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Mint a főnixmadár 

A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése 
Először 1821-ben Czékus Andor gazda 

építtette meg a fölvégen Benke István ma-
lomépítővel, úgynevezett „faragó molnár-
ral” a három kőre őrlő kis szélmalmot (1. sz. 
fotómelléklet). A Czékus családtól 1900-ban 
Faragó György vásárolta meg, és mint csalá-
di vállalkozást haláláig, 1949-ig iparszerűen 
használta. Faragó György tíz gyermeke kö-
zül egy sem akarta továbbvinni apjuk szak-
máját, így az államosítás idején, az ötvenes 
években felajánlották a községnek a még 
működő, de már csak takarmánydarálásra 
használt malmot. Kiskundorozsma nagyköz-
ség nem tartott rá igényt, a termelőszövetke-
zetnek pedig volt saját villanymotoros dará-
lója, több is. Így került az ötvenes évek vé-
gén állami tulajdonba, mint ipartörténeti 
műemlék és látványosság. Közel húsz éven 
keresztül látogatták a turisták a világ min-
den tájáról, és vitték hírét a Dankó Pista 
cigányprímás Papp Mihály szövegére írt 
nótájával a dorozsmai szélmalomnak: „nem 
fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélma-
lom”. 

Sajnos a Magyar Állam már ekkor sem 
volt igazán jó gazdája műemlékeinknek, 
mert a rendszeres karbantartás sorra elma-
radt. Így történhetett meg, hogy a tető zsin-
delyéről lecsor-
gó esővíz úgy 
kimosta a fa-
lazatot, hogy 

1970. április 22-én a hajnali órákban nagy 
robajjal összedőlt (2. sz. fotómelléklet). 
Dorozsma ragaszkodott az ekkor már egyet-
len és legnevezetesebb szélmalmához. Sze-
rencsére a műemléki hatóság ekkor úgy 
döntött, hogy újjáépíti romjaiból a szélmal-
mot. Ebben nagy szerepe volt Sisa Béla épí-
tésznek, aki vállalta ezt a nem mindennapi 
feladatot és 1971-ben elkezdődhetett az újjá-
építés. Másodszor tehát 1973-ban készült el 
Nagy Torma Vince, Horváth István és Ladá-
nyi András építők keze munkája nyomán. 
Ekkor kukoricát daráltak és búzát őröltek a 
már kétkövesre épített malomban a próbaőr-
lő bemutatón. Sajnos a malom állagmegóvá-
sa ezután sem volt megoldva, sőt valakinek 
a hozzá nem értő ötlete folytán cementes-
meszes vakolattal zárták be a vályogfalba a 
nedvességet. A műemlék folyamatos látogat-
hatósága sem volt megoldott (3. sz. fotómel-
léklet). A kezelőnek kinevezett Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság Csongrád Megyei 
Kirendeltsége végeztetett ugyan rajta 
javításokat, de többnyire szakszerűtle-
nül, hozzá nem értéssel. Például ek-
kor kapott fordított és rövidebb 
vitorlákat, vagy diszperziós fes-
tékkel kenték be a falat oltott 

mész helyett stb. A szélmalom látogatható-
sága a Szegedi Móra Ferenc Múzeum jóvol-
tából 1999-től 2005-ig jól megoldódott, de 
már a fenntartásra, állagmegóvásra nem volt 
pénz. 

Így történhetett meg, hogy 2005. június 
9-én reggel a folyamatos esőzések hatására a 
malom falának északi oldalán egy több 
négyzetméteres faldarab leomlott. Félő volt, 
hogy az átázott, meggyöngült szerkezet 
összeomlik. A turista szezon közepén bezárt 
a malom, életveszélyessége miatt nem volt 
látogatható. És elég csúfos képet mutatott a 
kátránypapírral levédett homlokzat (4. sz. 
fotómelléklet). A malom képei felkerültek az 
internetre, továbbá nagy volt a sajtó és a 
média visszhangja a fenntartó és kezelő 
nemtörődömségének. 

A már előtte sokat megkeresett, de min-
dig elutasító és elodázó önkormányzat lé-

pésre kényszerült, és napirendre tűzte a 
malom sorsát eldöntő előterjesz-
tést. Szeged Megyei Jogú Város 

Közgyűlése a nyári ülésszakon 
döntött, hogy állami tulajdonból 

önkormányzati tulajdonba kéri a szél-
malmot és elkülönített tízmillió forintot 

a rendbehozatalára. 
Harmadszor tehát a sok huzavona után 

2006 augusztusában kezdődhetett meg az 
újjáépítés a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
megrendelésére, most már szakszerűen, 
megtervezetten. A kivitelező az Alföldi Mű-
emlék-helyreállító Kft., néhány korábbi fias-
kójától eltekintve, most kiváló munkát vég-
zett, köszönhetően Pászti Sándor brigádve-
zető és csapata lelkiismeretes munkájának. 
Még az időjárás is kedvezett az enyhe téllel, 
így a munkák december 18.-ig elkészültek, 
átadása december 20-án ünnepélyes keretek 
között megtörtént (címlapunkon). Sokan 
jelentek meg Dorozsma lakosai közül, ami 

tanúsítja, az emberek szívükön 
viselik a híres nótában megéne-
kelt helytörténeti nevezetesség 
sorsát. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

HAVI GONDOLAT 
A hallgatás felér egy vallomással.  (Seneca) 
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– 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. 

A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése 
(Folytatás az 1. oldalról) 

 
Az ünnepségen részt vett dr. Solymos 

László, Szeged alpolgármestere, Berend Ta-
más, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Csong-
rád megyei kirendeltségének igazgatója, Lele 
Gyula igazgatóhelyettes, Széphegyi László, a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regioná-
lis vezetője, önkormányzati képviselőink, 
Tóth József és Fábián József, akiknek nem kis 
szerepe volt abban, hogy kitartó lobbizással 

tereljék az önkormányzat akaratát a helyre-
állítás irányába. A dorozsmai iskolák és 
óvodák is képviseltették magukat, hogy az 
ilyen ünnepségeken való részvétellel is épít-
gessék utódaink Dorozsma iránti szeretetét. 
A Székivirág népdalkör tagjai a híres nóta 

felidézésével tették az átadást emlékezetes-
sé. Nem léphetünk azonban tovább anélkül, 
hogy meg ne említenénk Vass József nevét, 
aki mint legfőbb mentora, éltetője, csende-
sen akaratos szószólója és a precíz munkák 
számon kérője is szélmalmunknak, aki nél-
kül – 
valljuk be 
– nem 
m u t a t -
ha t ná n k 
be az 

utókornak: bizony forog még a dorozsmai 
szélmalom. 

 
 
Fenti cikk történeti részének elkészítésé-

hez Vass Józsefnek az országos Tájházi Hír-
levél lapjain megjelent írását használtam fel. 

 
TÓTH GYÖRGY 1. 1960. 

2. 1970. 

3. 1974. 

4. 2005. 

Eltűnhetnek a 
fantombenzinkutak? 

A Délmagyarország január 15-i számában olvasható, 
hogy a nagybani piac közelében évek óta éktelenkedő 
épületrom helyére ital– és élelmiszerkereskedelmi csarno-
kot építenének. Jelenleg azonban a telek tulajdonosa még 
az engedélyekre vár. A szegedi közgyűlés elé áprilisban 
fog a szabályozási terv kerülni. 

A másik fantomépület, a Széksósi út mellett álló fél-
kész benzinkút jövője azonban még mindig rejtély. A tíz 
éve ott „díszelgő” telek tulajdonosa — írja az újság —
egyszerűen eltűnt. Információink szerint 2002-ben, amikor 
a helyére nagybani piacot akartak építeni, a Zöldesút Kft. 
tulajdonában volt a terület. 

Fogadóórák 
Fábián József fogadóórái 

februárban: 13-án, kedden, 16 
órakor az önkormányzati 
kirendeltségen, 17.30-kor a 
Jerney János Általános Isko-
lában. 
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Gondolatok a magyar kultúráról a Magyar Kultúra Napján 
Január 22-ét 1989 óta ünnepeljük, mint a 

Magyar Kultúra Napját. Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte be a Him-
nuszt, így legfontosabb nemzeti imánk szü-
letése napján emlékezhetünk meg közös 
nemzeti kincsünkről. 

Az a tény, hogy e célra külön napot kel-
lett kinevezni, egy kicsit elgondolkodtató is. 
A magyar kultúra az év minden egyes nap-
ján az életünk része kellene hogy legyen. Az, 
hogy ennek napja van, figyelmeztetés: nem-
zeti értékeink veszélyben vannak, jobban 
oda kell figyelni rájuk. 

A magyar kultúra nem különb és nem 
több, mint más nemzetek kultúrája, de szá-
munkra a legfontosabb kellene, hogy legyen. 
Gondolataink és cselekedeteink alapja, nem-
zeti azonosságtudatunk meghatározója, 
fennmaradásunk záloga. Felbecsülhetetlen 
örökség, amelyet eleink alkottak évszázad-
okon keresztül, s melyhez (remélem) a mi 
nemzedékünk is tesz hozzá egy kicsit. Magá-
ban foglalja irodalmi, zenei, képzőművésze-
ti, építészeti és nem utolsó sorban népművé-
szeti értékeinket, amelyek viharos történel-
münk során keletkeztek. Természetesen ide 
tartozik szép magyar anyanyelvünk is, me-
lyet szüleitől tanul a gyermek. A Magyar 
Kultúra Napja arra hívja fel a figyelmet, 

hogy felelősséggel kell bánni ezzel az örök-
séggel és tovább kell adni a következő nem-
zedéknek. 

Napjainkban ennek az örökségnek egy 
része már múzeumi tárgy, polcokon poroso-
dó könyvhalmaz, romokban heverő vár, 
esetleg népi hagyomány amely régebben 
spontán hagyományozódott egyik nemze-
dékről a másikra. Kultúránkat ugyanúgy 
elérte a globalizáció, mint az élet minden 
egyes területét. Elárasztanak az amerikai 
akciófilmek, a bugyuta szappanoperák. Di-
vat a külföldit, az idegent majmolni, és szé-
gyellni a magyart. Körülvesz  bennünket egy 
silány, értéktelen tömegkultúra, amelytől a 
gondolkodni vágyó ember már fuldoklik. 

Ugyanígy silányul nyelvünk is. Feledés-
be merülnek régi, ízes szavaink, szólásaink 
és közmondásaink. Még jó, ha kultúráltan 
szólunk egymáshoz. Divattá vált ugyanis 
néhány szaftos kötőszóval elintézni dolgo-
kat, kiosztani a másikat. Sajnos a tömegtájé-
koztatási eszközök is átveszik, illetve terjesz-
tik ezt a divatot. Márpedig kultúránk leg-
főbb hordozója a nyelv, amit ugyancsak óvni 
kellene. 

