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(Folytatás a 2. oldalon) 

Életjáték 
 

Egy olyan játékról van szó, amely 
sokak szemében botrányos, közfelhá-
borító, utálatot árasztó és sértő. 
Hogy miért? 

Egyrészt azért, mert nem a leg-
műveltebb győz. Hiába a sok tudás, 
a nyereményt csak akkor tudja az 
illető megszerezni, ha taktikázni is 
tud és mellesleg egy kis szerencse is 
a pártján van. Tehát sokszor az bu-
kik el, aki egyébként megérdemelte 
volna a nyereményt. 

Valójában azonban ez történik a 
hétköznapokban is. Közvetve vagy 
közvetlenül is, de mindenki kapcso-
latba került már ilyen igazságtalan-
sággal. A való életben sem mindig az 
jár jól, aki tanul. A társadalmi pozí-
ció, a karrier mióta a megszerzett 
tudás függvénye? Számos egyéb té-
nyezők játszanak közre abban, hogy 
valakiből, aki egyetemet végzett, 
diplomája tehát nyelvvizsgája is van, 
el tud-e helyezkedni, munkát tud-e 
találni. Nem ritka, amikor diplomás 
fiatalnak mindössze holmi árufeltöl-
tői vagy recepciós állás jut és még 
örülhet, hogy egyáltalán dolgozni 
tud. Erre mondják azt az ifjúsági 
ügyekért felelős fontos emberek, 
hogy mindenki el tud helyezkedni, 
legfeljebb nem oda, ahová szeretett 
volna menni. 

Hát kérem ennyit a műveltségről 
és a vele elérhető álmokról. 

Ez társadalmi probléma, amely-
nek leképezett modelljét és működé-
sét láthatják azok, akik a valóság-
ban is esetlegesen megtapasztalhat-
ták azt. Azt pedig nem szeretjük, ha 
még egy szórakoztató műsorban is a 
tőlünk részben független problémák 
jönnek elő, emlékeztetnek minket a 
szomorú valóságra. Talán ez a prob-
léma a társadalom egyik „leggyen-
gébb láncszeme”. 

A műsor rátapintott a lényegre. 
Amely jelenség Németországban, 
Angliában vagy az Egyesült Álla-
mokban talán kevésbé intenzív, az 
nálunk itthon nagyon is az. De 
egyébként ezekben az államokban is 
voltak és vannak olyanok, akik nem 
értenek egyet a műsor filozófiájával. 
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Alapítva 1990-ben.  

Októberi névnapok, hagyományok 
Elöljáróban visszatekintünk az elő-

ző hónap egyik jeles napjára. Szeptem-
ber 24-e Szent Gellért napja.  Szen-
tünk azoknak a sorába tartozik, akik 
nem hazánk földjén látták meg a napvi-
lágot, de életük, tevékenységük és halá-
luk ide kapcsolja őket.  Szent Benedek 
rendjébe tartozott, 1015. február vége 
felé száll hajóra két társával, hogy Zá-
rába (ma Zadar a volt Jugoszlávia te-
rületén) jusson, s onnan tovább hajóz-
zék Palesztina felé. De a kitört tengeri 
vihar és rendtársa Gaudentius pannon-
halmi apát kérésére útját megszakította 
és az isteni gondviselés Magyarországra 
irányította. 1015. május 3-án érkeznek 
Mór püspökhöz. Asztrik pécsváradi 
apáttal István királyhoz mennek, aki 
megbízza őt Imre fiának nevelésével. 
Ezalatt a hét év alatt a királyi palotá-
ban tartózkodott. Ezután következtek a 
Bakony-béli remeteségi évei, majd miu-
tán István legyőzte Ajtonyt, megbízta őt 
a Maros menti egyházmegye megszerve-
zésével. Megszervezte a csanádi egyház-
megyét és gondoskodott a magyar nyel-
ven tudó papi utánpótlásról.  Tevékeny-
ségében István bőkezűen támogatta.  A 
király 1038-ban bekövetkezett halála 
után belviszályok hátráltatták tevé-
kenységében. A felfordulás ezen évei 
készítik elő vértanúságát. 1046. szept-
emberében Endre és Levente fogadására 
utazva Vatha pogány lázadói kőzápor-
ral törtek rájuk, majd hozzákötötték egy 
kordéhoz és a később róla elnevezett 
Kelen-hegy szikláiról a mélybe taszítot-
ták. László király uralkodása idején 
avatták szentté. Ereklyéjét a Szegedi 
Fogadalmi Templomban őrzik. (Forrás: 
Szentek élete) 

 
Terézia (október 15.)  
Más formájában Terézia napján 

öregek szerint nem jó mosni, sütni, 
ami régi, közben kihalt kultuszra 
utal. 

Ismeretes, hogy Nagy Szent Teréz 
tisztelete a Habsburg – dinasztia ré-
vén honosodott meg hazánkban. Ne-
vét Mária Terézia királynő tette pá-
ratlanul népszerűvé a XVIII. század 
folyamán. 

Az alsóvárosi templom előtti Mária 
– szobor (1752) egyik egykorú mellék-

alakja Terézia volt. 
Vendel (október 20.) 
A gazdák, pásztorok, főleg a juhá-

szok védőszentje. Legendája szerint ír 
királyfi volt. Rómába zarándokolt, 
majd a Rajna vidéken remeteként 
őrizte az uraság nyáját. Tholey apát-
jaként halt meg a VII. század elején. 
Tisztelete új, csak a XVIII. században 
bukkan föl a dél-német barokk hatá-
sára, és talán csak a nyugati birkafaj-
ták meghonosodásával egyidőben ter-
jed el, melyeknek bevándorolt pászto-
raik is voltak. 

Tiszteletének első szegedi nyoma, 
hogy a XVIII: században a piaristák 
zákányi tanyájukon Szent Vendel 
kápolnát állítottak. Az alsóvárosi 
templom Szent Vendel oltára 1777-
ben épült. 

Vendel ritka keresztnév. Rókus-
nak egykori Juhászváros nevezetű 
részén a mai Szatymazi utca környé-
kén Vendel utca is volt, amely a régi 
rókusi juhászok védőszentjének egy-
kori szobráról kapta a nevét. 

 
Dömötör (október 26.) 
A régi esetleg még a XI. században 

épült palánki, belvárosi templom védő-
szentje. Szent Dömötör a keleti egyház 
közkedvelt alakja, vitézek, katonák 
patrónusa. Középkori szegedi kultu-
száról a templomtituluson kívül sem-
mit sem tudunk, de elsősorban nyil-
vánvalóan városoltalmazó hivatása 
volt. A XVIII. században a juhászok 
védőszentjeként tűnik föl. Miután a 
juhászságnak balkáni kapcsolatai a 
török hódoltság idején elevenek voltak, 
lehetséges, hogy Dömötör újkori ma-
gyar kultusza, ismerete a balkáni orto-
doxia ihletével is erősödött. Szegeden a 
dömötörözés, vagyis a juhoknak a 
legelőről való behajtása után tartott 
pásztoráldomás a palánki templom 
búcsúnapjával is összefüggött. 

A szegedi görögkeleti, szerb mes-
teremberek úgy váltják meg a katoli-
kus ünnepeken való részvételt, hogy a 
Dömötör –templom javára 40 forintot 
és az ünnepen céhkasszájuk jövedel-
mének harmadát ajánlják föl. 

(Forrás: Móra Ferenc Múzeum 
évkönyve)     Pócsai György 
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A „tetszik—nem tetszik” mindenki 
magánügye, ott a távirányító és egy 
gombnyomásra jöhetnek a kelleme-
sebb szappanoperák. 

Sokan a durvának vélt műsorveze-
tői beszólások miatt háborodtak fel. 
Mégis, milyen durvasági fokot ütnek 
meg? Nem az hallatszik, hogy „te kre-
tén, mit akarsz itt”, mert ez már tény-
leg túllépne minden határt. „Önök a 
tudásra, vagy rám allergiásak?” Talán 
érződik a mondatból valami pimasz-
ság, de a benne rejlő humor feledteti. 
Nem kell komolyan venni, nem sze-
mély ellen irányul, bár néhány játékos 
megérdemli. (Lámpaláz okozná azt — 
bár közönség sincsen —, hogy még 
olyan egyszerű kérdésre sem tud vala-
ki válaszolni, hogy mennyi 5 négyze-
te?) Ne féltsék a fiatalságot sem, hal-
lunk mi ennél sokkal cifrább dolgokat, 
nemcsak a tévéből, hanem közvetlen 
környezetünkből is. 

