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„Minden halandó. Az öröklét csak az anyáknak adatott meg.” 

(Babel) 

HAVI GONDOLAT 

 

T-Online Kábelnet havi 2790 Ft-ért! 
Részletek a 8. oldalon 

Több szavazatot kapott néhol a fiktív Kétfarkú Kutya Párt, mint a Munkáspárt 

Választások utáni jegyzetek 

A politikai szórólapok és a kampány-
brosúrák másvalamire is jók: tüzelőnek. A 
vaskos köteget persze ott lehet felhasználni 
erre a hasznos célra, ahol még van kályha 
vagy kandalló. Végül is, a nyersanyagot a 
mi adóforintjainkból állították elő. Kíváncsi 
lennék arra, hogy a közterületeken kihelye-
zett matricákat az időjárás, vagy felelős 
emberek fogják eltávolítani. 

 
* 

 
Demokráciában az embereknek kétség-

kívül joguk van ahhoz, hogy ostobák legye-
nek. Amíg a választópolgárok döntő több-
sége tudatában volt annak, mit kell tennie a 
választás napján, némelyek a teljes eltéve-
lyedés mezsgyéjén lépkedtek. Szavazat-
számláló bizottsági tagként sokszor kellett 
elutasítanunk olyan polgárokat, akik csak 
azért nem szavazhattak, mert nem voltak 
képesek igazolványaikat leellenőrizni és 
magukkal hozni. Egy olyan kiélezett ver-
senyben, mint ez a 2006-os választás is volt, 
ez a néhány szavazat is döntő jelentősség-
gel bírt volna. Többen nem tudták és néhá-
nyan nem is értették (!), miért kell bemutat-
niuk személyi igazolványukat és lakcím-
igazoló kártyájukat. Csupán állampolgári 
jogaikat ismételgették, majd végül panaszt 
tettek a választást koordináló szervnél, 
mondván választási csalás történt. Megint 
mások 16 évnyi demokrácia után sem fog-
ták fel, hogy szavazataik csak akkor érvé-
nyesek, ha a lapon található körbe teszik 
ikszeiket. Egy neves közvéleménykutató-

cég nemrég készített felméréséből az is 
kiderül, hogy az emberek kétharmada az-
zal sincs még tisztában, mi a különbség az 
országos és a területi lista között. 55%-uk 
arra sem tudott választ adni, hány lista is 
van egyáltalán. 

 
* 

 
Az emberek két okból nem mentek el 

szavazni: vagy így fejezték ki markáns 
véleményüket politikusainkról – ezt még 
bizonyos szintig meg tudnám érteni –, 
vagy mert nem érdekelte őket, ki alakíthat 
kormányt a következő négy évre. Ez vi-
szont már szemet szúr. A szavazásra jogo-
sultak több mint 30%-áról van szó. A társa-
dalomban él egy bizonyos réteg, akik csak 
„virtuális” állampolgárok. Ők azok a köz-
életi álomszuszékok, akik még egy ilyen 
fontos kérdésben sem foglalnak állást. Ez 
nem csak közöny, hanem önzés és felelőtlen-
ség. Akiket egy ország sorsa ennyire nem 
érdekel, füvet kérődző birkákhoz tudnám 
hasonlítani, akik vígan mennek végül a 
vágóhídi kések alá. Ez az öntudatlanság azt 
eredményezi, hogy a hatalom úgy használ-
ja ki őket saját céljaira, ahogyan akarja. 
Nem-gondolkodó, feladat-végrehajtó gé-
pekké lesznek végül. Bennük már most 
sincs legalább egy szemernyi kis öntudat 
sem. Ahogyan egyik előző cikkemben már 
leírtam, azok az emberek, akik alávetik 
magukat bármilyen, akár elnyomó hatalom 
akaratának, meg is érdemlik, hogy életüket 
rabszolgaként éljék le. 

* 
 
Van azonban egy súlyosabb probléma 

is, nevezetesen a populizmus terjedése. A 
szavazópolgárok bizonyos hányada fanati-
kusan elkötelezett a két oldal valamelyike 
felé. Sem érv, sem józan ész nem tudja be-
folyásolni döntésüket. Megint más szava-
zókat egyszerű, üres frázisokkal vezetnek 
meg, mégpedig nagyon is eredményesen, 
hiszen gondolkodásmódjuk annyira primi-
tív, hogy elegendőek számukra bizonyos 
„kapcsolószavak”. Ez a kampány a gyűlö-
let kampánya volt. A politika azért megy le 
az óvodások szintjére, már ami retorikáju-
kat és kampányukat illeti, mert a bázissza-
vazókon túl sokan mások is az óvodások 
szintjén állnak a hazáért való felelős gon-
dolkodást és a realitásokat illetően (el-
nézést kérek minden óvodás gyerektől). 
Egyébként meg hogyan várhatnánk meg-
fontolt, meggondolt döntést olyan szavazó-
tól, akik hiába jogosult választani, a társa-
dalomismeret legalapvetőbb dolgaival 
sincsen tisztában? 

 
* 

 
A Dorozsmai Napló, mint politikamen-

tes közéleti havilap, nem kívánt és a jövőben 
sem kíván állást foglalni egyik politikai erő 
mellett sem. Viszont az általános ostobaság 
ellen a jövőben is sarkalatosan ki fogja mon-
dani a véleményét. 

 
SOMOGYI GÁBOR 
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Rendőrségi hívószámok 
– A telefontanú ingyenes hívószáma: 06 

80 555 111 (anonim). 
– Szolgálati időben hívható KMB szá-

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

6254. 

Röviden 
— A Polgárőrség hathatós közreműködésével 

rendőrkézre került egy fiatalember, akire ráillik 
a dorozsmai szatírként elhíresült bűnöző sze-
mélyleírása. A gyanúsított elfogását követően 
vizsgálat indult ellene. 