A Magyar Kultúra Napja nemcsak egy 
szűk, a magyar értékekért aggódó réteg ün-
nepnapja kellene hogy legyen. Feladatokat 

ró mindenkire: alkotó és tanító értelmiségi-
ekre, szülőkre és gyerekekre. A példamuta-
tás nagyon fontos. Ha a gyerek azt látja, 
hogy szülei megnéznek egy jó magyar fil-
met, elolvasnak egy szép verset, meghallgat-
nak vagy elénekelnek egy magyar népdalt, 
esetleg mesélnek neki, talán ezt a kultúrát is 
megtanulja megbecsülni. Az ilyen gyerekből 
lesz majd a kulturális alkotásokat értő ka-
masz, majd felnőtt. Értő közönség nélkül 
ugyanis veszendőbe mennek a legszebb 
alkotások is. 

A magyar kultúra megismeréséhez tarto-
zik az is, hogy bebarangoljuk a Kárpát-
medencét, felfedezzük annak szép tájait, meg-
ismerkedünk az ott élő emberek életével. Ne 
felejtsük el, hogy a magyar kultúra nem csak 
a trianoni határokon belül született. Ezt a 
kultúrát gazdagítják az erdélyi, a felvidéki, a 
délvidéki és a kárpátaljai magyarok is. 

Kölcsey így kezdte a Himnuszát: 
Isten, áldd meg a magyart… 
Minden magyart, bárhol éljen is. Akár 

szűkebb hazánkban, akár kisebbségi sorban 
az elszakított területeken, akár távol innen, a 
történelem viharai által elsodortan. S legyen 
összekötő kapocs közöttünk a magyar kultú-
ra és a tudás. 

MÉSZÁROSNÉ HORVÁTH ERZSÉBET 

Hozzád szólok December 21-én a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban a Via Stellis keresztény köny-
nyűzenei együttes koncertjén keresztül is 
készülődhettünk Adventben a Karácsonyra. 
A zenekar dorozsmai tagjával, az egyik ala-
pítóval, Atlasz Henrikkel beszélgettem. 

– Mikor alakult a zenekar? 
– Karácsonykor négy éve, hogy először 

léptünk fel. Egy másik zenekarból váltunk ki 
hárman: Béni István, Körmöczi Zoltán és én, 
megalapítottuk ezt az együttest, majd csatla-
koztak a többiek is. Kisebb változások történ-
tek az óta, de úgy érzem, most a legmegfele-
lőbb az együttes felállása. A három alapító tag 
már kilenc éve együtt zenél. A zenekar vezető-
je Tiboldi Ákos (gitár, ének), aki Bécsben utolsó 
éves orvostanhallgató és gyermekorvosként 
dolgozik Ausztriában, Béni István, Egér (szóló-
gitár, ének) számítógépes szakember, Körmöczi 
Zoltán (dal-szerző, gitár) Orosházán tanít, én 
(Atlasz Henrik, fuvola) egy német vállalatot 
vezetek Magyarországon. A legnehezebb dol-
ga ennyi férfi között azt hiszem az együttes 
egyetlen hölgyének van, Szabó Zsanett (ének) 
főápolóként dolgozik, énekével annyit kell 
bizonyítania, mint az összes hangszeresnek 
együtt. A kezdetek óta velünk van Kovács Zsolt 
(dob), aki műsírkő készítésével foglalkozik. 
Később lépett a zenekarba Sztupkai Gergő 
(basszusgitár), aki szociális munkás szakot 
végez a főiskolán, valamint Tóth Tibor 
(szintetizátor), aki szintén még tanul. 

– Miért a keresztény könnyűzenét választot-
tátok? 

– Mindannyian vallásosak vagyunk, hi-
szünk Istenben. Képzett zenészek vagyunk, 
kevés magyar zenekar választja ezt a műfajt, 
főleg profi szinten csinálni. Megjegyezném, 
hogy nem kifejezetten római katolikus zene-
kar vagyunk, hiszen más felekezetű tagjaink 
is vannak: Szabó Zsanett pünkösdista, 
Sztupkai Gergő metodista, de ettől még ve-
lünk zenélnek a katolikus templomokban is. 

– Nehezebb vidéki zenekarként ismertségre 
szert tenni? 

– Valóban nem könnyű. Évek alatt sok 
próbával, koncerttel, nem kevés szellemi, 
időbeni és anyagi befektetéssel értük el, 
hogy ma már Magyarország első három 
ilyen jellegű zenekara között jegyeznek. 

– Hol lehet titeket hallani? 
– Keresztény templomokba szoktak minket 

hívni, erkölcsileg, ideológiailag hozzánk közel 
álló vallásos fesztiválokon lépünk fel, például 
Solymáron a Gospell Fesztiválon, Apostagon, 
Kalocsán a Keresztény Könnyűzenei Fesztivá-
lon, de Bécsbe is hívtak már minket, december-
ben pedig a Vajdaságot kezdtük járni, havonta 
egy-két koncertet tervezünk adni, ez még szer-
vezés alatt van. Nem pénzért zenélünk, csak az 
útiköltséget szoktuk elkérni. 

– Hogy fogad titeket a média? 
– Mivel a legjobb zenekarok között tartanak 

számon minket, egyre több kapcsolat alakul ki. 
Rendszeresen hallhatóak vagyunk a Petőfi 
Rádióban, az egri Katolikus Rádióban, a Pax 
TV-ben is láthatók vagyunk, ahol egy video-
klipet tervezünk. Több demo kiadvány után 
nyáron megjelent az első nagylemezünk Hoz-
zád szólok címmel, már régóta a közönség igé-
nye is volt ez. Országhatáron kívülre is került, 
tudunk róla, hogy az Egyesült Államokban és 
Ausztráliában is vannak példányok. 

– Milyen terveitek vannak? 
– Továbbra is szerepelünk ezeken a fesz-

tiválokon. Most már minket hívnak, és már 
januárban lekötötték az időpontokat. Termé-
szetesen továbbra is zenélünk templomok-
ban, illetve a már említett vajdasági fellépé-
sekre koncentrálunk. Mi a zene által az Úr 
igéjét közvetítjük, Istenről, Jézusról, Máriá-
ról zenélünk, reméljük, hogy ezáltal mások 
is együtt imádkoznak velünk. 

– Köszönöm az interjút.                   ZSÓFIA 
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3. képviselőnk 
Új esztendőbe lépve érdemes az elmúlt 

évről leltárt készíteni, a közeljövő terveit 
rendszerezni. A 2006 októberi önkormány-
zati választáson a Fidesz szegedi elnökségé-
nek döntése értelmében nem Kiskun-
dorozsmán indultam. Összesen 1202 szava-
zatot szerezve a Fidesz-KDNP pártszövetség 
listájáról kerültem ismét a szegedi közgyű-
lésbe. Az alakuló ülésen egyhangú szavazás-
sal az Ifjúsági- és Sportbizottság elnökének 
választottak. 

A dorozsmai választási eredmények 
közismertek, a két egyéni képviselő újravá-
lasztásra került, ugyanakkor a Fidesz-KDNP 
jelöltjei megduplázták a négy évvel ezelőtti 
ellenzéki szavazatszámot. Lényegesen szo-
rosabb lett a választási verseny, a tendencia 
mindenképpen az ellenzék jelentős erősödé-
sét mutatja előrevetítve a következő válasz-
tásokon bekövetkező váltás reális lehetősé-
gét. 

Mindeközben az a helyzet állt elő, hogy 
– személyemben – továbbra is biztosított 
Dorozsma politikailag többszínű és nagyobb 
létszámú szegedi városházi képviselete. 
Nemcsak mintegy hivatalból a sportügyek-
ben, hanem az úthálózat, tömegközlekedés, 
kiskertes problémák, Sziksós fejlesztése és 
más települési ügyek kérdéseiben továbbra 
is dolgozom Dorozsma hangsúlyos szegedi 
képviseletén. Mindebben természetesen 
pártsemleges együttműködés megteremtésé-
re törekedve a többi dorozsmai képviselővel. 
Képviselői munkámról, kezdeményezéseim-
ről továbbra is rendszeresen számot fogok 
adni Dorozsma közvéleménye előtt, miként 
várom további javaslataikat észrevételeiket, 
véleményüket is. 

 
KOHÁRI NÁNDOR 

(20/931-0579) 
kohnan@freemail.hu 

Újévi üdvözlettel 
...köszöntöm minden régi és leendő ügy-

felemet! 
Tisztelt magyarok és nem magyarok, 

akik hazátokként szeretitek a Kárpát-
medencét s benne pedig a darabokra szagga-
tott töredék hazánkat, szebb jövőt kívánok 
mindnyájunk számára. Kívánom, hogy a 
magyarok Istene segítse meg sokat szenve-
dett népünket, erősítse meg hitben és adjon 
erőt, egészséget, bátorságot, tisztánlátás 
képességét. Törekedjünk mindnyájan a tisz-
ta erkölcsös életre, és ugyanezt követeljük 
meg országunk vezetőitől is, vagy ha erre 
nem képesek menesszük őket! 

Az adott szó kapja vissza régi súlyát! 
Érjük el, hogy Magyarországnak legyen 
végre saját alkotmánya, amely a Szent Koro-
na eszme alapjaira támaszkodik a mai kor-
nak megfelelően, magyar szakemberek által, 
úgy megszerkesztve, amit bizonyos érdekcso-
portok nem módosítgathatnak saját érdekeik 
szerint. A magyar alkotmánynak évszáza-
dokig meg kell állni a helyét módosítgatások 
nélkül! Ezen már többen elkezdtek dolgozni, 
igaz erről nem nagyon tudósít egyetlen egy 
média sem. Isten malmai lassan őrölnek, de 
vannak ebben a hazában még jó hazafiak, 
akik teszik a dolgukat a haza érdekében, 
nem pedig a saját zsebük kitömése érdeké-
ben. 

A törvény legyen egyértelmű! Az egy-
szerű paraszt ember számára is azonnal 
érthető jogok és kötelezettségek mindenkire 
egyformán vonatkozzanak! Most az a hely-
zet, hogy van egy nem túl nagy létszámú 
csoport, akikre jobbára csak a jogok vonat-
koznak, kötelezettségeik alig vannak, míg a 
nagy többségnek jobbára csak kötelezettsé-
geik vannak, jogaik alig. Ezen mindenkép-
pen változtatni kell. 

Minden honfitársamnak jó egészséget és 
szebb jövőt kívánok, de a szebb jövő érdeké-
ben kinek-kinek a maga helyén minden lehe-
tőt meg kell tenni. 

 
Jöjj ki a fényre magyar, 
Húzd ki egyenes gerinced, 
És az Isten is megsegít 
Ha kéred és akarod is. 
 

FODOR ANTAL  
épületgépész-technikus, gázkészülék-szerelő 

Fogadóórák 
Tóth József fogadóórái: 
2007. január 29-én 17 órakor a művelő-

dési házban, 
2007. február 5-én a Bölcs utcai Család-

segítő Házban. 
* 

Február 11-én 50 éven felüliek focija 10-
13-ig az Orczy sportcsarnokban. Jelentke-
zés a helyszínen. 