Szóval a játék nagyon is reális. 
Egy kissé igazságtalan, egy kissé dur-
va, egy kissé maga a nagybetűs Élet. 
Tehát kijelenthetem, hogy ez egy való-
di Életjáték. 

Somogyi Gábor 

Életjáték 
(folytatás az 1. oldalról) 

Önvédelmi Csoport (Polgárőrség) tájékoztatója 
Az utóbbi hónapokban a polgárőr-

ség és rendőrség rendszeresen jelent-
kezik mindkét újságban Kiskun-
dorozsma közbiztonságát érintő té-
mákkal. Folytatjuk a témát az alábbi-
ak közreadásával. 

A Csongrád Megyei Polgárőr Szö-
vetség a Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság, valamint a Csongrád 
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 
közös szervezésében –Csongrád me-
gyében- „Bűn és baleset megelőzési 
hónap” elnevezéssel akciót szervez.  

A Kiskundorozsmai Polgárőr szer-
vezet is csatlakozott az akcióhoz, fel-
vettük a kapcsolatot a szervezőkkel, 
rendőrséggel és az iskolákkal, egyez-
tettük a teendőket. 

A bűnmegelőzési hónap fő felada-
tai: 

—A vagyon elleni bűncselekmé-
nyek megelőzése, ehhez szükséges 
lakossági önvédelmi készségek kiala-
kítása, fejlesztése.    

—Az iskolakezdés időszakában a 
gyermekbalesetek megelőzése. 

—A gyermekek sérelmére irányuló 
jogsértő cselekmények (kábítószer,  
pornográf termékek terjesztése, és 
sérelmükre elkövetett erőszak) meg-
előzése. 

—A polgárőrség vagyonvédelmi, 
bűn és kármegelőzési propaganda 
tevékenységének szélesítése, különös 
tekintettel a NYARALÓK, HÉTVÉGI 
HÁZAK védelmére. 

—A Szomszédok Egymásért 
Mozgalom népszerűsítése (SZEM) , 

SZEM csoportok szervezése. 
—Aktív kezdeményező bűnmegelő-

zési, polgárőrségi sajtómunka újság-
cikkek, szórólapok és videó-anyagok 
felhasználásával. Rendőrségi együtt-
működéssel osztályfőnöki órákon a 
témák megelőző jelleggel történő meg-
beszélése. 

Az akció keretében a rendőrséggel 
együttműködve, fokozzuk a figyelő-
jelző szolgálatainkat. Közbiztonsági 
fórumot kezdeményezünk. 

Az akció eredményes lebonyolítá-
sához az Országos Polgár Szövetség 
országos pályázatot írt ki, melyre 
egyesületünk is pályázatot nyújtott 
be. Ennek eredményétől függően ke-
rülhetnek a célkitűzések megvalósí-
tásra.    

Ezúton is tájékoztatjuk a lakossá-
got az országos telefontanú-program 
működéséről. A bűncselekményekről 
szerzett információikat név nélkül és 
ingyenesen bejelenthetik a 06-
80/555-111-es telefonszámra.  

A Sziksóstói kiskertekben a Kis-
kundorozsmai Polgárőr szervezetre 
épülő fiók vagy kihelyezett –önálló- 
csoport létesítését tervezzük. Gépko-
csi, rádiók és mobil telefon rendelke-
zésre bocsátásával. 

Az érdeklődők belépési szándéku-
kat személyesen Kiskundorozsmán a 
Polgármesteri Hivatal kirendeltségén 
Tímár Lajosnál a kábeltévé irodájá-
ban vagy a Polgárőrség 06-70/248-
9001 telefon számán jelezhetik. 

Polgárőrség – Tímár Lajos           

Beszélgetés az új háziorvossal 
Mindkét helyi újság hírül adta, 

hogy szeptember hónapban az új 
gyógyszertár épületében Tas u. 2. sz. 
alatt dr. Czakó Anikó tüdőgyógyász-
háziorvos rendelését megkezdte. 

Ebből az alkalomból lapunk képvi-
selője felkereste az orvosi rendelőt és 
interjút kért dr. Czakó Anikó házior-
vostól a rendeléssel kapcsolatos bővebb 
lakossági tájékoztatás érdekében. 

T. L.: Főorvosnő! Nagyon szép, 
tágas, kulturáltan berendezett és ké-
nyelmes ez a rendelő a betegváróval 
együtt. Kérem, szíveskedjen tájékoz-
tatni lapunkon keresztül a lakosságot, 
hogy milyen előzmények alapján ke-
rülhetett az új körzet kialakításra? 

Dr. Czakó Anikó: Szeged Megyei 
Jogú Város közgyűlése felülvizsgálta a 
háziorvosi körzetek létszámát és arra 
a megállapításra jutott, hogy a lakos-
ság területi kötelezettséggel való biz-
tonságos ellátásához új 9 felnőtt házi-
orvosi körzet létesítését határozta el. 

Ezek közé tartozott Dorozsma vá-

rosrész is, ahol a lakosság lélekszámát 
figyelembe véve egy új háziorvosi kör-
zet létesítését rendelte el. A pályázat 
kiírási feltételeként szerepelt, hogy 
csak olyan pályázók jelentkezhetnek, 
akik rendelővel és az ehhez szükséges 
feltételekkel (műszerekkel, eszközök-
kel stb.) rendelkeznek, valamint ma-
radéktalanul megfelelnek mind az 
ÁNTSZ, mind a Megyei Egészségbiz-
tosítási Pénztár előírásainak. Ennek 
megfelelően megtörtént a település-
rész területi ellátási kötelezettséggel 
való új felosztása, új körzetek kialakí-
tása. Ennek megfelelően az új körzet 
utca névsora a következő: 

Ballada u., Basahíd u., Díszlet, 
Dorozsmai út 33-tól végig, Dorozsmai 
út 44-től végig, Gesztenye u., István 
u., Kálmán köz, Kond u., Kút u., Ma-
jális u. 1-29-ig és 2-32-ig, Mandula u., 
Negyvennyolcas u. 1-69-ig, Palóc u., 
Rigómező u., Rövid u., Subasa út, Szé-
na u.,Szent János tér, Tas, Toboz, 
Trafik és Trombita utcák.    

T. L: A területi felosztás ismereté-
ben az új körzetbe tartozó utcák 14 év 
feletti lakóinak mi a teendője a szabad 
orvos választás figyelembe vétele mel-
lett? 

Dr. Czakó A: Természetesen a jö-
vőben is lehetősége van mindenkinek 
eldönteni, hogy ki legyen az orvosa. 
Várom a tisztelt dorozsmai lakosokat 
betegkártyájukkal rendelőmben. Az 
adott terület kártya gyűjtése megkez-
dődött és folyamatos. 

A hivatalos rendelési idő: Páros 
héten délelőtt 8-12,30-ig, páratlan 
héten délután: 12,30-tól 17-ig. Az el-
érési lehetőség 8-16-ig. 

Telefon: 62/429-654 vagy 62/ 461-
143. 

T. L:  Ismerve a doktornő eddigi 
betegellátási tevékenységét, kérdésem 
automatikusan adódik, hogy a Tüdő-
gondozó megszűnésével  a házi orvos-
lással együtt végez-e a jövőben szakel-
látás körébe tartozó tevékenységet? 

Dr. Czakó A: Október 1-től a Me-
gyei Egészségbiztosítási Pénztár 
(MEP) fizeti az új rendelő működését.       

A MEP-pel szerződést kötöttem, 
mely finanszírozza a tüdőbeteg és 
allergiás betegek ellátását is. Lénye-
ges törekvésem az asztmás és allergi-
ás betegek további ellátása, mivel a 
Tüdőgondozót Szegedre telepítették 
(utazás, várakozás elkerülése érdeké-
ben). Tímár L. 
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Két év elteltével … 
Beszélgetés Harkai Jánosnéval, az Orczy István Általános Iskola igazgatójával 

Harkai Jánosné, mint igazgató a 
harmadik tanévet kezdte meg aug. 29-
én az iskola dolgozóival és tanítványa-
ival. Kérem, elmondaná mennyire 
zökkenőmentesen indult a tanév és 
esetleg hiányosságok, nehézségek ? 