 
— Tolódik a Szeder utcában az autópálya 

építése során az AKA Rt. nehézgépei által tönk-
retett út felújítása. A kivitelező Debmut Rt. két 
és fél hónappal ezelőtt azt ígérte: a jó idő be-
álltával megkezdik a munkát. A lakókat azonban 
nemrég arról értesítették, hogy ez mégsem fog 
elkezdődni. Hernádi Péter, a Szeder utcaiak 
szóvivője a Debmut Rt-től azt a választ kapta, 
hogy az önkormányzat „erőforrások átcsoporto-
sítása” miatt állította le a kivitelezőt. Ezt Fábi-
án József, a helyi képviselő határozottan tagad-
ja. Elmondása szerint habár a novemberi útbe-
járás során nem volt bizonyítható a rongálódás, 
elképzelhető, hogy azóta változott a helyzet. 
Molnár Ferenc, a Debmut Rt. képviselője szerint 
a helyreállítással kapcsolatban több, olykor 
egymásnak ellentmondó ígéret született, ám azt 
leszögezte, a nem egészen százméteres szakaszt 
hajlandóak aszfaltozni, de a munka elvégzése 
nem rajtuk múlik. 

 
— Megdőlt Szegednél a 960 centis tiszai 

rekordvízszint és a szakemberek 1010 centimé-
ter fölé várták a folyó tetőzését. Egy nap alatt 
akár 10-15 centit is emelkedett a víz. Elővigyá-
zatosságból lezárták a szegedi belvárosi szaka-
szon a partfal nyílásait. A védekezés elhúzód-
hat, mert a mostani áradás és a zöldár valószí-
nűleg összeér. A tetőzés utáni apadás lassú lesz. 
Árvízveszély egyre gyakrabban várható a Tiszán 
a különböző környezeti változások miatt. Nagy 
árvíz három-öt évente vonulhat le a folyón, hét-
tíz évente pedig rendkívüli árvizet prognoszti-
zálnak az elemzők. Ráadásul a Tisza és a csatla-
kozó folyók eddig is szeszélyes vízjárásúak vol-
tak, és egyre inkább azok lesznek. 

 
— Az árvízi tetőzés kritikus napjaiban a 

lakosok ingyen vehetik igénybe a szegedi tömeg-
közlekedési eszközöket. A polgármester arra 
kérte a helyieket, autó helyett busszal, villa-
mossal vagy trolival közlekedjenek a városban. 
A védekezési munkálatokban egyébként a Pol-
gárőrség is közreműködik. 

 
— Április elsején nosztalgia női kézilabda-

mérkőzést tartottak a dorozsmai Orczy-
sportcsarnokban. A pálya egyik oldalán azok a 
volt játékosok szerepeltek – többek közt Antal 
Imola, Fődi Erzsébet, Török Ildikó, Tóth Éva, 
Terhes Szilvia –, akik tíz évvel ezelőtt, 1996-ban 
kivívták az NB I/B-s jogot. A csapat ellenfele a 
megyei bajnokságban szereplő Deszk volt. 

 
— Sporteredmények 
 
Szeged–Kiskundorozsma KSE – Németh Toll 

Makó 27–28 (11–13) 
NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés. Szeged-

Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 300 néző. 
Vezette: Dudás, Serfőző. 

 
(Forrás: DM Online) 

A Tisza utolsó kéthavi észlelt vízállása (DN-grafika) 

Kormánypárti győzelem 

Választási eredmények 

„El akarta nyelni a világot!...” 

Habár a hivatalos végeredményeket az 
Országos Választási Iroda csak május első 
hetében közli, egyértelműsíthető a kor-
mánykoalíció győzelme. Az MSZP és az 
SZDSZ együtt nagyjából 210, a Fidesz–
KDNP 164, az MDF 11 széket foglal majd el 
a Parlamentben. 

A 2. számú választási körzetben a sza-
vazatok 50,92%-át dr. Sándor Klára, 
49,07%-át Balogh László nyerte el. Dr. Vá-
nyai Éva a második fordulóban visszalépett 
jelöltségétől. 

Dorozsmán a szavazatok a második 
fordulóban a következőképpen alakultak: a 
016, 216, 316 és 416-os kerületekben Balogh 

Lászlóra 1122, dr. Sándor Klárára 1600 
érvényes szavazat érkezett, a választásra 
jogosultak 62%-a ment el szavazni. A 017, 
217, 317 és 417-es körzetben Balogh László 
986, dr. Sándor Klára 1507 érvényes szava-
zatot kapott, a választásra jogosultak 57%-a 
szavazott. 

A második fordulóban a választásra 
jogosultak 40,5%-a nem szavazott. 

 190 20 164 11 

A mandátumok várható kiosztása. 

3107 

2090 

Szavazók és nem-szavazók. 
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Az árvízi évek 
1879 

„1879. március 10-én, hétfői napon 
szörnyű katasztrófa sújtotta a községet: a 
szegedi árvíz elöntötte Dorozsmát is. (...) A 
sebesen rohanó ár március 10-én hétfőn 
reggel 6-7 óra között a Matty éren dorozs-
mai földekre lépett. Délelőtt 10 órakor az 
Ugró hídjánál átszakította a gátat és nagy 
robajjal és iszonyú zúgással özönlöttek 
Dorozsma felé. A templom tornyában meg-
szólalt a vészharang, riadt hangja Szegedig 
elhallatszott. Az Ugró hídjánál történt gát-
szakadást a dorozsmaiak a szegedieknek 
rótták fel. A dorozsmaiak ugyanis az Ugró 
híd előtt elfogtak egy szegedi dereglyét, 
amelyen 11 szegedi ember ült, őket gyanú-
sították, hogy a gátat átvágták azért, hogy 
az árvizet Dorozsma felé vezessék és ezzel 
Szegedet megmentsék. Már úgy látszott, 
hogy az elkeseredett és feldühödött dorozs-
mai munkások a szegedieket agyonverik, 
amikor Csejthey Antal szolgabíró erélyes 
közbelépése megakadályozta a komoly 
összeütközést. 

Ez alatt a toronyban rémesen kongott a 
harang, figyelmeztetve, hogy meneküljön 
mindenki, aki tud. A szennyes árvíz a kál-
vária temető felé rohant. Az útjába eső 
házakat, szélmalmokat kártyavárként dön-
tötte romba. A fákat tövestől csavarta ki. 
(...) Az árvíz innét egyenesen a község felé 
rohant, amelynek mélyebb fekvésű utcáit 
csakhamar elöntötte. A házak rémes robaj-
jal dőltek halomba, a harangok kongtak 
szüntelenül, de kongásukat most már el-
nyelte a hajléktalanok jajveszékelése és 
szívszaggató siránkozása. Az emberek a 
dermesztő hidegben százával dideregtek a 
templom partján és a kijelölt menhelyeken 
a kisgyermekek kétségbeesett jajveszékelés-
sel kapaszkodtak édesanyjuk ruhájába. (...)  