* 
Kispályás labdarúgó kupa az Orczy 

sportcsarnokban február 4-én, 8-17-ig. 
 

TÓTH JÓZSEF 

Hívogat az iskola 
A Jerney János Általános Iskola szeretet-

tel várja a leendő első osztályos tanulók 
szüleit iskolabemutató rendezvényeire. 

 
A 2007/2008-as tanévben két első osz-

tályt indítunk.  
Az Európai Unió támogatásával megva-

lósuló „Felkészítés a kompetencia-alapú 
oktatásra” projektünk célja, hogy a tanulók 
matematikai, szövegértési, idegen nyelvi és 
informatikai képességei az uniós követelmé-
nyeknek megfelelve fejlődjenek, tanulási 
technikáik hatékonyabbá váljanak. A tanítási 
órákon a pedagógusok az újszerű munkafor-
mák mellett a legkorszerűbb informatikai 
eszközöket (interaktív tábla, projektor, szá-
mítógép, Internet) használják. 

A tanulási részképességzavarral 
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) küzdő 
tanulókat az iskola gyógypedagógusa része-
síti egyéni fejlesztésben. A lassabban érő 
vagy hosszabb ideig hiányzó, ezért társaiktól 
le-lemaradó gyerekek az egyes évfolyam-
okon matematikai és nyelvtani kiscsoportos 
felzárkóztató foglalkozásokat vehetnek 
igénybe, a súlyos szociális hátrányokkal 
küzdőket mentortanárok segítik. 

Az idegen nyelvek közül a német vagy 
az angol választható az 1. évfolyamtól 
(kezdetben osztályzás nélkül, játékos formá-
ban, majd a felsőbb évfolyamokon emelt 
óraszámban, kiscsoportban tanulnak). Az 
esélyegyenlőséget segíti az előkészítő jellegű 
számítástechnika szakkör a 4. évfolyamon, a 
tehetséggondozást célozzák a középiskolára 
előkészítő matematika szakkörök a 7. és a 8. 
évfolyamon. 

További tanórán kívüli tevékenységek: 
sportfoglalkozások (labdarúgás, kézilabda, 
gyógyúszás, cselgáncs, karate), valamint 
művészeti képzés (balett, társastánc, zongo-
ra, furulya, színjátszó, grafika és kézműves 
foglalkozások). 

Nyílt napok: február 6. (kedd), valamint 
február 9. (csütörtök) 9 és 11 óra között, 
amikor Dobó Imréné és Czékusné Démus 
Gabriella leendő első osztályos tanítónők 
tartanak módszertani bemutató órákat. 
Mindkét napon a bemutató órák után lehető-
ség lesz kötetlen beszélgetésre a tanítónők-
kel. 

Összevont szülői értekezlet: február 9. 
(csütörtök) 17 óra, az iskola ebédlője, ahol 

Lázár Zoltán igazgató és a tanítók részletes 
tájékoztatót tartanak a beiratkozásról, az isko-
la előkészítő foglalkozásokról, az iskola peda-
gógiai programjáról, valamint a jerney-s tan-
évek utáni továbbtanulási esélyekről. 

További felvilágosítás: az 547-082-es 
telefonszámon. 

 
A Jerney iskola köszöni 
A Cora Áruház tanév eleji tanszervásár-

lási akcióját a Jerney iskola szülői közössége 
nyerte. A 150 ezer forint értékű vásárlási 
utalványt – a diákönkormányzat javaslatára 
– főként sportszerek és  játékok, kisebb rész-
ben  irodaszerek beszerzésére fordítottuk. 

A 2006. november 25-én megrendezett 
hagyományos alapítványi estünk két felvo-
násos műsorában 14 osztály 333 tanulója 
lépett fel – nagy sikerrel. A jótékony célú est 
tiszta bevétele 457 ezer forint lett. 

Ezúton is köszönjük a tisztelt szülők, 
valamint az alábbi magánszemélyek és cé-
gek önzetlen támogatását: 

Ádám Zsuzsanna kozmetikus, Alex Di-
vat, Andi Divat, Baliné Mátyás Lívia, Bányai 
Cukrászda és Pizzéria, Batáné Lajkó Edit 
(Fodrász KTSZ), Borbélyné Gizike női fod-
rász, Borsos család, Csala Imre és családja, 
Csuka Bonita Zsófia családja, Dr. Géczi József 
országgyűlési képviselő, EGA-TRADE Kft., 
Eldorádó, Élő-Hely 2004. Kft., EURO-ONE 
Kft., Fábián József önkormányzati képviselő, 
Família Kereskedés, Flóratom Kft., Fodor 
Csaba és családja, Fortuna Lottózó, Frányó 
Péter, Gyuris Fagyizó, Gyuris István és csa-
ládja, Hódi Lilla családja, Jakus Sándorné 
(Fodrász KTSZ), Kati Divat, Kiskundo-
rozsmai Takarékszövetkezet, Kormányné Eta 
mesterfodrász, Maros Fleur Kft., Márta Zol-
tán, Mary Vegyidiszkont, Masa Ferencné, 
Mihálffy Béla, Misi Mókus Díszállat-
kereskedés, MODUL BAU Építőanyag, Napos 
Agro Kft., Nefelejcs Virágüzlet, Nógrádi Zol-
tán, Papp Zoltán, Pesti család, Péter Zoltánné, 
Pick Rt., Poppy ’99 Bt., Quin Lívia Ruházati-és 
Cipőbolt, Rája Horgász- és Sportfelszerelések 
Boltja, Rózsa család, Saeco Kávéautomata 
Szerviz, Sanofi-aventis Zrt., Sarok ABC, 
Somodi László órás, Speciális Bt., Stop Cuk-
rászda, Szakács család, Szegána Kft., Szegedi 
Vadaspark, Szélmalom Kábeltévé ZRt, Szél-
malom Vendéglő, Szélmalom Virágüzlet, 
Szent István Gyógyszertár, Szépasszony Kocs-
ma, Sziki Kerékpár- és Kismotoralkatrész 
Szaküzlet, SzINT Kft., Tabak Dohánybolt, Tari 
Gellért, Thurzó és Társa Bt., Tóth József önkor-
mányzati képviselő, Újvári Ernőné és Brigitta 
fodrászok, Ungi Bt., Vadliba Vendéglő, Vásár-
téri Italbolt, Vásártéri Olcsó Palackozott Italok 
Boltja, Vasmacska Borozó, Zsuzsi Divat. 

LÁZÁR ZOLTÁN ISKOLAIGAZGATÓ 
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A védőnők 
Beszélgetés nyugdíjas és még aktív védőnőkkel a 

teljesség igénye nélkül. 
 
Előttem az utódom. 
Azzal a szándékkal kerestem meg 

Szabóné Ocskó Zsuzsannát, hogy nyugdíjas 
védőnőként beszéljen az elődeiről, az élőkről 
és akik már nincsenek közöttünk. 

– Természetesen magáról is szeretnék halla-
ni, hogyan él nyugdíjasként. 

– Nehéz úgy kezdeni, ha arról akarok 
beszélni, kik vezettek be a szolgálat rejtelme-
ibe. Rájuk szívesen emlékszem, de hiányoz-
nak a szakmából. Először Wágner Viktória 
nénit említeném. Ő volt az én tanítómeste-
rem. 1952 óta volt a pályán és 1965-ig az 
egészség szolgálatában tevékenykedett. Ak-
kor kezdtem én a munkámat. Nagyon sokat 
tanultam Tőle. Ő vezetett a babák-mamák 
világába engem is. Sokan még ma is szíve-
sen emlegetik Őt. Idén lesz a százéves szüle-
tésének évfordulója. Erre ünnepséget szerve-
zünk. Parasznyán van az emlékmúzeuma. 
Az itteni személyes dolgait vitték el oda, és 
az ott egy emlékhely részére. Több volt, mint 
egy védőnő. Feladatát misszióként vállalta. 
Sokat tett a cigányság helyzetének javításá-
ért. Legfontosabb volt számára az önzetlen 
szeretet. Márta Józsefné, Jucika védőnőt 
említeném következőként. Viktória nénivel 
dolgozott egy ideig a 60-as évek közepéig. 
(Mártánét is szerettük volna meghallgatni, de 
fiánál tartózkodik. Bizonyosan szép élményekről 
számolt volna be.) Addig két körzet műkö-
dött, utána vettek fel engem harmadik védő-
nőnek 1966 januárjában. 1998-ig dolgoztam. 
Azt tudom mondani, köztiszteletben álló 
személy volt, sokat tanultam tőle a szakmá-
ról. Nagyon szerettem a védőnői munkát. 
Szívügyem volt. Sok kisbaba született a mű-
ködésem alatt. Sok felnőtt kérdezi, honnan 
ismerem. Végigkísérem az életüket, hiszen 
többükkel itt élünk. Szép emlékeim marad-
tak az aktív munkában töltött életről. Volt 
nehezebb rész is, de zömmel szépnek mond-
ható a pályafutásom. Azt üzenném a fiatal 
babát váró fiataloknak és kisbabásoknak: 
gyermek nélkül nem élet a földi lét egy há-
zaspár számára, amelyet szeretettel lehet 
kitölteni egymás és a gyerekek felé. 

– Hogyan telnek a nyugdíjas éveid? 
– 1998-tól lettem nyugdíjas. Azóta egy 

percig sem voltam feladat nélkül. Bekapcso-
lódok a védőnői munkába úgy, hogy öt éve 
vezetek egy baba-mama klubot a plébánia 
udvarán levő közösségi házban. Hetenként 
jövünk össze tizenketten. Jól érezzük ma-
gunkat, én tanácsokkal látom el a kismamá-
kat – megbeszéljük az esetleges problémá-
kat, ünnepeket szervezünk (Mikulás, Kará-

csony, családi évfordulók). Idehaza én va-
gyok a mozgatórugó, hiszen együtt élek 
házas gyerekeimmel és unokáimmal. A gye-
rekeket viszem zeneórára, megyek értük, 
főzök, takarítok. Úgy érzem, hasznosan töl-
töm el nyugdíjas napjaimat, éveimet. Jelen-
leg is védőnőnek érzem magam. Legfonto-
sabb számomra a szeretet, hála Istennek van 
kit és kiket. Édesanyám is velünk él 85 éve-
sen, teljesen szellemileg frissen. Sokat segít 
nekem a konyhában. Sokat köszönhetek 
neki, ennyi mindent nem tudnék vállalni 
nélküle. Naponta nyolc-tíz személyre főzök. 
(A veje dicséri az almás süteményét.) 

– A régiek közül említhetnél néhányat! 
– Szívesen említem Bartókné Erzsikét. 

Sok időt töltött Dorozsmán. Én is dolgoztam 
vele. Mai napig is tartjuk a kapcsolatot. 