H.J.né: Augusztus elején még nyu-
godt évkezdés elé nézhettünk. Kezdés-
re azonban már nyilvánvalóvá vált, 
nem lesz minden olyan zökkenőmen-
tes. Egy tanítónőnk és egy napközis 
nevelőnk másik iskolába kérte áthe-
lyezését egyéni tervek és családi okok 
miatt. Fiatal nevelőink közül, öten 
vannak távol GYES-en és GYED-en, 
egy nevelőnk pedig betegség miatt 
nem tud dolgozni. Ezen álláshelyekre 
helyettesítő nevelőket szerződtettünk, 
s az első hetek benyomásai azt mutat-
ják, beilleszkedésük nem jelent gon-
dot. 

—Tárgyi feltételek biztosítottsága? 
H.J.né: Az elmúlt 2 tanév folya-

mán több millió forintot nyertünk 
különböző pályázatokkal, amelyet 
felszerelésünk modernizálására, a 
számítástechnika fejlesztésére fordí-
tottunk. A DOLCE Művészeti Magán-
iskola anyagi támogatása lehetővé 
tette a folyosók, tantermek újra festé-
sét, ajtók mázolását. Az udvaron lévő 
balesetveszélyes fák kivágásával a 
lépcsők járófelületének kicserélésével 
a tanulók testi épségét veszélyeztető 
helyek megszűntek. Természetesen az 
épület régi állaga miatt mindig újabb 
és újabb problémák, gondok merülnek 
fel. 

A SZINT kft. Végzi a takarítást 
iskolánkban, az átállás nem okozott 
nehézséget. A SULIHOSZT étkezteté-
sével koránt sem vagyunk elégedet-
tek. Drága az étkezés és az ár nincs 
arányban a minőséggel, néha még a 
mennyiséggel sem. 

—Milyen mértékben valósul meg a 
szaktanári ellátottság? 

H.J.né: A helyettesítésre alkalma-
zott nevelőket szakképesítésüket fi-
gyelembe véve szerződtettük, így a 
szakoktatás 100 %-osan megvalósul. 

—Tervek, célkitűzések az új tanév-
re ? 

H.J.né: Elsősorban a minőségi 
munkavégzés, minőségbiztosítás meg-
teremtése. A kerettanterv alapján 
kidolgozzuk a helyi tanterveket, tan-
meneteket. A megkezdett egészségvé-
dő programokat folytatjuk (önismeret, 
drogellenes program). A mindennapos 
testnevelés bevezetésével megpróbál-
juk tanulóink állóképességét növelni 
(atlétika, kézilabda). 

—Van-e összefüggés a szülők 
anyagi helyzete és az alacsony napkö-
zis létszám között ? 

H.J.né: A napközis térítés magas 
volta miatt egyre kevesebben kérik a 
napközis ellátást. Ez igen sajnálatos 
tény, mert a tanulók délelőtti elfog-
laltsága a kerettanterv folyamatos 
bevezetésével fokozatosan rövidül, 
szabadidejük hosszabbodik, s így a 
délutáni időszakban a szülők nagy-
mértékű leterheltsége miatt magukra 
maradnak tanulóink. Ez növeli a 
rossz hatások befolyásoló mértékét és 
sajnálatos módon a gyerekek veszé-
lyeztetettségének lehetőségét. Egyre 
több csalás kerül nehéz anyagi hely-
zetbe s ez komoly probléma. 

—Véleménye szerint a szeptembe-
ri bérrendezés milyen mértékben járul 
hozzá a nevelő- oktató munka minősé-
gének javulásához ? 

H.J.né: A nevelők bérrendezésének 
folyamata elkezdődött. A folytatás 
feltétlenül szükséges, mert a jelenlegi 
béremelések csak csökkentették az 
eddigi lemaradásunkat. Nem vagyunk 
elégedetlenek, de igazán elégedettek 
sem. A sajátos pedagógus bérrendszer 
következtében az emelések mértéke 
nem olyan fokú, mint azt hinni lehet a 

médiában elhangzottak alapján. Val-
lom, hogy a nevelők anyagi biztonsága 
nagymértékben kihat a szakmai mun-
kájukra. Ha nyugodt körülmények 
között élhetnek, a gyerekekkel szem-
ben is sokkal toleránsabbak, a nevelé-
si nehézségekkel a mélységének meg-
felelően tudnak foglalkozni, s valóra 
válhat a nevelés és oktatás együttes 
megvalósítása. 

—Két év tapasztalatai alapján 
hogyan gondolja, kíván-e saját vezeté-
si stílusán, irányítási módszerén vál-
toztatni ? 

H.J.né: Az iskolai jó légkör megte-
remtésével úgy érzem, megvalósult a 
lehető legjobb munkavégzés feltétele. 
Munkám során igyekszem minél több 
kartársam véleményét meghallgatni, 
a pozitívakat felhasználni. Természe-
tesen a döntéseim nem biztos, hogy 
mindenki elégedettségével találkoz-
nak, de azt hiszem nincs is ilyen dön-
tés, és nem ez a lényeg. Továbbra is 
igyekszem minél több kollégám véle-
ményét meghallgatni, hasznosítani és 
a szülők támogató kezdeményezését, 
egyetértését felhasználni. Vallom, 
hogy egyedül nem érhetek el semmit, 
az eredmények és sikerek mindannyi-
unké: tanároké, szülőké, tanulóké, s 
azon embereké akik segítik, támogat-
ják munkánkat. 

Köszönöm az iskola minden dolgo-
zójának, a szülőknek, a képviselők-
nek, a különböző intézményeknek, 
hogy munkámat támogatták. Kérem 
továbbra is segítségüket, hogy tanuló-
ink eredményes munkát végezhesse-
nek és jól is érezhessék magukat isko-
lánkban. 

—Köszönöm a beszélgetést. Kívá-
nok Önnek és az iskola minden dolgo-
zójának jó egészséget és eredményes 
munkát, sok szorgalmas és példás 
magatartású tanulót.  

Gátfalvi Kristófné 

Az Aranyember 
Két úton járt. 
Az egyik az otthonához vezette, 

ahol várta egy kisgyerek, s egy asz-
szony, a felesége. 

De amott is várták. Töprengett: 
„most mitévő legyek? Nincs még es-
te, addig eldöntöm, hogy merre men-
jek.” Tétovázott: „mint Peti áll a ház 
előtt…” 

„Vannak kötelezettségeim, ame-
lyek ötszáz fele húznak. S mivel 
olyan sok, nem tudom elrendezni. 

De, mint Pató Pál, „ej ráérünk arra 
még.” 

Örvendezett: „két házban is vár-
nak, várnak engemet.” Egy napon 
azonban két szék közül a földre 
esett, ahogy mondják, nem tudta 
eldönteni, hol aludjon, mert csukott 
ajtók előtt találta magát, s hiába 
csengetett. 

„Megyek a híd alá aludni. Majd 
hajnalban felkelek, s összegyűjtöm a 
papírdobozokat, mert ott hideg van 
már ősztáján. Süvít a szél a híd 
alatt, s hideg a beton is. Ha nincs a 

haveroknak, adok nekik is egy kis 
papóndékli dobozt, mert én rendes 
ember, s jószívű vagyok. Magamra 
húzom a „takarómat”, s elszunnya-
dok. Hajnalban rohanok a bolt elé, 
mert még ellopja, elviszi valaki más 
ezt az értékes pehelypaplant.” 

Útja közben arra gondolt, hogy 
„megjön az igazi álmom.” 

Egy őszinte, egyenes gondolko-
dásra. Vágyott egy békés, szép csalá-
di életre, s kérdőjelek vették körül 
annak megvalósítását illetően. 

S. Grandpierre Cecilia 
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A gyógyszerárak alakulásáról 
Olvasói kérésre foglalkozunk a 

gyógyszerek árrendszerével és az 
utóbbi időben az árak alakulásával. 

Megkérdeztük a Szent István 
Gyógyszertár vezetőjét Sóki András 
szakgyógyszerész urat – aki egyben a 
Magyar Gyógyszerész Kamara Csong-
rád Megyei Szervezetének titkára. 

—Gyógyszerész Úr kérem, szíves-
kedjen lapunk olvasóit tájékoztatni a 
gyógyszerek és ide nem sorolt patiká-
ban kapható készítmények árrendsze-
réről. 