Ez a borzalmas nap csak fokozódott a 
következő napokon, márc. 11-én kedden és 
márc. 12-én szerdán, amikor szt. Gergely 
napján a szegedi védőgátakat is átszakítot-
ta a víz és hullámsírba temette Szeged vá-
rosát. (...) A víz elöntötte a község vala-
mennyi alacsonyabb részét, csak a temp-
lom, a plébánia, a községháza, az iskola, a 
Széchenyi, Kossuth utca és a felső szérűs-
kert magaslottak ki az árvízből. (...) Piac 
három hónapig nem volt, mert az emberek 
legnagyobb része a szőlőkbe menekült, 
akik pedig bennrekedtek, azok a víz és sár 

miatt nem tudtak kimozdulni. (…) Ember-
életben és hasznos háziállatban nem esett 
kár. (...) Dorozsmán 1170 ház közül mellék-
épületekkel együtt 498 dőlt romba, tehát a 
község házainak 40%-a megsemmisült. 
Megrongálódott 342 ház. Alig maradt ép 
ház Dorozsmán.  

Az árvíz szomorú emlékére Zolnay 
Ferenc dorozsmai apátplébános 1880. febr. 
19-én indítványt terjesztett a közgyűlés elé, 
hogy az árvíz évfordulójának emlékére 
minden év március 10-én d. e. 9 órakor a 
templomban a községi előljáróság részvéte-
lével Istentiszteletet tartassék, a harangok 
pedig 10 órakor, az árvíz betörésének órájá-
ban, fél óráig szóljanak. Az indítványt elfo-
gadták. (...)” 

(Részlet Sztriha Kálmán: Kiskundo-
rozsma története c. könyvéből.) 

 

1970 
Szegeden 1970-ig nem volt az 1879-

eshez hasonlítható árvíz. A Tiszán ellenben 
többször és több helyen alakult ki veszély-
helyzet; a legnagyobb 1919-ben, amit azon-
ban megfelelő védekezés segítségével sike-
rült elhárítani a lehető legkevesebb kárral.  

1970-ben ismét veszélybe került a vá-
ros. A véletlenek egybeesésének köszönhe-
tően olyan árhullám alakult ki, amely nem-
csak hogy minden addigi rekordot meg-
döntött, de folyamatos utánpótlással elég 
tartósan meg is maradt. Májusban kezdő-
dött az áradás, először az országhatáron 

túli töltésszakadás következtében a Tisza és 
a Szamos közét borította el a víz, a tunyog-
matolcsi és a nábrándi töltések átszakadása 
után ezen a vidéken 500 négyzetkilométer-
nyi területet foglalt el az árvíz, úszott 44 
község és Fehérgyarmat városa. 

Amikor már azt hitték, hogy a Felső-
Magyarországi szakaszon lecsillapodik az 
áradat, a Maros is hirtelen duzzadni kez-
dett, tovább növelve a lezúduló vízmennyi-
séget. Az árvíz Makót fenyegette, ezért 
elrendelték a város és az azt körülvevő 
három település kiürítését, így 19 ezer em-
bert kellett biztonságos helyre szállítani. 
Ekkor pedig a Körösök vízállásai is nőni 
kezdtek, majd meghaladták az addigi leg-
magasabb 1919-es szintet is. A veszély igen 
jelentős volt, közel egy millió ember ottho-
na forgott veszélyben, a vízállás pedig 
óránként jelentős mértékben nőtt. A véde-
kezés során biztonsági okokból 96 ezer 
embert telepítettek ki otthonukból. A kár is 
jelentős volt, csak a Felső-Tisza vidéken 
több mint 30 ezer ház omlott össze. 

A Tisza Szegednél 960 cm-es magasság-
nál tetőzött, de gyors védekezéssel sikerült 
elkerülni itt az 1879-eshez hasonló nagy 
katasztrófát. A rakpart terve ismét napi-
rendre került, és ezúttal meg is építették. 
Azóta az eltelt 30 év alatt csak két alkalom-
mal volt igazán nagy áradás, de egyik sem 
jelentett már komolyabb veszélyt, mivel 
nem sokkal az 1970-es után az Alsó Tisza-
part egész hosszában új, magas töltést épí-
tettek, s a régi árteret homokkal töltötték fel. 

 

2000 
A várost valaha megtámadó legmaga-

sabb árvíz 1970-ben következett be. 960 centi-
méterrel sokkal magasabban tetőzött a Tisza, 
mint 1879-ben, mégsem okozott kárt. Az 
akkor szükséges drámai védekezést követő-
en jelentősen megerősítették, átalakították a 
gátakat. A nagyon magas vízállás miatt arra 
is sor került, hogy a lépcsőlejárókat betonzsi-
lipekkel lezárják. A kulisszanyílások (lépcső-
lejárók) elzárásának és 40 cm-es magasításá-
nak köszönhetően legmélyebb helyen is biz-
tonsággal várhattuk az előre jelzett 930 cm-el 
szemben akár 990 cm-es vízállást is. Szakem-
berek megerősítették, hogy városunkat nem 
fenyegeti veszély a Tisza áradása miatt, a 
folyó a gátak közt marad. 

Víz alatt a Széchenyi tér (korabeli fotó). 

A Tisza 960 centiméteren (1970). 
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ÍGY MÚLIK EL A VILÁG DICSŐSÉGE 

Média és gyűlöletbeszéd 
A politikai újságírók bizonyos viselke-

désben hasonlítanak egy kisbabára: ha nem 
rágódhatnak valamilyen cuclin, azonnal 
nyafogni kezdenek. Ez a gondolat jutott 
eszembe, amikor kitört a Bácsfi Diána-
botrány. Heteken át a gyűlöletbeszédtől 
volt hangos a sajtó, amely kiváló reklám-
nak bizonyult a neonáci gondolatok és 
jelszavak terjedésének. Még ezt az esetet 
megelőzően, 2002. január 15-én a Sajtósza-
badság Központ és a Független Médiaköz-
pont kerekasztal-beszélgetést folytatott a 
társadalmi kirekesztő-nézetek a médiából 
való visszaszorításának érdekében. A vita-
vezető Monori Áron médiaelemző a gyűlö-
letbeszéd térhódításának okairól faggatta a 
meghívott szakértőket. A beszélgetésben 
részt vett Bernáth Gábor, a Roma Sajtóköz-
pont igazgatója, Gerő András történész és 
Szilágyi-Gál Mihály politológus. A vitához 
hozzászólt Bajomi-Lázár Péter médiakutató, 
Szente Péter médiaszakértő, Pálffy Balázs 
újságíró és Zöldi László sajtókutató. A be-
szélgetést Bankó Ágnes jegyezte le, amely 
Gyűlöletbeszéd a magyar sajtóban címmel 
jelent meg a Médiakutató 2002-es tavaszi 
számában. 