– Mostaniakat ismered-e? 
– Itt van közöttünk Polyákné Késmárki 

Ilona, Monostoriné Rózsika 1971 óta, és lá-
nya Rita két éve, Rózsa Éva. 

 
Dr. Bihariné Jenei Mária koránál fogva 

nem nyugdíjas. Jelenleg azonban szünetelte-
ti e nemes felvállalt pályát. 

 
– Pályafutásodról néhány szóban szólnál? 
– 1979-től vagyok Dorozsmán védőnő. 

Szabóné Zsuzsikánál töltöttem a gyakorlato-
mat. Ez azt jelenti, hogy hathetes gyakorlatot 
kellett letölteni kihelyezésem előtt. Sok szép 
dolgot tanulhattam ezen idő alatt az előde-
imtől. Hála nekik érte. Jelenleg azért fáj a 
szívem, mert abba kellett hagyni a védőnői 
munkát. A családomnak nagy szüksége van 
rám. Egyetemista lányom és az ügyvéd fér-
jem mellett megtalálom a teendőm, hogy ők 
egész emberként tudjanak teljesíteni pályá-
jukon. Nyolcvanéves édesanyám is rászorul 
a gondoskodásra. Úgy gondolom, hogy e kis 
megszakítás után visszatérhetek a munkám-
hoz, amit nagyon szeretek. A kismamák és a 
babák nagyon hiányoznak. Most még élve-
zem a hirtelen jött szabadságot, mert friss ez 
az élmény. Társadalmi funkcióként a Vörös-
keresztes Klub elnöke vagyok 1980 óta a 
dorozsmai szervezetben. Ott nagyon számí-
tanak a munkámra – szeretem csinálni. Kör-
zetemet Rózsa Éva vette át, ő is fiatal és 
energikus, talpraesett, nyugodt. Nyugodt 
szívvel adtam át neki a kisgyerekeket. A 
roma lakosság körzetét Monostoriné Rózsika 
viszi. Ez a körzet az enyém volt, nem olyan 
nehéz, mint a régebbi időkben volt. A védő-
körzetben két orvos dolgozik: Dr. Vízi Ilona 
és Dr. Oláh Julianna. A várandós tanácsadá-
sokat a védőnők önállóan vezetik. Ha prob-
léma adódik, a központi tanácsadóba utal-
juk. 

 
Polyákné Késmárki Ilona védőnő: 
1983 óta dolgozom Dorozsmán. Olyan 

anyukákkal dolgozom, akik nekem szület-
tek. Szeretem a munkám. Jelenleg Dorozs-
mán élek. Lakhelyem elhagyását fontolga-
tom, mert két gyermekem is Budapesten él, 
és későbbiekben lehet, hogy oda kell költöz-
nöm. Hiszem, hogy az már a nyugdíjas éve-
imre tolódik. Területem elég nagy: Dorozs-
mai út az állomásig, a fél Újosztás az enyém 
a Czékus utcáig és a Jerney utca végig. Jelen-
leg 24-25 a csecsemőlétszám, negyven körüli 
a kisgyerek, ötven körüli a nagyobb gyere-
kek száma. A Jerney utcai iskola és a Bölcs 
utcai óvoda tartozik a körzetembe. A kisma-

mák létszáma egy kicsit lecsökkent, de azért 
tíz fölött van a körzetemben. Munkámat 
családlátogatások töltik ki, az iskolai és óvo-
dai munka, valamint a tanácsadási munka a 
rendelőben. Sokrétű a munkánk, sok az ad-
minisztráció. Hála Istennek kaptunk céges 
mobiltelefont. Segíti a munkánkat. Be tu-
dunk jelentkezni családokhoz, és gyakran 
keresnek kismamák is bennünket. Hallgató-
kat hozzánk adják gyakorlatra. Az én kezem 
körül is mintegy tizenöt hallgató került ki. 
Egyetemi szintre emelték a képzésüket. 
Jelenleg Pécsett van ilyen. Nagy szerepe 
van a védőnőknek, hogy mit tudunk meg-
valósítani a programok közül: pl. védőoltás 
fontossága, járványok felszámolása, higié-
nia stb. 

 
Így élnek a nagyon fontos emberek, a 

védőnők, akár nyugdíjason, akár aktívan, de 
a családunk aktív tagjai maradnak az éle-
tünkben. 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

Szabóné Ocskó Zsuzsanna, Polyákné Késmárki 
Ilona, dr. Bihariné Jenei Mária 

Rend a lelke… 
…mindennek – tanították nekem a 

szüleim. Sokszor elismételték, s én megér-
tettem. Úgy hiszem, ha saját családi körün-
kön belül ennek tudatában, nem meginog-
va cselekszünk, az első lépést már megtet-
tük. Leülünk higgadtan, megbeszéljük 
feladatainkat, anyagi számvetéseket vég-
zünk közösen. A gyereket is meghallgatjuk 
gondjairól, legalább esténként televíziózás 
helyett. „Apám asztalánál”, ahogyan a 
költő két szavából sugárzik, az apai tekin-
tély, a családfőnek, a „vezetőnek” megér-
demelten kijáró tisztelet. 

Az Újesztendő kezdetén bizonytalan-
ság vesz körül, gondterhelten állok, a ha-
zánkban uralkodó tervezetlen, előre nem 
várt, átgondolatlan meglepetések káoszá-
ban kapálózva. 

S ami nem változik, mondhatni állan-
dó: újult erővel próbálok, előre nem várt, 
kiszámíthatatlan gazdasági gondok köze-
pette is harcolni nap mint nap a „rendért”, 
legalább a családomon belül. Hiszem, hogy 
szüleim útmutatása megállja helyét az 
időben és – egy napon – az emberek szem-
léletében is. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Felhívás 
Kérjük, hogy adója 1%-át a szegedi II. 

kórház gyógyító tevékenységének támoga-
tására a Posonyi Ignác Egészségfejlesztő és 
Kulturális Alapítvány javára felajánlani 
szíveskedjék. 

Számlaszám: 
OTP Bank 11735005-20333175. 

Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma 
 

* 
 
Adója 1%-át a Polgárőrség részére is 

felajánlhatja. 
Adószám: 18458556-1-06. 
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Gyógyszerhelyzet, vizitdíj 
A megváltozott gyógyszertámogatási 

kulcsok következtében egyes készítmények 
ára akár meg is duplázódhat. A 90%-os tá-
mogatás 80%-ra, a 70%-os 55%-ra, az 50%-os 
25%-ra csökkent. Bevezették a 300 forintos 
dobozdíjat is a 100%-osan támogatott, tehát 
eddig térítésmentesen kapható gyógyszerek-
re. 

Dr. Szirtesi Zoltán háziorvost arról kér-
deztük, hogy a január 15-étől életbe lépett 
változások hogyan érintik a betegellátást 
eddigi tapasztalatai alapján. 

– A szakma tiltakozása következtében 
jelenleg egy átmeneti állapotban vagyunk, 
mert habár a miniszteri rendelet már meg-
született, de a végrehajtási utasítás nem, így 
a részletes szabályozás még nem ismeretes. 
Jelenleg az olcsóbb gyógyszerek felírására 
vagyunk kényszerítve. Ugyanazon ható-
anyagúak közül a legolcsóbbat kell felír-
nunk. Előfordul azonban olyan javasolt 
gyógyszer, amely a patikákban nem kapha-
tó, de a gyógyszerésznek jogában áll helyet-

tesítő gyógyszert adni. Amennyiben a beteg 
az olcsóbb gyógyszert nem fogadja el, akkor 
aláíratunk vele egy erről szóló nyilatkozatot, 
amely alapján megszokott gyógyszerét a 
csökkentett támogatás miatt ezután drágáb-
ban kaphatja meg. 

A vizitdíj, amellyel mi, orvosok nem 
értünk egyet, február 15-e után lép életbe, ha 
addig a tiltakozások hatására a rendeletet 
nem vonják vissza. A bevezetendő új rend-
szer lényege, hogy minden egyes háziorvos-
nál történő megjelenés alkalmával 300 forin-
tot kell fizetni, ez alól a krónikus betegek 
élveznek kivételt, illetve a szociálisan rászo-
rulók esetén ez az összeg 100 forint. Ugyan-
ez vonatkozik a szakrendelések esetére is, de 
abban az esetben, ha beutaló nélkül jelenik 
meg a beteg szakrendelésen, ambulancián, a 
fizetendő díj 600 forint. A kórházi ágyon 
töltött betegnapok után is 300 forintot kell 
fizetni. 

Annyit el lehet mondani, hogy az új 
rendszer alkalmazása kapcsán a betegek is 

kezdenek zúgolódni, hiszen például hosz-
szabb a várakozási idő, drágábbak a gyógy-
szerek stb. Mi nagyon megértjük, elnézést 
kérünk a betegektől, nem mi tehetünk róla, 
hiszen jogszabály kötelez minket. 

– Hogyan érinti mindez az orvosokat admi-
nisztráció és költség szempontjából? 

– Korábban már megvonták a háziorvos-
októl a műszerek, eszközök amortizációs 
költségét, ezért erre nincs fedezet. Az előírt 
adminisztrációval járó költségeket szintén 
nekünk kell állnunk. A kártyapénz összegét 
1998 óta nem emelték, sőt, a közelmúltban 
csökkentették, de a tiltakozások miatt a kö-
zelmúltban visszaállították. 

Összefoglalva: a finanszírozási összegből 
alig-alig tudunk kijönni, az eddig bevezetett 
és még kilátásba helyezett módosítások kap-
csán felmerülő adminisztráció elveszi az időt 
a betegek érdemi, alapos vizsgálatától. 

 
 

TÍMÁR L. 

A Dorozsmai Baba-Mama Klub eseményei 
December 6-án a Mikulás meglátogatta a 

Baba-Mama Klubot. A Klubot  látogató gyer-
mekek jók voltak, így a Mikulás apró aján-
dékkal kedveskedett nekik a támogatók 
jóvoltából. December 19-én évzáró karácso-
nyi ünnepséget tartottunk a Klubban, melyet 
a délutáni időpont miatt néhány édesapa is 
meglátogatott. 

Karácsonyi zeneszó és beszélgetés mel-

lett az apróságok nagyot játszottak, majd 
távozásakor a jókívánságok mellé meglepe-
tést vittek haza a gyerekek. 

2007. január 3-án 9 órától a Klub újra 
várja kedves jelenlegi és új tagjait! 

Támogatóinknak ezúton is köszönjük a 
szíves hozzájárulásukat: COOP Szeged ZRt., 
Dr. Fábián József önkormányzati képviselő, 
Nemes Judit Vegyesbolt - Széksósi út. 

„Utólag már 
sopánkodni kár” 

A munkanélküliség „virágkorát” éljük, 
de hiányszakmákból nincs hiány. A legújabb 
hírek szerint immár kettőszáz szakmát érint. 
A felsőbb iskolákba kevesebb tanulót vesz-
nek fel, a kiesők valószínűleg „szakma után 
néznek”. 