S.A: Patikában kapható készítmé-
nyeket árrendszer szempontjából két 
csoportra oszthatjuk. Az első csoport-
ba tartoznak, gyógyszerek, alapanyag-
ok patikában késztett gyógyszerek, 
bizonyos kötszerek, és gyógyászati 
segédeszközök. Ezen készítmények 
árát és TB támogatását a gyártokkal 
folytatott tárgyalások után az Egész-
ségügyi Miniszter a Pénzügy Minisz-
terrel egyetértésben állapítja meg. Ez 
az egész országban egységes, minden 
patikában ezt kell alkalmazni. 

A második csoportba tartoznak 
gyógytermékek, babaápolási cikkek, 
teakészítmények, stb. (ezen készítmé-
nyek forgalmazása is jogszabályban 
rögzített) árát minden gyógyszertár 
maga határozza meg.  

—Hogyan működik a gyógyszerek 
TB támogatási rendszere?  

S.A Gyógyszerek TB támogatásá-
nak összegét a parlament határozza 
meg. 2001-ben ez az összeg 147 milli-
árd forint. Már most látszik hogy ez az 
összeg nem tartható, becslések szerint 
20-40 milliárd túllépés várható. Ok 
egyértelműen a kassza alultervezése. A 
TB támogatás mértékét az Egészség-
ügyi Miniszter határozza meg a költ-
ségvetési és betegség csoportok szem-
pontjából. A támogatás mértéke lehet 
%-os tehát a gyógyszer fogyasztói árá-
nak csak bizonyos %-át fizeti a beteg, 
vagy fix összegű tehát a beteg a fo-
gyasztói ártól függően fizet. Ezt általá-
ban az azonos hatóanyag tartalmú de 
más-más gyártó által előállított készít-
mények esetében alkalmazzák. Itt a 
fogyasztói ár lehet különböző mindkét 
készítményre, azonban ugyan olyan 
mértékű támogatást ad a biztosító.  

A beteg megkapja a patikában a 
támogatott gyógyszert és kifizeti a 
térítési díjat. A TB támogatást a pati-
ka hetekkel később kapja meg a bizto-
sítótól. Így ma Magyarországon a 
gyógyszertárak folyamatosan 6-7 mil-
liárd forintot hiteleznek a TB-nak. 

—Az utóbbi években hogyan ala-
kultak a gyógyszerek árai a forgalma-
zók és főleg a gyógyszer fogyasztók 
szempontjából.  

S.A: A támogatott gyógyszerek köré-
ben 1999. 03. 01-től nem volt áremelés. 

Gyártók: ma Magyarországon kap-
ható gyógyszerek nagyobbik részét 
külföldön állítják elő, de az itthon 
gyártott készítmények alapanyaga is 
szinte 100%-ban import. Természete-
sen a forint leértékelése miatti költ-
ségnövekedéseiket az áremeléssel 
tudják kompenzálni. 

Nagykereskedők: ma Magyaror-
szágon a nagykereskedelmi árrés 6-
7%, szemben a Nyugat-Európában 
szokásos 11-12%-kal.  

Kiskereskedők (gyógyszertárak): 
ma Magyarországon a legnehezebb 
helyzetben kereskedelmi szempontból 
a gyógyszertárak vannak Évről évre 
csökkenő árréssel kell számolniuk. A 
gyógyszertárakban realizálható árrés 
jogszabályban meghatározott. Jelenleg 
15% körül van, szemben a Nyugat-
Európai 28-30%-kal. Sőt a legutóbbi 
rendelkezés szerint bármennyire is nő 
a gyógyszer ára 3500 Ft felett már az 
árrés fix összegben 630 Ft-ban hatá-
rozták meg. Itt szeretném ezt számsze-
rűen is levezetni. Nagyon sok gyógy-
szer ára eléri, sőt meg is haladja a szá-
zezres nagyság rendet. A gyógyszertár 
megvásárol a nagykereskedőtől, pl. 80 
000 Ft-ért egy gyógyszert ezt tovább 
adja a betegnek, aki ezt térítésmente-
sen kapja, a patika a biztosítótól hetek 
múlva kap 80 630 Ft-ot. 

Az árrés nem a patika haszna, 
hanem az a pénzösszeg, amelyből bé-
reket, energiát. adókat kell fizetni 
épületet, fenntartani. Csak a számító-
gépes rendszer évi fenntartása egy 
patika esetében átlag félmillió forint. 

Lakosság: 2001. 07. 01-től életbe 
lépett árváltozás a lakosságot is érzé-
kenyen érinti. A TB a rosszul tervezett 
költségvetés miatt lejjebb viszi s gyógy-
szerek támogatását így a beteg többet, 
fizet. Jó példa erre az antibiotikumok 
támogatás csökkentése. 2001 júliusa 
előtt a TB 70%-ban támogatta az anti-
biotikumokat. 2001. 07. 01-től már csak 
50%-os támogatást kapnak, így a lakos-
sági tehernövekedés 40%-os holott a 
fogyasztói áremelés 6%-os volt. Összes-
ségében az elmúlt 10 év alatt a fogyasz-
tói árak emelkedése az infláció alatt 
maradt, a térítésdíjak mértéke jóval az 
infláció fölött alakult.  

—Az utóbbi években nagyon elsza-
porodtak az egy adott betegségre felír-
ható többfajta, drágább készítmények, 
melyeket, a rendszeres gyógyszert 
fogyasztók nem vagy nehezen tudnak 
csak megfizetni.  

Mi a gyakorlat azokban az esetek-
ben, ha a beteg a felírt gyógyszert 
nem tudja megfizetni ill., kiváltani, - 

mit javasolnak ezekben az esetekben, 
esetekre? 

S.A: Tájékoztatjuk a betegeket, 
hogy közgyógyellátásért vagy eseti 
gyógyszer támogatásért folyamodja-
nak az Önkormányzathoz. 

T. L. 

Tisztelt Szerkesztőség! 
 
Igen szeretnék helyet kérni írá-

somnak, mely szerint köszönetemet 
szeretném kinyilvánítani a Bányai 
Cukrászdának. 

Kisleányom kilencedik születés-
napjára ott csináltattam tortát. Nagy-
jából elmondtam, hogy kb. milyet sze-
retnék. A torta elkészült időre és még 
meg sem álmodott szépségben gyö-
nyörködtetett: egy Barbie, rózsaszín 
fodros – habokból – volt, masnikkal 
díszítve. 

Ámultan néztük férjemmel, amint 
megláttuk a finom süteményt. 

Gyönyörű volt, s elmondom, hogy 
én 45 évesen még Kanadában jártam-
kor sem láttam ilyen szépet. A fény-
kép megvan a boldog kisleányról s a 
csodálatos cukrászkölteményről. 

Ez is művészet volt! Köszönjük! 

Kórházi élmény 
 
Sírtunk. Mind a ketten, kisleá-

nyom és én. A kórházi beutalója volt 
az egyik legszörnyűbb irat, amelyet 
valaha a kezemben tartottam. 

A bőrén a kiütések naponta szapo-
rodtak, s nem tudtuk az okát, hogy 
mitől lehet. 

A kétségbeesés a kórházi ágya 
mellett elhatalmasodott rajtam (is). 
Néhány nap múlva felcsillant a re-
mény, hogy lassan a gonosz-gyilkos 
bacilusok (?) feladják a harcot. 

A doktorok szemében az én sze-
mem fénye is felragyogott. 

Egyik napon, miközben ültem kis-
leányom ágya mellett, egy nővérke 
szólt, hogy menjünk le a földszinti 
Babaszobába, mert a McDonald’s-től 
jönnek, s meglepetés lesz a gyerekek-
nek. Így is lett. 

Kisleányom kabalája a bohóc, a 
kedvence. S jött, jött egy bohócnak 
öltözött valaki, aki felvidította a han-
gulatot. Bűvészkedett, viccelődött, s 
ajándékokat osztogatott a gyerekek-
nek. Mi aggódó szülők is tapsoltunk, 
nevettünk. 

Kis időre nem éreztük a „kór-
házszagot”, s felejtettük a bajokat. Az 
ajándékba kapott lufi már kidurrant, 
de a kellemes élmény megmaradt. 
Mondhatom többes számban, hogy 
köszönjük a McDonald’s-nak a kedves 
gesztust. 