Rasszista magatartás elsősorban a ma-
gyarországi roma kisebbség és a zsidók 
ellen irányul. Molnár Péter „szégyenletes 
nemzeti konszenzust képező cigányellenes-
ségként” aposztrofálja a médiában tálalt 
cigányügyekkel kapcsolatos érzelmeket. A 
moderátor „feketelistáján” elsősorban olyan 
médiaorgánumok szerepelnek, mint a Ma-
gyar Demokrata, a Magyar Fórum, ezek 
mellett megemlíti még a Vasárnapi Újság 
című rádióműsort és a Pannon Rádiót kire-
kesztő attitűdjükért. 

„A 20. század elején Max Weber mond-
ta – fejti ki Gerő András –, hogy egy dolog 
akkor él és erős, ha intézményesül. Ma 
Magyarországon – és ez az utóbbi három-
négy év fejleménye – a gyűlöletbeszéd 
nagyon stabilan és masszívan intézménye-
sült. Nemcsak arról van szó, hogy létezik 
egy-két marginális hetilap, hanem centrális 
médiapontokon intézményesült a gyűlölet-
beszéd. Mit értek intézményesültségen? 
Két dolgot, két dimenziót. Az egyik dimen-
zió az, hogy vannak konkrét kommunikáci-
ós szerveződések, amelyek – ha úgy tetszik 
– gyűlöletbeszéddé alakítják a maguk létét, 
pontosabban szólva a gyűlöletbeszéd mű-
ködtetésére alapulnak. Tehát bizonyosak 
lehetünk abban, hogy ha rátekerünk a Pan-
non Rádióra, akkor a gyűlöletbeszédet 
fogjuk ott találni. Cipőt a cipőboltból, gyű-
löletbeszédet a Pannon Rádióból. A másik 
lehetőség az, hogy maga az egész intéz-
mény nem a gyűlöletbeszéden alapul, de 
létrehozott olyan strukturális pontokat ön-
magán belül, amelyek művelik a gyűlölet-
beszédet. A közszolgálati Magyar Rádió-

ban a ’Vasárnapi Újság’ egy ilyen műsor.” 
Az ellenségképzés zsidó–antik–keresztény 
mechanizmusára világít rá: minden rossz 
dolgokért, amely az embereket éri, a Go-
nosz felelős. Jobboldalon ez a rasszizmus-
ban nyilvánul meg, baloldalon pedig az 
osztálygyűlöletben. De tény, hogy minden-
ki megtalálhatja a saját bejáratott Ördögé-
nek emberi manifesztációit – zsidók, cigá-
nyok, „idegenek” személyében. 

Ugyancsak fontos szempont a nyelvi 
eszközök pejoratív használata. „Bukott mi-
niszterelnök” helyett sokkal jobban hangzik 
az „ex-miniszterelnök” kifejezés. Ugyanez 
igaz a „szlovák földműves” és a „tót pa-
raszt” párra is. Habár ezek a kifejezések 
azonos fogalmi maggal rendelkeznek, de 
mást sugallnak. Bizonyos „erény-kapcso-
lók” és „méregkapcsolók” jelennek meg itt, 
amelyek teljesen más irányba vezetik az 
emberek gondolkodását. 

Szilágyi-Gál Mihály számára eme dis-
kurzus témája „elsősorban etikai, jogi, jog-
bölcseleti probléma, és ennek csak az egyik 
következménye az, hogy valahol belép a po-
litikába.” A jogalkotók feladata egy olyan, 
minél élesebb vonal meghúzása, amely a 
szólásszabadság és a „másnak ártás” között 
feszül. Ehhez viszont fel kell mutatni egy 
társadalmi konszenzust arra vonatkozóan, 
mi számít uszításnak és mi nem – véli Szi-
lágyi-Gál. 

Bernáth Gábor azt tartja elfogadhatat-
lannak, hogy hiába szélesebb jóval a médi-
ának a köre, mint a Pannon Rádió, a De-
mokrata vagy a Magyar Fórum, mégis, az 
általános médiakép is hozzájárul az előíté-
letek fenntartásához. A TÁRKI 1998-ban 
minden magyar településre küldött a pol-
gármestereknek egy kérdőívet a témával 
kapcsolatban. Mint azt Bernáth elmondja, a 
válaszadó polgármesterek 43 százaléka 
nyíltan vállalta azt a véleményt, hogy nem 
engedne be több cigányt a településre. Más 
kérdőívek, főként Lázár Guy kutatásai, azt 
mutatják, a magyaroknak és a cigányoknak 
tulajdonított jellegzetességek tökéletes tü-
körképei voltak egymásnak, főként a be-
csületesség, a szorgalom és az ezzel kap-
csolatos nézetek terén. Tehát, véli Bernáth, 

az elmúlt évek története a cigányok szem-
pontjából a települési kiszorítás története. 
„Ilyenkor a nyílt uszítás nem biztos, hogy 
megáll jogi kategóriaként, ellenben teremt-
hető egy olyan közhangulat, amely a kü-
lönböző döntéseket ebben az irányban 
befolyásolja.” Mindez nagyon jól rímel az 
1960-as, 1970-es évek vidéki vagy országos 
lapjaira, amelyek tele voltak parkettát fel-
szedő cigányokkal. Ráadásul a mai médiá-
ban leginkább negatív kontextusban jelen-
nek meg kisebbségi szereplők, és még egy 
tényszerűen és sajnos túl röviden bemuta-
tott helyzet – vagyis egy leírás – is fokozza 
a feszültséget. 

Gerő András a legdrasztikusabb kü-
lönbséget a zsidók és a cigányok között 
abban látja, hogy bár a zsidók kevesebben 
vannak itt, szociológiai struktúrájuk és 
hálózatuk miatt jobban szervezett csoportot 
alkotnak; képzettségük miatt megjelennek 
a nyilvánosságban, artikulálják sérelmeiket; 
a cigányok képtelenek effajta sikeres ön-
szerveződésre. 