Az elképzelések szerint januártól ki kell 
nyitni az Európai Unióba belépő Románia és 
Bulgária előtt a munkaerőpiacot. Viták foly-
nak arról, hogy ütemezett, részleges vagy 
teljes legyen a nyitás. Döbbenten olvasom a 
hihetetlen hozzáállásokról szóló híradáso-
kat. Az indítvány szerint automatikus, min-
den további vizsgálatot nélkülöző engedély-
kiadási gyakorlat lesz érvényben. A tisztelt 
SZDSZ és OEP munkaadó oldala a teljes 
nyitás mellett voksolnak, de „korlátozásokat 
utólag is lehet hozni” – állítják. Égetően fon-
tos kérdésről lévén szó az országunkban, és 
automatikus, utólagos intézkedésekről be-
szélnek? Hol van az átgondolt, előre meg-
fontolt ésszerű gondolkodás? Majd „utólag” 
sopánkodva tekintünk vissza a káosz kellős 
közepéből, s nézünk tétován állásnélküli 
gyerekeink szemébe? 

A pályaválasztás egyre bizonytalanabb 
lesz, de úgy tűnik a vezetők hozzá nem érté-
se, – véleményem szerint – pályatévesztése 
egyre nyilvánvalóbb. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

10 éves a Családsegítő Klub 
December 12-én ünnepi műsor keretében köszöntötték a Csa-

ládsegítő Klub 10 éves fennállását. A Bölcs utcai óvodások karácso-
nyi történetekből összeállított köszöntője óriási sikert aratott; öröm-
könnyeket csalt a hallgatóság szemébe, amelynek soraiban sok idős 
nagyi és papi foglalt helyet. A meghatódottság jellemezte az idő-
sebb klubtagok műsorát is, a Három Bölcs király főhajtása a jászol-
ban lévő kis Jézus című jelenetüket. A szereplők még el sem foglal-
ták a helyüket az ünnepi asztaloknál, amikor halk moraj futott vé-
gig a teremben: egy színpompásan feldíszített karácsonyfát hoztak 
be. Körbeállták a fát és megajándékozták egymást. Csillagszórót 
gyújtottak és fényénél szép karácsonyi dalokat énekeltek. Megható 
volt a sok munkában megfáradt emberkórus éneke, elfeledve a min-

dennapok gondjait. Közben a nemrégiben kitüntetett Király 
Endréné és csapata az ebédlőben ünnepi terítéken lévő pezsgővel 
ajándékozta meg a jelenlevőket. Ünnepi beszédében köszönetét 
fejezte ki a 12 alapító tagnak egy-egy jelképes ajándékkal. 

Az ünnepségen részt vevő Fábián József képviselő beszédében 
szorgalmazta az effajta rendezvényeket, mert az idősek közösen 
könnyebben elviselik a magányt és az időskori megpróbáltatásokat . 

Újabb meglepetésként egy óriási tortát hoztak a terembe. Mind 
a hetven személy elégedetten dőlhetett hátra székében, kielégítve 
édesszájú háztartását. 

Köszönet az önkormányzati képviselőknek, a Bölcs utcai óvó-
nőknek és az általuk betanított óvodásoknak és az Idősügyi Tanács-
nak értékes ajándékaikért. A legvégén köszönet Király Endrénének 
és kollégáinak, akik nélkül az est nem jöhetett volna létre. 

KALMÁR VINCÉNÉ 
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Közérdekű 
telefonszámok 

Autóklub segélyhívószám: 188 □ Dégáz ügyfél-
szolgálat: 06-40-824-825 □ Démász ügyfélszol-
gálati iroda: 06-40-82-22-82 □ Vízmű hibabeje-
lentés: 420-155 □ Drogambulancia: 436-353 □ 
Gyógyszertári ügyelet sürgős esetben: 420-131 
□ Hibabejelentés: 143 □ MÁV direkt: 06-40-49-
49-49 □ Mentők: 104 □ Okmányiroda bevándor-
lási ügyek: 475-509 □ Okmányiroda vállalkozói 
igazolvány ügyintézése: 564-450 □ Közlekedési 
ügyek: 564-450 □ Népesség-nyilvántartás: 475-
800 □ Személyi igazolvány ügyintézése: 475-
509 □ Orvosi ügyelet: 474-374 □ Polgármesteri 
hivatal: 564-364 □ Rendőrkapitányság: 562-400 
□ Rendőrség: 107 □ Szepark Kft.: 487-421 □ 
Tisza Volán Közönségkapcsolatok Iroda: 550-
180, 550-181, 550-182 □ Tudakozó: 198 □ 
Tűzoltók: 105 □ Szeged M. J. V. Önkormányza-
ti Városőrség: 06-70-235-0512 

OLVASÓI LEVELEK 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2004 évi 
SZJ adó 1%-ból felajánlott 102 784,- Ft-ot 
játékokra, írószerekre, és az óvodai bútorok 
felújítására fordítottuk. 

A tartalékalapból 200 000,- Ft önrészt az 
Iskola-Út Program keretében megvalósult 
óvoda felújításához használtuk fel. 

Köszönjük támogatásukat, melyekre a 
továbbiakban is számítunk óvodásaink fejlő-
dése érdekében! 

Adószám: 18454868-1-06 
 

BÖLCS UTCAI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

Motoros fiatalok 
Ez úton szeretném kérni a segítségüket. 

Kiskundorozsmán élek már több mint 18 éve 
és eddig még nem volt semmi gondom, de 
az elmúlt néhány hónapban mindez erősen 
megváltozott. A kiskundorozsmai Czékus 
utca végének környékén lakom közel a bu-
szok végállomásához. Néhány hónapja kez-
dődött, hogy fiatalok „költöztek” be az otta-
ni buszmegállóba. Ezzel még nem is lenne 
gond, de mára ez a helyzet durvább lett. 
Motoros versenyeket rendeznek, szemetel-
nek a buszmegállóban, és az ember nem érzi 
magát biztonságban, amikor a megálló felé 
halad, mert a motorokkal össze-vissza men-
nek. Autókkal versenyeznek, pörgetik a 
motort, trágárul beszélnek és náluk a beszéd 
abból áll, hogy egyik utca végéből a másikba 
ordibálnak… Összegezve: Megkeserítik az 
ott lakók életét. Késő estig motorokkal mász-
kálnak a megállónál, a buszmegállóban a 
kutyát sem ültetném le a földre olyan szintű 
lett a szemetelés. A környéken lévő utcákban 
kisbabák is vannak, és a motor hangja felveri 
őket az alvásból. 

Azért írtam ezt a levelet, mert megkö-
szönném, ha lehetne lépni valamit ez ügy-
ben és ez az újság minden dorozsmai számá-
ra elérhető és megköszönném, ha írnának 
akár egy rövidke cikket erről. Akár ezt az e-
mail-t is közzé tehetik, de sok itt lakó ember 
nevében kérem Önöket, hogy segítsenek, 
mert ez a helyzet már tarthatatlan. 

Jó lenne felhívni a szülők figyelmét arra, 
hogy tartsák szem előtt a gyerekeket ( mert 
elég sokan köztük még a 14-15 éves korosz-
tályhoz tartoznak) illetve a legjobb megoldás 
az lenne, ha találnának maguknak másik 
helyet, ahol nem zavarják az ott lakókat. A 
Czékus utcát pedig nem azért csinálták meg, 
hogy ott versenyeket rendezzenek! 

Segítségüket sok dorozsmai nevében 
megköszönném! 

SZ. A. 

Czékus utcai 
bandák 

Tisztelt Szerkesztőség! 
A 2006. december 8-i Dorozsmai Napló-

ban az olvasói leveleknél láttam egy hölgy 
írását. Erre szeretnék reagálni pár szóban. 

Péter Lászlóné vagyok. Az én gyerekem 
is kijár a Czékus utcába „bandázni”. Mivel én 
is, sokszor feleslegesen, de aggódó szülő 
vagyok, érdeklődtem a gyerekekről az utca 
lakóitól, hogy s mint viselkednek? Két szemé-
lyen kívül senkinek semmi baja nincs a fiata-
lokkal. A fiatalok is állítják, hogy összejön-
nek, beszélgetnek, hülyéskednek. Miért baj 
ez? – kérdezte tőlem többször az én fiam is. 

Az én véleményem az, hogy kellene ezek-
nek a fiataloknak egy klub vagy ehhez hason-
ló helyiség, ahol egy héten kétszer-háromszor 
összejöhetnének. Régen volt Dorozsmán a 
Művelődési Házban erre biztosítva helyiség. 
A mai fiataloknak semmi nincs Dorozsmán. 
Még egy mozi sem, ahol szórakozhatnának. 
Tehát sajnos csak az utca marad. 

Jó volna felhívni erre az illetékesek fi-
gyelmét. 

Köszönettel, 
PÉTER LÁSZLÓNÉ 

Az áthelyezett 
hulladékudvarról 

A korábbi helyén lévő telep sem volt 
igazán közel Dorozsma lakóinak a megköze-
lítéshez, jól kirakták, biztosan féltek, hogy 
bűzölögni fog. Pedig akárki járt ott, rendet, 
tisztaságot látott, bűz sem volt tapasztalható. 
Az a hosszú hajú fiatalember igen jól rend-
ben tartotta. Aztán felröppent a hír, hogy a 
telepet áthelyezik, valahová a temető közelé-
be, amitől rögtön berzenkedni kezdtek az 
emberek, mert a telep helye kellett a mellette 
álló nagyvállalkozásnak. Kutya bánja, hogy 
áthelyezték, de ne még kintebb tették volna. 
Ma már nem szívesen (úgy is mondhatnám 
nem nagy bátorsággal) viszek oda hulladé-
kot, még ha ingyenes is. A korábbi rend és 
tisztaság a múlté. A nagyhajú, csendes em-
ber sincs már ott. A telep kisebb lett az az-
előttinél és piszkosabb is. Reménykedtünk 
többen, ha már áthelyezik, kicsivel nagyobb 
lesz az új, hogy legalább megfordulhatnánk 
az udvarán utánfutóval, mert valljuk be, 
nem mindenki tud futóval tolatni, de ha 
tudna is, olyan keskeny helyen nem lehetett. 
Ez még kisebb. Kíváncsi vagyok aztán arra 
is, hogy vajon Juli néni meg Pista bácsi mi-
ként mászik fel 3 méter magasra, ha a becsu-
kott végű nagykonténerbe kell, hogy rakja a 
hulladékát. Mert bizony ebben nem segít 
senki. De még egy lajtorja sincs, amit nekitá-
masztva az oldalának, felmászva belehajít-
hatnák a dolgaikat. Bár ha eléggé nekivesel-
kedik Juli néni, talán feldobhatja zsákját 
olyan magasra, mint az amerikai katona a 
hajóra. Na hát majd meghirdetünk egy ten-
gerészgyalogos kiképzést Juli néninek. Mint 
említettem: szóval a bátorság. Ha csoporto-
san megyünk, nincs abban hiány, de ha 
egyedül, bizony villog a szemünk, mint a 
rendőrlámpa körbe-körbe, annyi a rossz 
megjelenésű durva, trágár beszédű alak, aki 
ott ólálkodik. Meg hát ugye, a telep közelsé-
ge, közvetlen rálátás arra a sajnos nem épü-
letes panorámára, nem valami bizaloméb-
resztő, vagy biztonságnövelő érzés. Lehet itt 
tenni valamit? Mert így a hulladékudvar 
látogatottsága nem biztos, hogy az említet-
tek miatt a kívánt szintet fogja hozni, vagy 
ne csodálkozzunk, ha a vadlerakók száma 
gyarapodni fog. 