S. Grandpierre Cecilia 
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Fogyasztóvédelem - 
Érdekvédelem 

 
Szinte mindannyian boltba járunk, 

hitelt veszünk fel, tartós fogyasztási 
cikket vásárolunk, biztosítást kötünk, 
telefonunk, gépkocsink van, szolgáltatói 
szerződést kötünk gázra, villanyra, 
vízre, kábeltelevízióra. Tehát jó tudni: 
milyen jogaink és kötelezettségeink 
vannak nekünk: fogyasztóknak, vásár-
lóknak Az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület Csongrád megyei Szervezete 
a Megyeházán tartotta augusztus 22-én 
szokásos sajtótájékoztatóját, melyre 
szerkesztőségünk is meghívást kapott. 

Az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület (OFE) két évtizede - 1998. 
januárjától kiemelten közhasznú tár-
sadalmi szervezetként - működik ha-
zánkban, amely már alapításakor a 
fogyasztók teljes körű védelmét tűzte 
ki célként. 

Garai István az OFE elnöke tájé-
koztatójában áttekintést adott a civil 
szervezetek fogyasztóvédelmi tevé-
kenységéről, hangsúlyosan szólt az 
OFE-ről, eredményekről, gondokról, a 
fogyasztók érdekvédelmének javításá-
ért előttük álló teendőkről. Kiemelte: a 
törvényi szabályozás megfelelő, ám 
egyes megyei és települési önkormány-
zatok még nem érzik szükségességét 
tevekénységük támogatásának, műkö-
dési feltételeik megteremtésének.  

Dr. Csada László a megyei szerve-
zetének elnöke áttekintést nyújtott az 
OFE megyei szervezettségéről, a szer-
vezetek tevékenységének helyi ered-
ményeiről, gondjairól, terveiről. 

Elmondta: a megyében hat város-
ban, közel 90 fő dolgozik ellenszolgálta-
tás nélkül a fogyasztóvédelem terüle-
tén. Évente közel 1000 üggyel keresik 
meg a megyei, illetve a vele azonos 
helyen működő Szeged városi szerveze-
tet. A közelmúltban kérdőíves felmé-
réssel és személyes tapasztalatok fel-
dolgozásával vizsgálták Szeged és tér-
sége fogyasztóvédelmi helyzetét. Né-
hány általános hiányosságot kiemelt a 
vizsgálatok megállapításai közül: 

—Kis mértékben - peremkerületek-
ben alig - javult a kereskedelmi kínálat 

—A kereskedők, eladók szaktudá-
sát, viselkedését, udvariasságát, a véle-
ményt nyilvánítók közel fele kifogásol-
ta. 

—Esetenként (kozmetikumok, im-
port műszaki, elektronikai termékek) 
hiányzott a termékek mellől a tájékoz-
tató, ismertető füzet. 

—Több üzletben találtak a megkér-
dezettek és az ellenőrzést végzők lejárt 
szavatosságú élelmiszert. 

—A pénztáraknál - főleg nagyobb 
üzletekben - nagy a zsúfoltság, s emi-

—A vásárlók könyve szinte minden-
ütt rendelkezésre áll, de mi, vásárlók, 
mint elavult intézményre tekintünk 
már erre az érdekeinket is védő füzetre. 

—Az alacsony árú áruk (100 forintos 
üzletek, kínai boltok) esetében gyakori a 
minőségi kifogás, hiányos a fogyasztók 
tájékoztatása, gyakran nincs minőségi 
tanúsítvány, használati, kezelési útmu-
tató  

Újlaki-Vátz László az OFE sajtóre-
ferense a sajtóval való együttműködés 
szükségességét, a nyilvánosság erejét 
hangsúlyozta, majd beszélt a média-
kapcsolatok fejlesztését célzó tervei-
ről. Példaként említette a DÉGÁZ 
számlázási rendszere ellen indított 
pert, melyben a CSM Bíróság az OFE 
javára döntött. Külföldi példát említve 
elmondta: Németországban a fogyasz-
tóvédelem (kereskedelmi, ipari) mi-
niszteri tárcához van társítva, hiszen 
- mint ismeretes - az egész Európán 
végigvonuló kerge - marha kór azon-
nali, kormányszintű döntéseket köve-
telt, melyeket csak megfelelő döntési 
környezetben lehetett kezelni. 

Zárszavában leszögezte: aki a fo-
gyasztóvédelemhez fordul segítségért 
biztosan jobban jár, mintha a törvé-
nyek, szabályok útvesztőiben maga 
keresné igazát. Az egyesület szakem-
berei szívesen állnak rendelkezésre 
fogyasztói reklamáció, tanácsadás, 
segítség tekintetében. 

Címük:  Országos Fogyasztóvédel-
mi Egyesület Csongrád Megyei és 
Városi Szervezete, 6741 Szeged, Rákó-
czi tér 1. VI: emelet 615. szoba. 

Telefon: 62/566-000/22-79 mell. 
Ügyfélfogadás: hétfőtől - pénte-

kig 9 - 11 óra között. 
Forduljunk hozzájuk bizalommal! 

Példaértékű lehet a 
falusi turizmus 

 
Augusztus 4 és 11 között meghí-

vást kaptam, hogy családommal 
együtt egy kellemes hetet töltsek el - 
önköltséges alapon - egy pedagógusok 
által szervezett kosárfonó, de egyúttal 
szabadidős táborban Ördöngősön. 

A 22 fős csapat már évek óta járja 
az országot, és már felütötte sátrát 
Sziksósfürdőn is tavaly. Akkor a báb-
készítés és a gyöngyfűzés is terítékre 
került a nagy csapat gyerek örömére. 

Aki még nem tudná: Ördöngős 
Csongrád megyében van, Hódmezővá-
sárhelyt elhagyva a 45 számú útról 
Derekegyház felé kell kanyarodni, 
majd a falu központjánál Tompahát 
felé jobbra tábla jelzi 5 km. megtétele 
után hogy rövidesen Ördöngősre Sárai 
Zsolt tanyájára érkeztünk. Cím: Sárai 
Zsolt, 6621 Derekegyház, Ördöngős 
34. Tel: 06/60-321-221 

Ennek a - akár 40 személyt is befo-
gadó - kúriának varázsa van: nem csak 
a család és  "BORINAGYI" kedvessége 
volt lenyűgöző, hanem az a közvetlen-
ség és szeretet is, ami az alföldi embe-
rekre, annyira jellemző. Borika néni 
húslevese, babfőzeléke, Zsolti palacsin-
tája és gyümölcslevese legendás hírűvé 
lett azok között az iskolások között is, 
akik tanulmányi kiránduláson, erdei 
iskolán saját sátorban csodálták meg a 
közeli halastó és fácántelep érdekessé-
geit. Máig sem tudtam kideríteni, hogy 
Andrea - Zsolti felesége, aki szorgosan 
tanult is közben - és a másfél éves kis 
Soma mikor aludtak. De mi is kitet-
tünk magunkért: szalonnasütésben és 
roston sült hús készítésében jelesked-
tünk. A hatalmas füves terület meg-
annyi sátor, játék, fürdés, tábortűz - 
ördögűzés - színhelyéül szolgált. A 
gyerekek közben ismerkedtek a „po-
cákkal”, kacsákkal, libákkal, pulykák-
kal. Igen kedvezményes áron lovagolt 
egyet a tábor minden tagja a szemben 
lévő lovas iskola türelmes lovain, de 
távlovaglásra is volt jelentkező. Estére 
kelve a nagy beszélgetések után óriási 
énekversenynek, majd alvásnak volt 
tanúja a ház tetején tanyázó gólyacsa-
lád és az álmainkat őrző kutyus, no 
meg Kormi cica is. 