Zöldi László azt nehezményezi, hogy 
itthon leginkább indulatos, érzelmileg túl-
telített újságírás folyik – vagyis egy sajtóor-
gánum gyűlöletbeszédére a kommentár is 
túl heves. Bár – ahogy Pálffy Balázs fogal-
maz – néha kifejezetten jól tesz egy verbális 
támadás egy adott szubkultúra tagjainak 
öntudatának. Erre példa a melegekkel való 
elutasító hangnem, amelynek egyik kicsú-
csosodása a 2001-es Sziget-botrány volt. 

Bajomi-Lázár Endre végszavával élve, 
az újságíróknak ideje lenne magukba száll-
ni és tevékenységük médiaetikai problémá-
ival is foglalkozni. A közhangulat befolyá-
solóinak mindig górcső alá kellene venniük 
írásaikat, hogy azok átmennek-e egy eti-
kusságot mérő szűrőn. Egy olyan szakmai-
etikai útmutatóra lenne szükség, amely az 
objektivitásnak és a sokszínűségnek is teret 
enged, ugyanakkor kiszűrné a súlyos, mi-
nősített eseteket. 

A cikket olvasva egyértelművé vált, 
hogy Magyarország harmadik köztársasá-
ga még gyerekcipőben jár, mind a politikai 
élet, mind a média, mind a társadalom nem 
állt még át teljesen egy fokozottan liberális, 
az antiszemitizmust és a gyűlöletbeszédet 
hathatósan szankcionáló intézménnyé. Ha 
az elkövetkező tíz-húsz évben még mindig 
nyilvánosan olvashatóvá válnak gyűlölet-
keltő, szélsőjobboldali kiáltványok, akkor 
fel kell tennünk azt a költői kérdést, misze-
rint egyáltalán alkalmasak vagyunk-e arra, 
hogy szabadságban éljünk. 

SIKE ANITA–SOMOGYI GÁBOR 

A Médiakutató című folyóiratot 2000-ben alapították. A sajtóelemző elméleti orgánum létrejötté-
nek célja egy magas szintű, vitázó-vitatkozó diskurzus folytatása, olyan szociológia, szociálpszicho-
lógiai és politikai írások publikálása, amely közvetett módon vagy közvetlenül a média világához 
kapcsolódik. Cikkei leíróak, valamint preskriptív jellegűek, vagyis egy adott tárggyal kapcsolatos 
attitűdök, nézetek helyességét vagy helytelenségét tárgyalják és véleményeket fejtenek ki az 
adott témakör kezelésére. Az írásokat elméleti és gyakorlati síkon is vizsgálhatjuk, mégpedig abból 
a szemszögből, hogy azok a „nyilvánosság normatív kérdéseivel” foglalkoznak, vagy „az újságírás 
gyakorlati kérdéseiről” szólnak. A Médiakutató fórumot biztosít minden olyan újságírónak, aki a 
médiával kapcsolatos dilemmáit szeretné másokkal megosztani. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) közösség elleni izgatás címen rendel-
kezik a gyűlöletbeszédről. Az Alkotmánybíróság (AB) egy 1992-es döntésében a szabad vélemény-
nyilvánításhoz való jog előtérbe helyezésével szűkítette a közösség elleni izgatás tényállását. A 
büntetőjog igénybevételére csak a legvégső esetben, a köznyugalom, a társadalmi rend és a béke 
megzavarásának reális veszélye esetén van lehetőség. Az Országgyűlés 2003. decemberében a 
büntethetőség küszöbét újból lejjebb szállította, ám a Btk. módosítás az AB döntése nyomán nem 
léphetett életbe. A korábbi tényállással ellentétben a módosítás nem csak a köznyugalmat, hanem 
az emberi méltóságot is védte volna, és akkor is lehetőséget biztosított volna büntetőjogi szankció 
alkalmazására, ha az elkövető »gyűlöletre izgat, vagy erőszakos cselekmény elkövetésére hív fel«. 
Ezek a kifejezések azonban a korábbi »gyűlöletre uszít« kifejezéssel ellentétben már nem feltétle-
nül vonják maguk után a testi épség vagy az élet elleni fellépés közvetlen és reális lehetőségét, és 
ezzel az AB szerint aránytalan mértékben korlátozzák a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos 
jogát. 
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Merjünk gyengédnek lenni! 

Mi a gyengédség? 
Furcsa dolog cikksorozatot írni előre 

megadott címekkel. Változtathatnék rajta, 
nem sokan keresnék vissza az annak idején 
leközölt témajegyzéket. Ezek mégis annyira 
elvont dolgok, hogy muszáj velük szembe-
nézni. 

Igen, szembenézni, hiszen hónapok óta 
érik bennem. Mindig úgy gondoltam, hogy 
nem értek a gyengédséghez. Idézeteket 
találtam, miszerint a gyengédséget nem 
szabad összekeverni a gyengeséggel, és 
rájöttem, hogy ez tényleg nagy probléma. 

A gyengédséget nem lehet szakszavak-
kal meghatározni. Benne van egy érintés-
ben, egy pillantásban, egy ölelésben, még 
ha viszonzatlan is. Miért könnyebb gyen-
gédnek lenni, ha megsimogatunk egy 
macskát, kutyát vagy nyuszit, ha gügyö-
günk egy kisbabának? Miért nehezebb az 
együttérzésünket vagy a szeretetünket 
kifejezni annak, aki felnőtt, akit a barátunk-
nak mondunk, aki rászorulna? Az idézet 
erről szólt. Mert a gyerek és az állat szemé-
ben mi nagyok és erősek vagyunk, nem 
kérdőjelezik meg szándékunkat, hálás ne-
vetéssel vagy dörgölőzéssel felel rá. 

Mégis előfordul, hogy egy spontán 
pillanatban, vagy hatalmas eltökéltséggel 
olyat teszünk, ami a gyengédséghez sorol-
ható. Látjuk, hogy egy közeli ismerősünk 

szomorú, odalépünk, megsimogatjuk a 
hátát, de mielőtt megkönnyebbülnénk, 
hogy letudtuk a heti kedvességadagot, 
észrevesszük, hogy összerezzen és elhúzó-
dik. Velünk van a hiba? Túl közvetlenek 
voltunk? Egyenesen ránk haragszik? Bűn-
tudatunk lesz egészen addig a pillanatig, 
amíg hasonló nem történik velünk. 