In memoriam 
Farkas Dezső 

Halálának 15. évfordulójára 2007. január 
27-én a 7 órai szentmisén emlékeztünk költő-
karnagyunkra! 

15 éve nincs közöttünk, elszólította tőlünk 
égi „hozsannájához” Teremtőnk! Mi pedig, 
akik ismertük és szerettük, azóta is hiányoljuk 
kedves mosolyát, segítőkészségét, szenvedélyes 
szeretetét az egyházi zene megszólaltatásának 
úgy saját hangján, mint karmesteri pálcájának 
finom mozdulataival kicsalogatva az énekkari 
tagokból, hogy zengjenek az Úrnak szép éneke-
ket! 

Most, e mise előtt Őérte szólt a harang 
Dorozsmán, hogy emlékezzünk együtt egy nagy-
szerű emberre, kiváló karnagyra, költőre, egy 
igazi dorozsmaira! 

Bűnügyi tájékoztató 
A rendőri jelenlét hiányából fakadó bűn-

cselekmények: 
Karácsony előtt a templomdombon lévő 

reflektorok közül hatot ismeretlen tettesek 
megrongáltak. Ezért hiányos a templom észa-
ki oldalának megvilágítása. A feljelentést az 
egyházközség megtette. A subasai buszmeg-
állóban levő, korábban megrongált, majd 
helyreállított üveget ismételten kitörték. 

 
Szenteste a Zöld sziget gyógynövény 

szaküzlet kirakatát ismeretlen tettesek betör-
ték, az ott található ezüst ékszereket eltulaj-
donították. 

 
Szilveszter előtt szombat este záróra 

előtt a Privát Mini ABC-ben két álarcos sze-
mély megtámadta és leütötte a tulajdonost 
és alkalmazottját. A kasszát kifosztották. 

 
Dorozsmán az ősz óta négy házhoz tör-

tek be nappali órákban, az ott talált kész-
pénzt és ékszert eltulajdonították. Csupán 
egy helyen volt riasztóberendezés. 

 
Éjszakai órákban rendszeresen csavargó 

személyek a kerítéseken beugrálva az udva-
ron és az épületekben található értéktárgya-
kat eltulajdonítják. Az elmúlt fél évben leg-
alább húsz ilyen eset vált ismertté. 

 
Rendszeresen előforduló eset, hogy az 

utcán hagyott gépkocsiban lévő értéktárgyat 
eltulajdonítják. Megoldás lehet riasztó szere-
lése. Ajánlott, hogy éjszaka ne hagyjuk gép-
kocsinkat az utcán parkolni. 
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Az aloe vera csodálatos története (2. rész) 
Előszó 
Cikksorozatom második részét olvashatják, amely az Aloe vera 

összetételéről, tulajdonságairól számol be. Megmutatja, hogy a kü-
lönböző betegségekben milyen gyógynövényeket célszerű használ-
ni kiegészítő kezelésként. 

 
Az Aloe vera mint az emberi szervezet tükörképe 
Az Aloe Barbadensis Miller a liliomfélék családjába tartozó tró-

pusi gyógynövény. A csodálatos Aloe levél húsz ásványi anyagot, 
tizennyolc aminosavat, tizenkét vitamint (kivéve a D-vitamint), 
nagy molekulájú szénhidrátokat, rostokat, baktérium-, vírus-, és 
gombaölő hatású anyagokat, enzimeket és növényi hormonokat 
tartalmaz. A szervezetünket kb. 350-féle vegyület alkotja, ebből 240-
féle megtalálható az Aloéban. A legcsodálatosabb az, hogy az alko-
tórészeknek az egymáshoz viszonyított aránya a lehető legjobban 
igazodik a szervezetünk igényeihez. Ilyet mesterséges körülmények 
között nem lehet előállítani. Ez egy minőségi táplálék, amely vissza-
adja a harmóniát, pótolja a hiányzó ásványi anyagokat, vitamino-
kat, nyomelemeket, ellenállóvá teszi a szervezetünket a fertőző 
betegségekkel szemben. Segít közömbösíteni a környezeti ártalmak 
során keletkező méreganyagokat, növeli fizikai, szellemi teljesítőké-
pességünket, óvja bőrünket, a kisiklott anyagcsere-folyamatokat a 
helyes mederbe tereli, szabályozza az immunrendszer működését, 
javítja a bélműködést, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és 
sejtépítő hatása van. Az Aloe a természet ajándéka, az emberi szerve-
zet tükörképe. Közismert az a szerteágazó hatás, amit e növény alkal-
mazásakor az emberek magukon tapasztalnak. Örvendetes módon 
egyre többen használják az Aloe verát. Abban az esetben is, ha nincs 
semmilyen egészségügyi problémájuk, egyszerűen a jó közérzet eléré-
se, a kiváló fizikai kondíció biztosítása, vagy a rendszeres sporttevé-
kenység folytatása a cél. Orvosaink szerint ezt a jó minőségű tápanya-
got már születésünk előtt a szervezetünk számára biztosítani kell. A 
téves gondolkodás szerint meg kell várnunk a betegség kialakulását, 
és csak utána kell a megfelelő lépéseket megtennünk. 

 
Aloe vera a nők életében 
A terhességre való felkészülés fontosságát nem lehet eléggé 

hangsúlyozni, hiszen a fejlődési rendellenességek 50%-a megelőz-
hető megfelelő mennyiségű és minőségű táplálkozással. A foganta-
tás előtt már érdemes a „szervezet raktárait feltölteni”. A valódi 
betegségmegelőzés ekkor kezdődik. A terhesség alatt is lehet fo-
gyasztani Aloe vera tartalmú készítményt, de csak olyat, amely nem 
tartalmaz aloint, mivel az alhasi vérbőséget okoz. Az olyan készít-
mények, amelyek az IASC (Nemzetközi Aloe Tudományos Tanács) 
védjegyével rendelkeznek, csak a belső hasznos gélt tartalmazzák, 
ami aloinmentes. 

Ajánlott a stabilizált Aloe vera gél, amelyet lehet gyümölcsök-
kel, pl. áfonyával, almával kombinálni. Jó tapasztalatok vannak a 
mélytengeri üledékből kivont ásványokkal, hiszen ezek fehérjékhez 
kötöttek, így mind a felszívódás, mind a beépülés jóval hatéko-
nyabb. Legfőbb összetevői: kalcium, magnézium, foszfor, vas, jód, 
szelén, cink, réz, mangán, vanádium, molibdén. Rendszeres fo-
gyasztás esetén a vérszegénység is elkerülhető. A zöldségből és a 
gyümölcsből kivont természetes vitaminokat részesítsük előnyben. 
A Béta-karotin, E-vitamin és a szelén kombinációja a legkedveltebb 
a világon. Olyan telítetlen zsírsavterméket használjunk, ami kombi-
nálja a hidegvízi halak olaja (omega 3) és az olívaolaj (omega 9) 
zsírsavakat. A méhpempő a fogantatáshoz és a magzat fejlődéséhez 
szükséges legteljesebb táplálék, amelyet a természet állított össze. A 
folyadékpótlásra koffeinmentes teakeveréket ajánlunk. 

 
Az Aloe vera jelentősége a rosszindulatú daganatok kezelésé-

ben és megelőzésében 
Világszerte ismert tény, hogy a fejlett, illetve a fejlődő országok 

halálozási statisztikájában a szív- és érrendszeri betegségek után 
közvetlenül a legnagyobb problémát a rosszindulatú daganatok 
okozzák. Magyarországon a fejlett országok statisztikai tendenciájá-
val szemben növekszik a daganatok előfordulási gyakorisága. Ha-
zánkban évente 30-40 ezer ember hal meg rosszindulatú daganatos 
betegségekben. A WHO felmérése alapján a gyógyszerek mellékha-
tásaiból adódó elhalálozás a statisztika negyedik helyén áll. A daga-
natokozó tényezők kb. 80-90%-a külső kémiai anyag, amely az em-
beri tevékenység következtében van jelen a környezetünkben, és a 
tápláléklánc, akár a munkavégzés, a levegő-, víz-, talajszennyeződés 
kapcsán kerülnek kapcsolatba az emberi szervezettel. Minden em-
berben megvannak azok a gének, amelyek a daganatok keletkezésé-
ben szerepet játszanak, de ezek egyrészt nyugalomban vannak, 

másrészt működésüket ún. gátló gének fékezik. Valamilyen külső 
daganatokozó tényező hatására (dohányzás, stressz, szennyezett 
levegő, radioaktív sugárzás) ezek az ún. onhogének aktiválódnak, 
és ha a szervezet védekezési mechanizmusa – az immunrendszer 
valamilyen ok miatt legyengül, akkor ez a hét tényező együttesen a 
daganatok megjelenését okozhatja. 

Az Aloe vera gyógynövény használatával nagyobb a valószínű-
sége a rosszindulatú tumorok megelőzésének, illetve a kezelt daga-
natok végleges gyógyításának. Az Aloe vera a gyógyszerek mellék-
hatásait csökkenti, míg a terápiás hatás fokozódik. A sugárterápia 
mellékhatásának csökkentésében is nagy jelentőséggel bír. 

Rosszindulatú daganatoknál ajánlható a következő kiegészítő keze-
lés: Aloe vera gél, amely három természetes ként tartalmaz, amelyek a 
rák áttét képződését akadályozzák meg. Nagyon fontos a C-vitamin 
pótlása. Az ördögcérna-édesgyökér kivonat a legerősebb antioxidáns, 
amelynek magas a flavonoid tartalma. A méhpempő fehérjében gaz-
dag, tartalmazza az összes vitamint és ásványi anyagot. Ginseng-
aranychia keveréke és a Béta-karotin, E-vitamin és a szelén kombináció-
ja. A folyadékpótlásra koffeinmentes teakeveréket használjunk. 