Azért jutott idő kikapcsolódásra is: a 
szentesi fürdő, a nagymágocsi Károlyi 
kastély a Derekegyházi Vadászház - 
amelyben egykor Kádár János is szíve-
sen időzött - maradandó élményt és 
felüdülést biztosított a Dabasról, Pécs-
ről, Miskolcról is verbuválódott társa-
ságnak. Közben a szebbnél szebb kosa-
rak, kanáltartók, üvegfonatok, karkö-
tők is elkészültek, de a két unokánk 
(Flóri és Kornél) is elkészült a pókkal, 
amit Garainé Szász Kati óvó néni segít-
ségével állítottak össze édesanyjuknak. 
Sokan közülünk fájó derékkal és még 
sajgóbb tenyérrel tapasztaltuk meg, 
hogy a vesszőfonás ősi mestersége em-
bert próbáló munka is. A röpke egy hét 
elteltével már a következő évet tervez-
tük, amikor felötlött bennem a gondo-
lat: a mi kis III. kerületünk, 
Kiskundorozs-mánk is tudna ilyet szer-
vezni? Biztosan vannak még öregek, 
akik a népi mesterségek fogásait nem 
felejtették el - hogyan is lehetne azt 
elfelejteni - talán szállás is akadna az 
általános iskolában, valamelyik falato-
zó vállalhatná az étkeztetést, az alap-
anyagok beszerezhetők, és én tudom, 
hogy friss tehéntejet is ihatnak a szél-
malom tövében, vagy az önkormányzat 
épületének udvarán kosarat fonva, ko-
rongozva, gyékényt szőve a nebulók. 
Program is akad a környéken számolat-
lanul. (Szeged, Tisza, Sziksósfürdő, 
Ópusztaszer stb.)  

Hát akkor: Miért ne Dorozsma! 
Szentes - Bíró Ferenc 
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Sztráda - Kiskundorozsmán is 

Napokon belül indul a Tiszanet 
kábeltévés Internet-szolgáltatása 
a dorozsmai kábeltévé hálózaton. 
Az ezzel kapcsolatos tudnivalók-
ról kérdeztük Szemők Árpád mar-
ketingigazgatót. 

 
—A Tiszanet miért Kiskundo-

rozsmán indít először a körölté-
sen kívül kábeltévés Internet szol-
gáltatást? 

—A Tiszanet bárhol, bármelyik 
kábeltelevíziós hálózat vezetékein el 
tudja indítani Internet szolgáltatását, 
amennyiben az a hálózat vissz-
irányúsított. Kiskundorozsmán külön-
böző fejlesztések során a Szélmalom 
Kábeltévé Szövetkezet tulajdonosai 
meg tudták valósítani, hogy minden-
ütt visszirányúsítottá váljék a háló-
zat. A visszirányúsításról azt kell tud-
ni, hogy magához a televíziós jel véte-
léhez pusztán csak egyirányú erősítés-
re van szükség, mert egy központból 
jut el a jel a tévékészülékekhez. A 
visszirányúsítás révén azonban meg-
valósulhat az interaktív kapcsolat a 
hálózatra kötött számítógépek és az 
Internet között.  

—Ez a szolgáltatás meglehető-
sen drágának tűnik a telefonos 
Internet eléréshez képest. Miként 
lehet mégis alternatívája annak? 

—A kérdéssel is vitatkoznék, mert 
a szolgáltatás csak első pillantásra 
tűnik drágának. A telefonos Internet 
szolgáltatásnál nem csupán magáért 
az Internet-hozzáférésért kell fizetni, 
hanem a telefondíjat is le kell róni a 
felhasználónak, míg a kábeltévés 
internetszolgáltatás esetén csak és 
kizárólag az Internet díjat kell megfi-
zetni, hiszen telefon használata nél-
kül jön létre a kapcsolat. Ha azt a két 
tényezőt összeadjuk, hogy ha az em-
ber naponta csak rövid időt internete-
zik a telefonon keresztül, akkor is 
tízezres költségekbe verheti magát, és 
azt, hogy kábeltévés Internet-
szolgáltatás esetén a nap 24 órájában 
rendelkezésére áll a hálózat, és a se-
bessége sokszorosa a telefonos kapcso-
lat sebességének, akkor akár olcsóbb 
is a kábeltévés Internet.  

—Sokat lehet hallani mostaná-
ban az ADSL-ről. Ezzel összeha-
sonlítva a kábeltévés Internet 
szolgáltatás hogyan értékelhető? 

—Az ADSL csak bizonyos szem-
pontból versenytársa a kábeltévés 
Internetnek. Az ADSL nagyjából ha-
sonló árért sokkal alacsonyabb szintű 
szolgáltatást biztosít. Amíg az ADSL 
kapcsolatnál maximum 300 kbit/sec 
sebesség érhető el, az is csak nagyon-

nagyon komoly műszaki fejlesztések 
árán, a kábeltévés Internet-
szolgáltatásnál abszolút hétköznapi, 
hogy akár 1000 kbit/sec sebességgel is 
kommunikál a számítógép az interne-
tes hálózattal. Amíg a 300 kbit/sec az 
ADSL-nél egyben egy elméleti maxi-
mális határ, addig a kábeltévés háló-
zatnál ez az elméleti maximum több 
mint harmincszor magasabb. A kábel-
tévés hálózat ezen kívül még sokkal 
kevésbé távolságfüggő. Ez alatt azt 
értem, hogy az ADSL technológia lé-
nyegében csak a nagyvárosok köz-
pontjában érhető el, és minél kijjebb 
kerülünk ettől, annál nehezebb meg-
valósítani. Jelen esetben itt, Kiskun-
dorozsmán, szóba sem jöhetne az 
ADSL, míg a kábeltévés szolgáltatás 
már meg is valósult.  

—A kábelmodemek meglehető-
sen drágák egy magánszemély-
nek, vagy családnak. Megveszik 
ezt az emberek? 

—A kábelmodemek valóban megle-
hetősen drágák, egy kábelmodem ára 
most nyolcvanezer forint, ám abban 
az esetben, ha valaki 24 hónapos szer-
ződést köt kábeltévés Internet-
szolgáltatásra, akkor akciónkban en-
nek töredékéért megszerezhető a 
Tiszanettől ez a kábelmodem.  

—Zavarja-e a tévézést az Inter-
net-szolgáltatás ugyanazon a há-
lózaton belül? 

—Nem zavarja. Hasonlóan a tele-
víziós csatornákhoz, az internetezés is 
csak bizonyos sávon zajlik, utóbbihoz 
azonban sokkal magasabb színvonalú 
hálózatra van szükség. Ezért a ta-
pasztalat éppen az, hogy ahol interne-
tezésre alkalmas a hálózat, ott sokkal 
kevesebb a zavar a televíziós szolgál-
tatásban. 

—Ha gondjuk van a felhaszná-
lóknak az Internet használatával, 
hová fordulhatnak? 

—Ha valakinek gondja van az In-
ternet használatával, akkor alapvető-
en nem sok gondja lesz. Inkább olyan 
kérdések szoktak felmerülni, amik a 
számítógép használatával kapcsolato-
sak. A Tiszanet ügyfélszolgálatán 24 
órás, éjjel-nappali ügyeletet tartunk. 
Ha telefonálnak, akkor kérdéseikre 
munkatársainktól lehetőség szerint 
azonnal választ kapnak. 

 
F. G. 

Mindenki közlekedik, közlekedésről 
mindenkinek 

 

Úrvezetők – ha hölgyek 
(ajánlom az uraknak is) 

 
A hiedelem szerint a volánnál ülő 

nőknek két típusa van: akik nagyon 
jól vezetnek, és akikkel jobb nem ta-
lálkozni a közutakon. Közútjainkon 
egyre több az erőszakos cselekmény, 
melynek áldozatai – sokszor jóhisze-
műségük okán – hölgyek, feleségünk, 
gyermekünk, unokáink. 

Mit tegyen az átlagos úrvezető – 
hölgy, hogy elkerülje mindazokat a 
veszélyeket, amelyek a szebbik nem 
képviselőire leselkednek? 

Íme néhány tanács, nem csak 
hölgyvezetőknek: 

Mielőtt beszáll, nézzen be az autó-
ba, nem várja – e bent valami (valaki) 
meglepetés? 

Ne a kocsi mellett keresgélje a 
kulcsát! Ez alkalmat adhat egy hátul-
ról jövő támadásnak. 

Amint beszáll, azonnal zárja be az 
ajtó (ka)t a gomb lenyomásával! 

A visszapillantó tükör ellenállha-
tatlanul csábít arra, hogy belenézzen, 
sminkjét, frizuráját ellenőrizze – még-
sem tanácsoljuk. Az elállított és a 
mélygarázsban, parkolóban nehezen 
visszaállítható tükör a közúton poten-
ciális veszélyforrás! 

Ne parkoljon kivilágítatlan terüle-
ten! 