Megtanulhatunk mosolyogni, kedves-
nek lenni az emberekhez, de ez nem sokat 
ér, ha nem tudjuk elfogadni a felénk irányu-
ló gyengédséget. Az alcím lehetne az is, 
hogy Merjük elfogadni a gyengédséget! Ez 
bizonyos szempontból sokkal nehezebb, 
mint adni. Ehhez sok esetben meg nyílnunk 
annyira a másik előtt, hogy lássa a gyenge-
ségünket is. Kiadjuk magunkat, ha azt mu-
tatjuk, hogy jól esik, ha törődnek velünk. Ha 
kell, merjünk egy kicsit naivnak lenni, gon-
doljuk, hogy az embereket nem csak saját 
érdekeik vezethetik, hogy azért kedvesek 
velünk, mert szeretnek! Ez nekem is nehéz. 
Kezdjünk el együtt gyakorolni, ismerjük fel 
a hétköznapok gyengédségét! Kezdetben 
csak egy pillantással és gondolatban kö-
szönjük meg, hogy gondolnak ránk! 

 
Köszönöm, hogy zsörtölődsz, ha hideg-

ben vékonyan öltözöm fel, tudom, hogy 
csak az egészségemért aggódsz! 

Köszönöm, hogy átölelsz, ha találko-
zunk, bár nem tudlak visszaölelni, mert így 
tudom, hogy fontos vagyok! 

Köszönöm, hogy támogatod a vélemé-
nyem, ha nekem nagyobb szükségem van 
rá, bár te mást gondolsz! 

Köszönöm, hogy adsz az italodból, ha 
szomjas vagyok, bár nem szereted, ha bele-
isznak a poharadba! 

Köszönöm, hogy figyelsz rám, amikor 
eltévednék az úton! 

Köszönöm, hogy bízol bennem, hogy a 
feladatom el tudom végezni, mégha a kel-
leténél többnek tartom is! 

Köszönöm, hogy elzavarsz, ha késés-
ben vagyok, bár azt szeretnéd, hogy ma-
radjak! 

Köszönöm, hogy a saját boldogságod 
árán is enyhíteni akarod a bánatom! 

Köszönöm, hogy fejbeversz, ha másnak 
mutatom magam, mint aki vagyok. 

Köszönöm, hogy tudod, mikor nem 
szabad tudomást venni a rosszkedvemről, 
és hagysz kidühöngeni magam sértődés 
nélkül! 

Köszönöm, hogy nem szólsz hozzám, 
de velem vagy! 

Tudom, hogy ti így vagytok velem 
gyengédek, de kérlek, engedjétek meg, 
hogy megköszönjem!  ZSÓFIA 

Musica Sacra 
A soproni evangélikus templomban 

2006. március 4-én a helybéli Pedagógus 
kórussal közös ünnepi koncerten, nekünk 
— a „KÉSz” Szegedi Énekkarának — írt 
művével köszöntöttük a 75 éves Szokolay 
Sándort. A kórusokat Makkos Ágnes kar-
nagy vezényelte. 

 

Úgy vélem, minket nemcsak a hitbéli 
közelség vagy az ökumenikus testvéri ösz-
szefogásra buzdító nemes cél kapcsolt egy-
be velük, hanem a Musica Sacra gyönyörű-
sége, szeretete, és az iránta elkötelezett 
felelősségünk is. Felekezeteinkben megbe-
csült és gyakran énekelt népénekeink is 
naponta élő kapcsolatot jelentenek. Az 
alábbiakban felsorolt közös énekkari talál-
kozásaink még szorosabbá kovácsolták 
barátságunkat. 

E felekezet hívei közül nemcsak a nap 
jubilánsa, Szokolay Sándor kényeztetett el 
bennünket egy-egy nekünk szánt, országunk 
déli szegletébe írt hiányzó, csodálatos kórus-
művel, hanem †Fasang Árpád is, akivel 
hasonló énekes találkozónk volt már Pasaré-
ten, és Sulyok Imre is, akivel a kelenföldi 
evangélikus templomban találkozhattunk. 

A legtöbbet †Rezessy Lászlótól kaptuk 
sok kompozíciójával, számos mű három-
szólamú vegyeskarrá alakításával és temér-
dek gyönyörű műfordításával. Lendületes, 
tevékeny személyisége – akinek figyelme 
szinte folyton az egyházi kóruséneklésre 
irányult – szerénységemet is arra buzdítot-
ta, hogy folytassam, amit ők elkezdtek. A 
magyar kórusmozgalom felvirágoztatásá-
ért hangyaszorgalommal működött Bárdos 
Lajos mellett a kottakiadásban is. Ő azt is a 
lelkemre kötötte, hogy – saját kórusunkkal 

törődésünk mellett – mások, a fiatalabbak 
munkáját a kezükbe adott, felfedezett és 
újabb szerzeményekkel is segítsük. 

E biztatásnak előzménye az volt ugyan-
is, hogy amint rábukkantam egy gyönyörű 
verses imára, nyomban szerettem volna azt 
zenében is meghallani. Ezek után már teljes 
erőmből az általunk elénekelhető templomi 
kórusmuzsika gyűjtögetéséhez, majd kom-
ponáltatásához fogtam. Miután elkészült 
tizenegynéhány mű, mindkettőjük, előbb 
†Fasang Árpád biztatott, majd †Rezessy 
László meggyőző érvelésével rá is tudott 
venni, hogy tegyem közzé azokat. Határo-
zottságával bátorságot, erőt adott, hogy e 
szinte reménytelen feladatnak nekilássak. 
A rám bízott munkát még azzal is igyeke-
zett segíteni, hogy az élete során nagy szak-
mai alapossággal, lelki ráhangolódással 
elkészített rengeteg zenei igazgyöngyöt is 
rám hagyta. Csak így sikerülhetett össze-
rendeznem a kiadáshoz az addig megkom-
ponált, illetve átalakított műveket, a ma-
gyarul megszólaló imádságokat. 