 
A cukorbetegségről az Aloe vera gyógynövény tükrében 
A világ többi országához hasonlóan Magyarországon is emelke-

dik a cukorbetegek száma. Ez nem csak a hajszolt, stresszel teli élet-
módnak, hanem az ennek következményeként kialakult rendszerte-
len, mennyiségében és minőségében nem megfelelő táplálkozásnak, 
az egyre terjedő alkoholfogyasztásnak, és az elhízásnak köszönhető. 
A cukorbetegségeket két csoportba oszthatjuk: az egyik az ún. fia-
talkori cukorbetegség, amely gyerekkorban alakul ki. Okai között 
örökletes tényezők, vírusfertőzés, autoimmun eredet ugyanúgy 
szerepet játszik, mint bizonyos mérgezések, vagy pszichés okok. Ezt 
a fajta cukorbetegséget a szigorú diétán kívül legtöbb esetben csak 
inzulinnal lehet kezelni. A cukorbetegség másik típusa a nem inzu-
linfüggő diabetes mellitis, vagy más néven a II. típusú diabetes, 
amely akkor lép fel, ha a szervezet bizonyos mértékben még termel 
inzulint, de ez nem fedezi a szükségletet. Ez a típus negyvenéves 
kor felett jelentkezik. Diétával és gyógyszer szedésével kezelhető. 

Az Aloe vera gél mellé előnyös a cukorbetegeknek a fokhagyma és 
a kakukkfű kombinációja, a C-vitamin, a mélytengeri halak olajának és 
az olívaolajnak a keveréke, és a ginkgo liloba fogyasztása, mert a cukor-
betegséggel rendszerint együttjáró elhízás, magas vérnyomás, és az 
érelmeszesedés megelőzésében segíthetnek. Nagyon jó a folyadék pót-
lására az Aloe vera virágot tartalmazó koffeinmentes teakeverék. 

 
Korunk egyik népbetegsége a csontritkulás 
Hazánkban a teljes lakosság 10%-ánál van tüneteket okozó 

csontritkulás! (Egymillió ember – a nyolcvan év felettiek 60 %-a.) A 
csontvesztés lehet elsődleges (hormonhiány), vagy másodlagos, 
amikor valaminek a következményeként jön létre. A csúcs csonttö-
meg nőknél kb. a 20. év, férfiaknál a 25-30. életév körül alakul ki, s 
kb. az 50. életévig állandó értéket mutat. Bizonyos gyógyszerek 
mellékhatásaként, vagy az alkohol csontleépítő tulajdonságaként 
talán ismert a következményes csontritkulás. A nikotinnak és a 
koffeinnek kifejezetten gátló hatása van a csúcscsonttömeg kialaku-
lására, illetve a csontvesztést gyorsítják. 

Az Aloe vera gél fogyasztása nagyon fontos ebben a betegség-
csoportban is. A csontvédő hatású kalcium bevitele nagyon lénye-
ges feladat. Javasolt még a komplex ásványi anyag-nyomelem kom-
binációja, amely szerves kötésben (kebát) biztosítja a beépülést. A 
folyadékpótlás biztosítására a koffeinmentes teakeverék szolgál. A 
csontritkulásos fájdalmakra rendkívül jó hatású egy vérkeringést 
fokozó, mentholt és eukaliptuszt tartalmazó melegítő krém. 

 
Az Aloe vera jelentősége az allergia gyógyításában 
Az allergia szó szerinti jelentése – túlérzékenység. Idegen 

anyaggal szemben fellépő, az immunrendszer által közvetített reak-
ció, amely szöveti gyulladást és szervi funkciózavart okoz. A kör-
nyezeti hatások olyannyira károsították az emberi szervezetet, hogy 
az immunrendszer téves reakciója beépül a genetikai programba. A 
szervezet felborult egyensúlyában az Aloe vera lehetőséget teremt a 
szervezetnek, hogy kijavítsa saját magát. Az Aloe vera gél a kezelés-
ben fontos szerepet tölt be. A következő gyógynövények is nagy 
jelentőséggel bírnak az allergia okozta tünetek csökkentésében. 
Echinacea (hasvirág), aranypecsétfű, szőlőmagkivonat, ginkgo liloba 
(páfrányfenyő), Hishi gomba, schisandra, Lycium (ördög-cérna), és az 
édesgyökér. Folyadékpótlásra itt is a teakeverék szolgál. 

Kérdéseikre nagyon szívesen válaszolok a 20/471-6842-es mo-
bilszámon.  VADLÖVŐ ALAJOSNÉ 
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Két csapatnyi gyönyörűség egybekelt 
A dorozsmai sportcsarnokban új edző 

irányításával készül az NB I/B-s női kézilab-
da csapat a tavaszi folytatásra. Az őszi 8-10 
játékos mellett 15 új arcot fedeztem fel az 
edzésen. A változásokról Dankó Ervin, a női 
csapat edzője tájékoztatta lapunkat. 

– Mi volt az alapja a női szakosztályon belüli 
változásoknak? 

– A cél az volt, hogy legyen Szeged–
Kiskundorozsmán magas osztályban szerep-
lő női kézilabda csapat. Megkeresett Miksi 
István, hogy a két csapat keretéből – Algyő 
és Kiskundorozsma – kovácsoljak egy stabil 
csapatot. Jelenleg végzős vagyok a Testneve-
lési Egyetem kézilabda szakedzői szakán, 
ezért örömmel fogtam hozzá a munkához, 
mert ez egy nagy kiugrás lehet a szakedzői 
pályám elején. 

– Ehhez a csapatnak ki kell harcolnia a benn-
maradást. 

– Igen, és jövőre az első öt hely valamelyi-
kén végezni. A két csapat játékosait jól isme-
rem, szerencsére külön erénnyel, különböző 

játékstílussal rendelkeznek az algyői és 
kiskundorozsmai lányok. Hogy ez jó vagy 
rossz, valószínű csak az idény végén derül ki. 

– Van már elképzelésed a keretről? 
– Körvonalazódik a keret, de a labdás 

edzések után már okosabb leszek. Persze, 
idény közben is változhat, a mérkőzések és a 
bajnokság közben. Ezért jó, hogy különböző 
stílusú a két csapat. Kapus poszton az ellenfe-
lek rettegnek Szillai Anditól, viszont ott van 
egy algyői, nagyon fiatal tehetséges kapus és 
a dorozsmai serdülőben védő kapus. Beálló 
poszton három jó képességű algyői hölgy és 
dorozsmai bármikor bevethető. Nagy problé-
ma viszont az átlövő hiány, főleg a balkezes 
poszton vannak pótolni valók. 

– Sikerülni fog a bennmaradás. Van-e már 
leigazolásra nevesebb játékosokkal főleg balkezes 
posztokra valamilyen tervezet? 

– Igen, beszélgettünk több játékossal, 
ehhez viszont a csapatnak bent kell maradni. 
Az irányító poszton az algyői csapatban is 
van szerintem kiváló irányító, a dorozsmai 

Asztalossal fognak felváltva szerepelni. Róla 
még annyit, hogy ő bal kettőben is kiváló, 
éppen ezért a mérkőzések közben fogom 
eldönteni, hogy ki mit játszik. 

– Február 18-án Mátészalka ellen mérkőzik a 
csapat, hat ponttal folytatódik a tavaszi idény. 
Mennyiségileg jó a játékosállomány, minőségileg 
viszont van-e javítanivaló? 

– Véleményem szerint a két csapatból 
lehet egy jó csapat, amely csapat a jövőre az 
első ötben végezhet. Most arra kell töreked-
nem, hogy egy rendszert alakítsak ki a csa-
patjátékban. Erre kaptam megbízást a 2008-
as idény végéig. Kérem a szurkolókat, minél 
többen jöjjenek és drukkoljanak nekünk. 
Igyekszünk a buzdítást jó játékkal meghálál-
ni. 

 
A következő, februári számban Miksi 

István, a csapat elnöke fogja elmondani ter-
veit és elvárásait a női kézilabda csapat háza 
tájáról. 

MILITÁR MIKLÓS 
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Az ezredik Internet-
előfizető a KTV-nél 

December 19-én 11 órakor a Szélmalom 
KTV ZRt-nél ünnepelték meg az ezredik 
kábeltévés hálózatra telepített Internet-
előfizetői szám elérését. 

A szerencsés 1000. előfizető Bonus Gá-
bor, akinek sikerült meglepetést okozni. 
Ebből az alkalomból a T-Online internetes 
szolgáltató cég képviseletében Ferenczi Ka-
talin adott át 1 éves ingyenes Internet-
előfizetést. A kábeltévé szintén egy évre 
szóló ingyenes kábeltévés előfizetést ajándé-
kozott. 

Személyi jövedelemadó-bevallás 
elkészítését és adótanácsadást 
vállalunk Kiskundorozsmán a 
Jerney utcában dr. Maróti Edit 

ügyvédi irodája mellett. 
 

Félfogadás: kedd és péntek 16-20 óráig, 
vagy előzetes időpont-egyeztetéssel a 

20/963-2903, ill. 20/527-2958 számon. 
 
Dr. Korsós Béla és 
dr. Korsós Béláné 

adótanácsadók 
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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. 

* 

Ingyenes számítógép és tanpálya használat! 

Bányai Cukrászda és 
Pizzéria 

 

A Pizzériában megújult környezetben, 
bővült étel– és italválasztékkal és új nyitva 
tartással várunk minden kedves vendéget! 
 

NYITVA TARTÁS: 
Cukrászda: hétfő-szombat: 7-20, 
                              vasárnap: 7-18 
Pizzéria: hétfő-csütörtök: 12-20, 
                      péntek-szombat: 12-22, 
                       vasárnap: ZÁRVA 
 

A Pizzériában zártkörű rendezvények esetén az 
ételválasztékot az Önök igényei szerint 

alakítjuk ki. A rendezvényeket bármilyen 
időpontban lebonyolítjuk, a desszert vagy az 

ünnepelt tortája a cég ajándéka. 

MEGHÍVÓ! 
A 15 ÉVES KISKUNDOROZSMÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma szeretettel meg-
hívja Önt, kedves családját, barátait, ismerő-
seit a 2007. február 17-én 18.00 órai kezdettel a 
Dorozsmai Sportcsarnokban tartandó JÓTÉ-
KONYSÁGI BÁLRA. ZENE: PARTY TIME 
BAND. 

Belépődíj: 5 500,- Ft/fő, amely magába 
foglalja a vacsora vendéglátást. 

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN a 
KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

Kuratóriuma. 
SZÜLINAPI MEGLEPI!   TOMBOLA! 

Megújult a Bányai Pizzéria Január 16-a óta új belsővel és kibővített 
választékkal ismét várja vendégeit a Bányai 
Cukrászda és Pizzéria. A cég tulajdonosa és 
vezetője, Bányai Attila mesélt a változásokról. 

– Mióta van itt Pizzéria? 
– Februárban lesz tizenöt éve, hogy a cég 

létezik, és szeptemberben lesz tíz éve, hogy 
ezen a helyen vagyunk. Akkor láttuk, hogy a 
beltér olyan magas, hogy érdemes két szintet 
kiépíteni, a cukrászdához hasonló vállalkozás-
ba akartunk fogni, ezért lett pizzéria. Akkor 
még Dorozsmán ilyen lehetőség nem volt. 