Ha bármi okból megáll valahol, 
hagyjon elég helyet a kocsi előtt, hogy 
ha gyorsan kell távoznia, ne kénysze-
rüljön tolatásra. 

Ha valahová távolabbra készül, 
ahova elhagyott területeken keresztül 
vezet az út, előbb telefonáljon oda, 
hogy mikor várható. (Ha bizonyos 
időhatáron belül nem érkezik meg, 
ismerősei hívják a rendőrséget.) 

Ha elhagyott területen – esetleg 
szándékosságot is feltételezhetően – 
valaki összekoccan Önnel, mutassa, 
hogy kiszállás előtt menjenek jól kivi-
lágított, forgalmas helyre. 

Ha lehet, ne vezessen egyedül! 
Az autón kívül – még tankoláskor 

se – tegyen le csomagot, kézitáskát! 
Ha országúton lerobban, a hivatalos 

segélyszolgálatot hívja, s ne bízzék 
önkéntes segítőkben – kellemetlen 
meglepetésektől kímélheti meg magát.   

Kedves férfitársak! 
Ha gépkocsival közlekedve a köz-

utakon járunk, legyünk tekintettel a 
leírtakra, udvarias, előzékeny maga-
tartással segítsük a hölgyeket a közle-
kedés útvesztőiben. 

Ottlik Károly: Protokollkódex című 
könyvét felhasználva, lejegyezte: 

Szentes – Bíró Ferenc 
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Illik— nem illik? 
Gépkocsiban, taxiban 1. rész 

Részletek Köves J. Julianna Illik tudni c. könyvéből 

Egyre többen rendelkeznek saját 
autóval, s útjaink ezért egyre zsúfol-
tabbak. Az udvarias, figyelmes veze-
tés nem egyszerűen illemkérdés, ha-
nem sokkalta több ennél: életszükség-
let, ami nélkül nem szabadna útjaink-
ra merészkedni az autósnak. Az erő-
szakos, másokkal nem törődő jármű-
vezető veszélyes, tulajdonképpen 
nincs helye a gépkocsi volánjánál. 

A közlekedésben egymás partnere-
inek kell lennünk. A biztonságos és 
zavartalan közúti közlekedésnek 
rendkívül fontos feltétele az előzé-
keny, udvarias, egymást segítő maga-
tartás. A növekvő forgalom csak úgy 
bonyolítható le különösebb veszély és 
sok baleset nélkül, ha erre tekintettel 
vagyunk. 

A járművezetés illemtanában a 
legfontosabb a közlekedésrendészeti 
szabályok, tehát a KRESZ tökéletes 
ismerete és persze állandó betartása 
is. 

A közúti közlekedésben óhatatla-
nul akadnak konfliktusok. Ezeket ne 
ordítással, káromkodással, netán ön-
bíráskodással próbáljuk megoldani, 
hanem megfontoltan, figyelmesen. Ha 
az előttünk gördülő autó véleményünk 
szerint túl lassan megy, ne próbáljunk 
türelmetlen villogtatással, tülköléssel 
bírni nagyobb sebességre, különösen 
akkor, ha T betű is jelzi, hogy gyakor-
latlan kezdő ül a volánnál. 

Ha valakinek a kocsiján műszaki 
hibát (esetleg nyitott ajtót) látunk, 
úgy igyekezzünk jelzésekkel tudtára 
adni, hogy ne zavarjuk meg közben a 

vezetésben. Ha véletlenül kárt oko-
zunk egy gépkocsiban (pl. hibás par-
kolásnál), hagyjunk annak ablaktörlő-
je alá téve kitöltött betétlapot, vagy 
legalább egy cédulát nevünkkel, cí-
münkkel, rendszámunkkal, telefon-
számunkkal. Ezért mi kevésbé káro-
sodunk anyagilag, hiszen a kárt a 
biztosító a kötelező felelősségbiztosí-
tás terhére rendezi, de az ártatlan 
károsultat súlyos kiadásoktól ment-
hetjük meg korrektségünkkel. 

Segítsük egymást a forgalomban. 
Az előzni szándékozó gépkocsinak 
lehúzódással, jobbra indexeléssel stb. 
segíthetünk a manőver végrehajtásá-
ra. Vegyük tudomásul: ha valaki meg-
előz bennünket, az nem sértés, és nem 
vár megtorlásra. 

Szándékunkat a forgalomban min-
dig jó előre jelezzük. Bármilyen kiváló 
is kocsink motorfékje, lassítani, illetve 
megállási szándékunkat féklámpával 
is jelezzük hátra a mögöttünk haladó-
nak. 

Ha valamelyik gépkocsi segít ben-
nünket, előnyhöz jutat a besorolásnál 
stb., köszönjük meg előzékenységét 
karfelemeléssel, vagy más jellel. 

Nem csak a közlekedési szabály-
zat, de a jó mondat is előírja, hogy pl. 
országúton tompítsuk le a világítást, 
ha szembejövő járművet észlelünk. 

Megálláskor, illetve parkoláskor 
gondoljunk autóstársainkra, s a ren-
delkezésre álló helyet a lehető legnép-
szerűbben igyekezzünk kihasználni. 

 
Összeállította: Gátfalvi Kristófné 

Szobanövények kártevői 

Gyakran panaszkodnak a vásárló-
ink, hogy különféle betegségek, élős-
ködők támadják meg a szobanövénye-
ket. Ezek közül a leggyakoribb kárte-
vők az alábbiak: 

Pajzstetvek: a levelek fonákán, 
különösen az erezeten megtapadó, 
barna vagy sárgás színű tetvek. A 
fiatalok nagyon aktívak. A helyüket 
nem változtató kifejlett állatokat via-
szos külső védi a rovarölő szerektől. A 
növények nedveivel táplálkoznak, 
mézharmatot választanak ki. Gyenge 
sörtéjű kefével, vagy vattacsomóval 
távolíthatjuk el a pajzstetveket. Meg-
előzésükre javasolt a káliszappan. 
Erős fertőzés esetén nikotinos perme-
tezést végezhetünk. 

Levéltetvek: Apró, zöld, sárgás, 
vagy fekete színű, a növény nedvét 

szívó rovarok, kb. 3 mm nagyságúak. 
Bármilyen lágyszárú növényt megtá-
madnak, a levelek alsó felületén talál-
hatóak. A virágos cserepes növénye-
ket különösen kedvelik. A növényt 
legyengítik, mézharmatot termelnek, 
ezeken a ragadós helyeken telepszik 
meg a korompenész. Enyhébb esetek-
ben elég, ha a megtámadott növényt 
vízzel erősen lemossuk, súlyosabb 
esetben permetezzük nikotinnal. 

Takácsatka: Apró, szabad szemmel 
alig látható, a növény nedveit szívó 
kártevő. A levelek foltossá válnak, 
majd lehullanak. Pókhálószerű szála-
kat szőnek a levélhónaljak között. A 
nedves levegő és a gyakori permetezés 
megakadályozza a fertőzést. Távolít-
suk el a megfertőzött leveleket, per-
metezzük nikotinnal vagy rovarölő 
szerrel. 

Kocsisné Lajkó Éva 
Borostyán Virágüzlet 

Becsöngettek! 
 

Pannika két elégtelent vitt haza, 
és igen el van keseredve. 

—Ne sírj, kislányom, az a két egyes 
nem a világ vége, majd kijavítod—
próbálja nyugtatgatni az anyukája. 

—Megpróbáltam, de nem lehet, 
mert tintával írta be a tanító néni. 

 
A fiatal tanítónő a matematika 

fortélyaira igyekszik rávenni az első 
osztályosokat. 

—Ha van három banánod, és a test-
véred megeszik belőle kettőt, mi lesz a 
végeredmény? — kérdezi Pistikétől. 

—Nagy veszekedés — válaszolja a 
gyerek. 

 
A 11 éves Pistikét megszólítja egy 

nő az iskola előtt: 
—Te gyerek, tudja a mamád, hogy 

te dohányzol? 
Mire Pistike: 
—És a maga férje tudja, hogy a 

felesége fiatal férfiakat szólít le az 
utcán? 

