Újságunkkal kapcsolatos 
észrevételeit elküldheti e-mailben a 

dn@szelmalomktv.hu címre, vagy elmond-
hatja a 20 451-7987-es mobilszámon.  

Tisztelt Tagjaink! 
 

A Kiskundorozsmai Takarék-
szövetkezet megkezdte a 
tagsági részjegy utáni 

osztalékfizetést. 
 

Kérjük, hogy az osztalék 
felvétele céljából mielőbb 

keressék fel tagjaink 
a takarékszövetkezetet. 

Terasztető, ajtó-, ablakrács, 
garázsajtó, kerítés készítését, 
esőcsatorna felrakását, egyéb 
házkörüli szerelési, javítási 

munkát vállalom. 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

Még mindig tart 4-et 
fizet, 5-öt kap 

akciónk! Hirdessen! 

NAGY S OPTIKA 
Dorozsmán a COOP ABC-ben 
 

Tel.: 550-688/16 mell., 06 20/919-2508 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-11. 
 

Szolgáltatásaink: 
– computeres szemvizsgálat, sze-
mész szakorvossal 
– SZTK-s vények felírása, beváltása 
– bejelentkezés a bolt számain 
– szemüveg készítés rövid határidővel 
– szemüvegjavítás 
– színesfilm kidolgozás, árusítás 
– kontaktlencse ápolószerek 
 

AKCIÓS LENCSÉK, KERETEK! 

Háztartási gépszerelő 

GYURIS GÁBOR 
elektroműszerész 

 

Mosógépek, hagyományos gépek 
javítása. Bojlerek javítása, 

vízkőtelenítése. Centrifuga, hőtárolós 
kályhák, mosogatók és porszívók, 

vasalók stb. javítása. 
 

Szeged, Erdőstarcsa u. 24. 
Telefon: 461-437, 06 30/310-9040 

UTÁNFUTÓ–TRÉLER KÖLCSÖNZÉS 
 

Kiskundorozsma, Sztriha K. u. 21. 
Igény szerinti nyitva tartással 

és szolid árakkal. 
Tel.: 62/460-783 

Mobil: 06 30/855-9956 

MENÜ a hét minden napján 
 

Leves – A, B, C ill. fittness házias menüvel, 
többféle pizzaválasztékkal várjuk kedves 

vendégeinket! 
Minden vasárnap svédasztalos ebéd! 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

AUGUSZTUS 17-ÉN 18 ÓRAKOR 
LAKODALMAS ZENEKAROK 

TALÁLKOZÓJA LESZ. 



2006. július 29. 13. oldal 

OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
 
 

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

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: 8-16 óráig. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

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

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

Dorozsma, Tas u. 2. alatt. 
Kedd és csüt.: 15-17-ig, 

Szeged, Vasas Szent Péter u. 10. 
alatt kedd és csüt.: 17.30-19-ig. 

Telefon: 06 20 392 8608 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 

 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltők 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

Tel.: 20/331-8043, 62/462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
U N G I   B t . 

Műszaki kereskedés 
 

– Villanyszerelési anyagok 
– Rádió vezérlésű óra, számológép 
– Asztali lámpa, turmix, botmixer 
– Vasaló, hajszárító, hajsütő, hősugárzó, 

hangszóró 
– Vízforraló, fejhallgató, ceruzaakku-töltő 
– Kerékpárra világítás, elemlámpa, írható CD, DVD 
– Keringető szivattyú, hosszabbító stb. árusítás 

 

VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK! 
Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig, Szo.: 8-12 óráig 
Cím: Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 

Mobil: 30 329-0567 

  

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 
Időpont-egyeztetés telefonon: 

461-857, 30/965-0745  
 
 
 
 
• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
 20 9493-408 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

A Speciális Bt. ajánlata 
 

Augusztus 1-től szeptember 
15-ig tanszervásár. 

Minden tanszervásárlás 
esetén 10% engedmény! 

Beiskolázási utalványt elfogadunk! 
 

Augusztus 1-től kötelező olvasmányok 
árusítása. Parkoló- és buszjegy értékesítés. 

Déli apró és Délmagyarország kapható. 
Fénymásolás, bélyegzőkészítés. 

 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 Tel: 62/460-306 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
 

Gázkészülék szerelés, karbantartás. 
Fűtési rendszerek szerelése, tervezése. 

Vízvezeték-szerelés. 
Javítások, karbantartás. 

Fürdőszoba-felújítást vállalok 
bontástól átadásig. 

 

Fodor Antal 
technikus 

 

Kiskundorozsma, Jolánka u. 21. 
Tel.: 06 62 463-681 

Mobil: 06 20 374-6188 
 

 

Kapható a Tárogató c. lap nemzeti szellemű 
írásokkal Vitéz Siklósi Andrásnál!  498-549 

Székely-magyar rovásírás tanulható 
egyesületünkben! 

Érd.: Fodor Antalnál a fenti telefonszámokon! 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 

S  
Értesítjük Tisztelt 

Partnereinket, hogy 
Szeged, Móra u. 38. alatt 
május 1-től megnyitjuk 

számítástechnikai üzletünket. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

VIRÁG–AJÁNDÉK üzlet 
Dorozsmai út 143. 

Koszorúk, sírcsokrok rendelése 
szállítással. 

Tel.: 06 30/261-8136    Gyurisné Erzsike 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és 

szellőzőberendezés-szerelő és -
javító mester. 

Vállalom: 
–fürdőszobák felújítását 

bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, festéssel 

az átadásig; 
–klímák telepítése 

és forgalmazása; 
–csőtörések javítása. 

 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
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 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
IN G AT LANK Ö ZV ETÍTŐ  ÉS ÉRT ÉK B EC S LŐ  

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Földhitel és Jelzálogbank Rt. hitelező ügynöke 
Nyitva: hétfő, szerda: 9-12, kedd, csüt., péntek: 14-18, 

szombat: egyeztetés alapján 
Tel.: 06 30 / 2486-944, Üzenetrögzítő: 06 62 / 460-266 

E-mail: vecsine@t-online.hu 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás mindenütt! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

20/470-6587 

KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Hátizsákok és iskolatáskák érkeztek! 
Minden táskához ajándékot adunk! 

 

Avon-tanácsadás: 06 30 254 1440 
SZIKI SZÖRFHÁZ ÉS A BEACH 

SZÖRFHÁZ-BÜFÉ 
SZIKSÓS-TÓ –  30 958-6592 

 
Lengőteke 

Csocsó, darts 
Strandfoci 

Strandröplabda 
Büfé, lacikonyha 
Bográcshelyek 

Iskolai, céges és családi rendezvények lebonyolítása 
Állandó programok a kikapcsolódásra vágyóknak! 

Várjuk a természetben! 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 