– Miért volt szükség felújításra, hiszen nem 
olyan régóta működik? 

– Valóban, de ez egy hosszabb munkafo-
lyamat vége, hiszen két éve a cukrászdával 
kezdődött, most a tizenöt éves évfordulóra 
pedig szerettem volna, ha az elképzeléseim 
az egész üzletben megvalósulnak. Forduló-
pontnak tekintem, így a vendégek és a mi 
igényeink is teljesülni látszanak. 

– Nagyot változott a hely hangulata! 
– Ugyanaz a belsőépítész dolgozott rajta, 

mint a cukrászdán. Fiatalos színeket kértem 
tőle, így lett ez a pirosas-narancssárgás kör-

nyezet. Le lett szőnyegezve, hangszórók, szag-
elszívók vannak beépítve, a vendégek szóra-
kozását a TV és a csocsóasztal is szolgálja, a 
boksz létrehozása pedig az én ötletem volt. 

– A kínálat is bővült? 
– Igen, szegedi viszonylatban is maga-

sabb, hiszen ötvenegy fajta pizzánk van, a 
következő pár hétben szeretnénk salátákat, 
tésztaféléket is bevezetni, így még nyolc-tíz 
étel közül választhatnak. Italkínálatunkban 
megjelennek a koktélok, alkoholosak és al-
koholmentesek is, több rövidital van, üveges 
borokat is árulunk. Villányból is hozatok, 
ezek minőségi borok, a termelőt személye-
sen ismerem. Minőségi söröket is lehet kap-
ni, így minden együtt van egy jó hangulatú 
vacsorához. 

– Milyen újdonsággal szolgálnak még? 
– Már melegkonyhás étteremként is mű-

ködhetünk, elsősorban zártkörű rendezvé-
nyekre gondolok, 25-30 főre komplett menüt, 
leveseket, húsokat tudunk készíteni, külső 

helyszínekre is kimegyünk, terítéssel, felszol-
gálással együtt is vállaljuk. Szeretnék nyitni a 
gyerekek felé is, gyerekzsúrok lebonyolítására 
is lehetőség van üdítővel, gyümölcskoktélok-
kal és természetesen pizzával. Ilyen esetekben 
személyre szabott kedvezményekkel is ked-
veskedünk, megbeszélés alapján a desszert 
vagy a torta a cég ajándéka. 

– Mikor várják a vendégeket? 
– A nyitva tartásunk egy kicsit módosult, 

eddig hétfő volt a szünnap, a cukrászdában 
ilyen már nincs, a pizzéria vasárnap van 
zárva, hiszen a családok ilyenkor gyakran 
otthon főznek, de ha igény lesz rá, természe-
tesen akkor is kinyitunk. A cukrászdába este 
nyolcig lehet jönni, a pizzéria azonban pén-
teken és szombaton tízig, illetve a vendégek 
igénye szerint tovább is nyitva van. 

– Köszönöm a beszélgetést. 
 

ZSÓFIA 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

: 62/463-614 

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

 

0,5 Soproni sör üveges ................129,- 
0,5 Stefl sör üveges....................119,- 
0,5 Amstel üveges .....................119,- 
0,5 Adambrau sör dobozos ...........109,- 
3kg Németh mosópor ..................499,- 
1l Napóleon konyak.................. 1599,- 
2l Coccolino öblítő .....................820,- 

Pezsgők nagy választékban. 
 

Téli nyitva tartás: 
H-P: 7-18, Szo.: 7-17., Vasárnap: 8-16 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

Bél árusítás! 
Nyitvatartási rend megváltozott! 
K-P: 7-15, Szo: 8-12, V-H: zárva! 

Rendelés.: 06 30 305-9737 

 
 

NÉRÓ 

Kisállateledel és 
felszerelések 

Negyvennyolcas u. 6. 
 

Akvárium, terrárium kapható! 
 
 

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

Kedvenc kisállatainak széles körű 
áruválasztékkal, folyamatos akciókkal 

várom kedves vásárlóimat! 
: 06 30 225-5867 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 
Keressen, ha javítani, pótolni, 

cserélni valója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 

Dudás József 
Tel.: 06 20/997-4667 

   KOVÁCS HŰTŐGÉP 
  * * * * SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
 

HÉTVÉGI ÜGYELET! 421-122 

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 

Német és angol új minőségi 
ruhák, háztartási cikkek, 

műszaki áruk szuper 
árakkal, hetente változó 

készlettel. 
 

Nyitva: H-P: 8-15-ig. 
Cím: Szeged, Széchenyi u. 34. 

(a kenyérbolt mellett) 
Tel.: 461-258   Mobil: 06 30 269 1180 

 

 
ANDI DIVAT 

– Praktikus, olcsó áruk, játékok 
– Számítógép új és használt alkatrészek forgalmazásával, 
javításával, bizományos értékesítésével bővült üzletünk. 
– Régi szolgáltatásaink: álló szolárium, fekvő 
infraszauna, gépi aktív masszázs, patyolat, cipőjavítás, 
élezés, ruhajavítás továbbra is működik. 

 
Nyitva: H, Sz, P: 11-19, K, Cs: 8-16, 

Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsma, Szent János tér 3. 

Mobil: 06 30 904 0462 

Téli árzuhanás a 
Zsuzsi Divatban! 

 

AKCIÓ! 
 

Gyermek és felnőtt felsőruházattal 
várjuk Kedves Vásárlóinkat! 

 

Cím: Szeged, Vadliba u. 1. 
Tel.: 62/461-306 

Nyitva: H-P: 8-18, Szombat: 8-12. 

Szemenyei Rita 
 

kéz-lábápoló, műkörömépítő 
06 70 945-3258 

A Panoráma Üzletház emeletén 
Cím: Negyvennyolcas u. 16. 

 

Nyitva: H-P: 8-16-ig, utána telefonos 
egyeztetés alapján. 

PONTOS, PRECÍZ, MEGBÍZHATÓ 
Gázkészülék javítás, gázkazánok, FÉG falikazánok, 

vízmelegítők, konvektorok javítása. 

POLY-GÁZ Bt. 
Tel.: 62/461-594; 30/358-3082 
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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. 

 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 

Tanfolyamok indulnak: 
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. 

Automata váltós kocsival való oktatás. Mozgássérült 
oktatás. Érintőképernyős gyakorlási lehetőség. 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 

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 

 
 
 

- Háztartási gép szerviz 
- Energiatakarékos izzó, halogénizzó, elem 
- Porszívóhoz papír porzsák 
- Asztali elosztó, hosszabbító 
- Háztartási kisgépek 
- Zseblámpa, kerékpárvilágítás 
- Hangszóró, SCART és egyéb csatlakozó 
vezeték 
- Villanyszerelési anyag stb. árusítása 

 

Villanyszerelést vállalunk! 
 

Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 
Mobil: 30 329-0567 

  

Mindennemű asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Belső lépcsők 

Ingyenes helyszíni felmérés 
Szeged, Balabás u. 51. 

 20 9493-408 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– Iskola– és irodaszerek 
– Csomagolóanyagok 

– Öntapadós tapéták, tapéta 
csíkok 

– Bizsuk, csokoládék. 
 

Fénymásolás, bélyegzőkészítés, 
gravírozás. 

Busz- és parkolójegy értékesítés. 
Déli apró, Délmagyarország kapható. 

 

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

Épületgépészeti munkák kivitelezése 
Gázkészülékek javítása, karbantartása 

 

Fodor Antal 
technikus 

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

Mobil: 06 20 374-6188 
 

Hazánkról hiteles információk: www.arpadhir.hu; 
www.eunyet.hu; www.aquanet.hu 

S  
Értesítjük Tisztelt 

Partnereinket, hogy 
Szeged, Móra u. 38. alatt 

megnyitjuk 
számítástechnikai üzletünket. 

 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

Bababazár 
 

2007-ben is folytatjuk a 
bizományosi tevékenységet. 

Jelmezeket is átveszünk! 
Új áruink: 

Pulóverek, nadrágok, 
együttesek 30-50%-kal 
olcsóbban kaphatók! 

 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

MENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁN 
 

LEVES – A, B, C ILL. FITTNESS HÁZIAS 
MENÜVEL, TÖBBFÉLE PIZZAVÁLASZTÉKKAL 

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

ZSITEX MUNKARUHÁZAT! 
 

Kis– és nagy tételben is kiszolgálunk. 
Cégeknek feliratkozást igény szerint vállalunk. 
Fehér köpeny és női nadrág is kapható! 

1800 Ft/db 
 

Nyitva tartás: h-p: 8-17-ig. 
Bejárat a Vadliba utca felől. Csengetni 

tessék! 
Mobil: 20 346-8176, 70 568-8308 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 
Időpont-egyeztetés telefonon: 

461-857, 30/965-0745 
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* 

A Panoráma 
Üzletházban! 

 
FIGYELEM! 

Hamarosan ÚJ termékek! 
 

Hőszigetelők, kül- és beltéri díszítőelemek, 
párkányok, díszlécek, rozetták. 

 

Nyitva tartás: H-P: 8-18, Sz.: 8-12. 
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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. 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás!* 
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 .  

Elromlott a konvektora? 
VERES FERI a doktora! 

 

Gázkészülék szerviz 

VERES FERENC 
gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
Mobil: 20/9858-029 

Azt is megjavítom, amit a férje megjavított. 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 

 
 

KÍNAI BOLT 
 

Fehérnemű akció! 
Garnitúrák már 590 Ft-tól! 

AVON tanácsadás! 
Tel.: 06 30/254-1440 

 
Szeged, Széksósi út 7. 

Tel.: 62/460-008 
Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16 
Szo.: 8-12 

 
 

 

Brikett  3660 / q gipszkarton csavarok 
Lengyel borsó 3700 / q önmetsző csavarok 
Tűzifa 2600 / q reizer csavarok 

  kötőelemek nagy választékban 
 

AKCIÓ! B-30-as falazóblokk 92 Ft/db 
 
 
 

Megkezdtük MAPEI-termékek forgalmazását. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építő anyagok kiszállítása igény szerint! 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA FHB CREDIT PONT 

 

VÉ CSI NÉ  TÓTH ANNA 
IN G AT LANK Ö ZV ETÍTŐ ,  ÉRT ÉK B ECS LŐ ,  H IT ELÜ G YINT ÉZŐ  

 

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

 

Félfogadás:  
hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-18 

E-mail: vecsine@t-online.hu 
Tel.: 06 30 / 2486-944 

Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

HATOS TAXI 
Szeged 

 

Tel.: 666-666 

* 1 palack esetén is! 

DR. ATIF ISKANDER 
szülész – nőgyógyász főorvos 

 

Magánrendelésemet 2006. november 17-én 
megkezdtem. 

Rendelés helye: Thurzó patika mellett 
Péntek 16-17-ig. 

Bejelentkezés: 62/464-646 
06 20 9493779 