Gátfalvi Kristófné 

Dorozsmai siker 
 

A Békéscsabai Ifjúsági Ház ezév 
tavaszán írta ki Művészeti Olimpia 
címmel diákoknak szóló pályázatát, 
ahol novellával, verssel, színművel, 
képzőművészeti alkotásokkal és inter-
netes honlappal lehetett pályázni. A 
szeptember 14-16. között lebonyolított 
döntőbe minden kategória legjobb négy 
alkotását hívták be megyénként. E 
döntőben Somogyi Gábor, lapunk tör-
delőszerkesztője honlap kategóriában 
I. helyezett lett Kiskundorozsmáról 
készített weboldalával, próza kategóri-
ában pedig a III. helyezést nyerte el. 
Dorozsma honlapja hamarosan nyilvá-
nosan is látogatható lesz a 
www.dorozsma.hu címen. Gratulá-
lunk! 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

  

Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

ÚJ HELYEN 
Széksósi u. — Északi sor sarok 

Telefon: 06-20-9752-926 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
Többféle olcsó darabos és 

csomagos pelenka. 
Mini: 36 Ft/db-tól 
Midi: 37 Ft/db-tól 
Maxi: 38 Ft/db-tól 

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

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

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

illetve telefonos egyeztetés 
alapján más időben is. 

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

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

 
 
 
 
 

Bó- di 
Lajosné 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

Nyitva: H-P: 7-11; 14-18 
 Szo: 7-12. 
 

Kisállat eledelek bőséges válasz-
tékkal valamint Purina tápok 
(baromfi, nyúl, sertés) kaphatók. 
Jelentős mértékű akcióval várom 
kedves régi és új vásárlóimat. 

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

Kft-től Kiskundorozsmán a Zöldség 
Nagybani Piac mellett. 

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

BALI SÁNDOR 
víz-gáz-központi fűtésszerelő 

mester 
Téli beüzemelést és gázkészülék 

javítását vállalom. 
Szeged-Kiskundorozsma, 

Fölszél u. 12. 
Tel.: 62/462-005 

Mobil: 06-20-9533-440 

 Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

Tel.: 62/463-614 

 MOTORKERÉKPÁR- ÉS 
KERÉKPÁRJAVÍTÓ 

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

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

 

Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet 
6791 Szeged-Kiskundorozsma 
Negyvennyolcas utca 12. 
Telefon/Fax: 463-444 
Email: szelmalom@szelmalomktv.hu 
Web: http://www.szelmalomktv.hu 

Ügyfélszolgáltatunk és üzletkötőnk szívesen áll rendelkezésére. 
 
Üzletkötőnk:  Ballai Krisztián  06-20-450-5614 
TV beállítás: Jenei Péter  06-30-358-6566 
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 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

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

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

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

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

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

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

T 
Á 
S 
K 
A

Névjegykártyák szerkesztése 
már 8 Ft-tól… 

 

Számítógépek javítása, karbantartása. 
Igény szerint házhoz megyek. 

RÉVÉSZ ISTVÁN 

 

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

csokrok, koszorúk, cserepes és 
szálas virágok. Ugyanitt háztartási 

műanyag és bálás ruha 
Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo.: 8-12 

Telefon: 461-045 
Cím: Dorozsmai út 191. 

BÁNYAI CUKRÁSZDA 
ajánlata 

 
A pizzériából 12 órás ingyenes 

házhozszállítás. 
Nyitva tartás: K-Szo.: 12-20.00 

V és H szünnap. 
 

Tel.: 461-023 

U N G I   B t . 
Háztartási gép szerviz 
Műszaki kereskedés 

Tel.: 62/460-149  Dorozsmai út 143. 
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Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 
0,5 dobozos Arany ászok 110,- Ft 
0,5 Arany ászok 92,- Ft+ü. 
6kg-os Ariel 2999,- Ft 
Johnson’s tusfürdő PH 5.5 400ml 585,- Ft 
Fa tusfürdő 200ml 280,- Ft 
0,03 vilmoskörte 60,- Ft 
1,5l szénsavas Evitial ásványvíz 59,- Ft 

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

NŐI RUHA KÉSZÍTÉS, ÁTALAKÍTÁS! 

Nyári Bettina 
Rigómező u. 35. 

Tel.: 06 30 410 8429 

 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

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

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

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

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

  
M inden előhívás  —  nagyítás  esetén

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

Megnyílt a VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS és BAROMFI SZAKBOLTJA! 
A 48-as út 94. Sz. alatt a pálinkafőzde és AGRO BUTIK mellett. 
Sertés, marha, birka, baromfi hússal, belsőségekkel és október 15-től 

bélféleségekkel várjuk kedves vevőinket. 
Nyitva tartás: kedd-csütörtök: 7-16. Péntek: 7-17. Szombat: 7-13. 

Vasárnap és hétfőn zárva. 
 Rácz Béla üzletvezető 

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

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

 F  i  g  y  e  l  e  m  
G é p já rm ű  v i z sg á z ta tá s  Z s o m b ó n  F a r k a s  F e r e n c  a u tó s z e r e lő  m ű h e l y é b e n  

 

 V á l l a l j a :  s z e m é l y -  é s  g é p k o c s i k  F a r k a s  F e r e n c  
 — j a v ítá s á t g é p já rm ű t e c h n ik u s  
 — m ű s z a k i  v i z s g á r a  v a l ó  f e l k é sz í t é s é t a u tó s z e re lő  m e s te r  
 — m ű s z a k i  v i z s g á z ta t á sá t  (h e l y b e n )  Z s o m b ó , F e l s za b a d u lá s  u .  2 1 .  
 — k ö r n y e z e t v é d e lm i  f e lü l v iz s g á l a tá t . T e l . / f a x :  2 5 5 -0 6 3  
 N y i tv a  t a r tá s : h é t fő tő l p é n te k ig  7 -1 7  ó r á ig  0 6  2 0 /3 4 7 -3 4 7 0  

A Papírkuckó ajánlata 
- 2002. évi asztali, fali és zsebnaptárak már kaphatók. 

- Gyertyák, mécsesek, selyemvirágok. 
 

 Cím: Kiskundorozsma, Dorozsmai út 145. Tel:   461-761 
 Nyitva tartás: H-P: 7-18, Szo: 8-12  Mobil: 30/265-2225 
 Tel.: 62/461-761, 30/265-2225 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Gátfalvi Kristófné Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Gátfalvi Kristófné, Kocsisné Lajkó Éva, S. Grandpierre 
Cecilia, Pócsai György, Somogyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos 462-808 és Nyári Imre 462-611 Megjelenik 3800 példányban Szerkesztőség: 6791 Szeged-
Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Tannyomda 6791 Szeged, Vadász utca 2/B - 2001-408 Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 
 

Angol nyelvből, magyar nyelv 
és irodalomból dorozsmai 

tanárnő oktatást vállal.  
500 Ft/60 perc 

Telefon: 463-953 

 Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt ajánlata 

• Iskola- és irodaszerek 
• Ajándéktárgyak és 

csomagolók 
• APEH 

nyomtatványok 
széles választéka

Fénymásolás! 
Szeged, Negyvennyolcas u. 11.
Nyitva: H-P.:8-17,Szo.:8-12 óráig

Telefon: 460-306 

 Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 
Dorozsma, Jerney u. 6. Dr. Maróti Edit ügyvéd irodájában 

Félfogadás: H-K-Sz-P: 10-13-ig Cs: du. 14-18-ig. Mobil: 06-30-2486-944, lakás: 460-266, iroda: 461-602 
 
Kínálat: Kiskundorozsmai magánházak 3,5 M Ft-tól 
26 M Ft-ig. Zsombói magánházak 8 M Ft-tól. 
Sziksósi üdülők, gyümölcsösök, kertek stb. 

Keresek: Készpénzes vevőim részére magán-

házakat 8-10 M Ft között. Sziksósi üdülőket,

kerteket. 

Akciós fóliavásár a SZEVAFÉM 
MG. Boltban 

48-as utca 66. szám alatt 
6,5 fm. UV 1 éves 26 400,- 
8,5 fm. UV 1 éves 34 500,- 
12 fm. UV 1 éves 48 800,- 
12 fm. UV 2 éves 59 240,- 
16 fm. UV 1 éves 48 800,- 
16 fm. UV 2 éves 59 240,- 

Amíg a készlet tart! 
Nyitva tartás: K-P: 7.30-16.30, 

H és Sz.: 7.30-12.00 
Tel.: 62/420-183 

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

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

Önöket a Dorozsmai képviseletünk. Félfogadás: H-P: 9-12. 
 