E tervezett kiadványnak cím is kellett. 
Juray Miklós ötletének köszönhetően, aki 
lélekben ekkor is velünk volt, jött ez a találó 
cím: ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK ÚJ ÉNE-
KET! Szabó Ferenc jezsuita atya, a címadó 
vers írója – akinek február 4-én ugyancsak a 75. 
születésnapja volt – régóta tervezte, hogy 
személyesen is megtiszteli kortársát, mű-
vészpartnerét, részt kívánt venni a mi örö-
münkben! Többször emlegette a felejthetet-
len római találkozásukat Szokolay Sándor-
ral, a zeneakadémiai koncertet, illetve, hogy 
a rádióban műveik révén is együtt lehettek. 
Ám az élet mindig hoz váratlan fejleménye-
ket. Szinte az utolsó pillanatban, két újabb 
feladat elől nem térhetett ki. Ezért engem 
megbízott, hogy a nevében is meleg szere-

tettel üdvözöljem Szokolay Sándort és a sok 
üdelelkű templomi énekest. 

Ezen az ünnepen egyúttal azok emléke 
előtt is tisztelegtünk, akik Szokolay Sándor 
tanáraiként, kortársaiként a nehéz időkben 
is mindig kiálltak a rábízottak, a sajátjaik 
érdekében, és bátran megvallották hitüket 
Musica Sacra kompozícióikkal.  

A Mindenható megajándékozott ben-
nünket szép hazánk keleti féltekén, Kun-
ágotán született zeneszerzővel, Szokolay 
Sándorral. Hála érte! Ő igazán helyesen 
gazdálkodott kapott talentumaival, és bő-
ségesen tudott hozzáépíteni elődei templo-
mi kórusmuzsikájához. Különösen a kéré-
sünkre írt műveivel tisztelegtünk előtte, 
amely két éve szülőfaluja templomában 
már felcsendülhetett az ottaniak és kicsiny-
ke csapatunk ajkán. 

A kedves Tanár Úr nemcsak bennünket, 
a muzsikusokat dédelgetve halmozott el 
káprázatos kórusaival, hanem nemzetünk 
hagyományaiért, erkölcséért, önállóságun-
kért, kulturális felemelkedésünkért tevé-
kenykedő személyiségével az egész ma-
gyarság áldozatos védelmezőjévé válhatott! 

Hogy a március 4-i ünnepség megvaló-
sulhatott, köszönetet mondok az ötlet fel-
karolóinak, szervezőinek: az országunk 
leghűségesebb városában működő Pedagó-
gus Kórus elnök asszonyának, karnagyá-
nak, a mindig nagy szorgalommal tevé-
kenykedő Lisznyai Józsefné Krisztinának, 
az ízig-vérig muzsikus Makkos Ágnes kar-
nagynak, valamint a tisztán csengő nagy 
létszámú kórusuknak! Nagyon köszönöm 
Gabnai Sándor lelkész úrnak, hogy lehető-
vé tette nekünk ott a szent hajlékban, az 
Isten házában Szokolay Sándort énekes 
imádságainkkal köszöntését. 

GYURIS JÁNOS 
A „KÉSZ” SZEGEDI ÉNEKKAR VEZETŐJE 
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Részmunkaidő… 
Az ígéretek földjére vezetve minket, 

gondolatban haladva azon töprengek, va-
jon a nők helyzete miben változhat ebben a 
virágözöntől kellemesen bódító illatfelhő-
ben? 

Hallom, hogy a részmunkaidőben való 
foglalkoztatással is „kecsegtetik” a nőket. 
Ez nagyon ésszerűen, s mi több ígéretesen 
hangzik. A nőknek feladatait ismételgetni, 
talán közhelynek tűnik. Ott a munkahely – 
ha van –, továbbképzésekre kell járni, a 
gyerekekkel, a háztartással és saját magával 
is törődnie kell. 

Vajon hány munkakört tesz ki, ennek a 
gyönyörű „hivatásnak” a teljesítése? Jó né-
hányat! Az, hogy minden rendben legyen 
„csodálatosnak” is kell lenni! A gyerekek-
kel, a jövő nemzedékével való törődés az 
egész világ, társadalom igen fontos kérdé-
se. A nők kiharcolták a munkához való 

jogot. A háztartásbeliből dolgozó szövőnő 
lett. Bekerült egy kollektívába, ahol a közös 
női, asszonyi problémák megbeszélése 
mellett jutott mód és lehetőség egymás 
közötti jó munkatársi kapcsolatokra is. Igaz 
agyonhajszoltak voltak, de otthon büszkén 
tették forintjaikat a közös asztalra. 

Véleményem szerint már régen késés-
ben vagyunk a nők részmunkaidős foglal-
koztatásának bevezetésével. Így több ide-
jük lenne a gyereknevelésre, egyenlőbb 
eséllyel jutnának munkahelyhez. 

A gyerekek sem kulccsal járkálnának, 
vagy dajkák ringatnák őket egész nap. És 
elsősorban a családfő szerepét anyagiakban 
is vállalni tudó férjükért – kiegyensúlyozott 
családi légkört teremtve – kellene 
„csinosnak”, jó asszonynak lenniük. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

A Hét árva siralma 
Egy megható, szomorú történet arról, hogyan zavarta ki a gazdag nagynénjük a hét 

árvát a házából és miként fagytak meg az édesanyjuk sírjánál kint a temetőben. 

Kis fehér házikó, szomorúság benne. 
Sír, zokog hét árva sűrűn hulló könnyel. 
Haldoklik az anyjuk a betegágyában. 
Óh, mi lesz veletek szegény hét kis árva? 
 

Föltekint az anya és nagyot sóhajtva, 
Könnyes szemmel néz a szegény kis árvákra 
És így szól hozzájuk hangosan zokogva, 
Magához öleli mindegyiket sorba. 
 

El kell menni nekem már a másvilágra, 
Itthagylak árváim a nagy árvaságba. 
Ki gondoz titeket szegény kis árváim 
Ki keres kenyeret a ti számotokra. 
 

Kérjétek az Istent és a Szűz Máriát 
Szent Fiát, ki értünk meghalt a keresztfán. 
Szűz Mária lesz már ezután anyátok 
Hogyha tiszta szívből hozzá fohászkodtok. 
 

Eljött végórája, lelkét kilehelte 
A hét árva zokogva térdel le, 
Sírva imádkoztak, nincs már édesanyjuk 
El lehet gondolni, mily nagy a fájdalmuk! 
 

Kísérik anyjukat utolsó útjára, 
Hullanak könnyeik gyászkoporsójára. 
Végre megérkeztek a gyásztemetőbe. 
Letették anyjukat a mély sírgödörbe. 
 

Megyen a hét árva, fájdalom szívükben. 
Otthagyták anyjukat a temetőben. 
Így szólt a legnagyobb, ki 14 éves 
Zokogva és sírva hat kis testvéréhez: 
 

Van édesanyánknak egy gazdag testvére, 
Menjünk el hozzája, hátha megsegítne. 
Megyen a hét árva telve reménységgel. 
Mind a hétnek öröm szállott a szívébe. 
 

Nénjöknek házához végre megérkeztek. 
A háznak kapuján nagybúsan beléptek. 
A konyhaajtóban megállt a két árva. 
Így szóltak nénjükhöz hangosan zokogva. 
 

Meghalt édesanyánk, kedves drága nénénk. 
Eljöttünk magához, ha terhére nem lennénk. 
Óh segítsen rajtunk az Isten nevében! 
Így szólt a hét árva, kezök összetéve. 
 

Ez a gazdag asszony nagyon fösvény vala. 
Mérgesen kiáltott a szegény árvákra. 
Mit törődöm vele, hogy meghalt anyátok, 
Nincs semmi szükségem mostan tireátok! 
 

Udvaromból rögtön kitakarodjatok, 
Nálam nincs helyetek, rögtön tisztuljatok! 
Mert a kutyáimat reátok uszítom. 
El vagyok foglalva, nagyon sok a dolgom. 
 
Tizenkét kenyerem van a kemencében, 
Huszonnégy kalácsom nincsen még kisülve, 
Holnap lesz lányomnak a nagy lakodalma, 
Nagy vígasság lesz most ebben az udvarban, 
 
Induljatok útra, nem nézhetek rátok, 
Oda, ahol nyugszik az édesanyátok! 
Itten vígasság lesz, akarok örvendni, 
Ti a temetőbe menjetek ki sírni. 
 
Megyen a hét árva, zokogva és sírva. 
Sűrűn hullik a hó, földet betakarja. 
Süvít a hideg szél, fázik a hét árva, 
Jajszóval borultak anyjuk sírhalmára. 
 
Kelj fel édesanyánk, kelj fel a sírodból, 
Nincs már nékünk senki e gyászos világon, 
Vigyél el magadhoz, nálad jobb lesz nekünk, 
Kedves édesanyánk mi nagyon szeretünk. 
 
Megszűnt szenvedése a hét kis árvának, 
Hét új lakója lett a fényes mennyországnak. 
Édesanyjuk sírján megfagytak szegények, 
Anyjukkal mennyben újra egyesültek. 
 
A fösvény asszonynál lakodalom nem lett. 
A vőlegény helyett egy levél érkezett, 
Azon kis levélen egy pár szó volt írva, 
Ily fösvény asszonynak nem kell már a lánya. 
 
És a szép menyasszony amint ezt olvasta, 
Zokogva borult a terített asztalra, 
A szép menyasszonynak meghasadt a szíve, 
Esküvője helyett vitték temetőbe. 
 
És az asszony amint ezt meglátta, 
Hogy egyetlen lánya is meg van halva, 
A gazdag asszonynak elborult elméje, 
Így büntette meg a mindenható Isten, 
 
Jó magyar testvérek ebből tanulhatunk, 
A szegény árvákat ne szomorítgassuk, 
Mert ki az árvákat szívéből neveli, 
A szép Szűz Mária azokat szereti. 
 

S.-NÉ ARANKA 

KÖNYVEK KÖZÖTT 
 

A hálátlanság 
Alain Finkielkraut filozófiaprofesszor, gene-

rációjának legkiemelkedőbb francia értelmisé-
ge. Könyveiben a közelmúlt történelmi jelensé-
geit veszi szemügyre; a modern világ barbariz-
musáról, az asszimilálódás (apja lengyel zsidó 
volt) identitásvesztéséről, „A hálátlanság” című 
kötetében pedig a délszláv háborúról, a nagy-
szerb nacionalizmusáról ír, miközben próbálja 
feldolgozni azt az érthetetlen és felfoghatatlan 
kollektív merényletet, amelyet Hitler és szövet-
ségesei a II. világháború alatt elkövettek az 
emberiség ellen. Ír a zsidó állam problematiká-
járól, az Európai Unió balkanizálódásáról, Kosz-
tolányit pártfogójaként lándzsát tör a nemzeti 
kultúramegőrzés mellett. 

A náci holokauszt mára – idézi kedvenc 
szerzőit az író – elidegenített bűn. Jelenségről, 
gaztettről, a gázkamrák gyilkos gépezetéről 
beszélnek, a halottak száma olyan iszonyatosan 
magas, hogy csak száraz adatként vagyunk képe-
sek feldolgozni. Nem esik szó az arctalan bürok-
ráciáról, Hitler önkéntes hóhérairól, akiket egy 
egész társadalom támogatott. Bármennyire is 
sugározzon manapság onnan a megtért értelem 
példamutató demokráciája, Németországra és a 
német nép nyakára levakarhatatlanul rácsim-
paszkodik a múlt szégyene, a kollektív bűnösség 
béklyója. Ez a múlt, amely még minket, volt 
tengelyhatalom-párti országot is beárnyékol, 
„nem akar elmúlni”. 

Számos vérengzésért nem ölésre kiképzett 
német tisztek felelősek. Hogyan képes egy ideo-
lógia ennyire szétrombolni az erkölcstelenség és 
a bűn minden gátját? Miért történik meg az, 
hogy hétköznapi emberek erre utasító parancs 
nélkül embereket gyilkolhatnak? Egy idézett 
szerző, Goldhagen nem bánik kesztyűs kézzel a 
témával: „Nem közönséges emberek, hanem 
közönséges németek vitték véghez a vérengzést. 
A holokausztot véghez vivő németek leírására a 
legmegfelelőbb fogalom, sőt, az egyetlen meg-
felelő fogalom az az, hogy ’németek’”. 

Történelmünk: lelkifurdalás. Amikor egymás 
mellé kerül a szövetségesek 30’-as évekbeli 
tesze-tosza politikája Hitlerrel szemben és a 
dél-szláv háború népirtásai fölött szemet hunyó 
nyugat, meglepően sok párhuzam fedi fel ma-
gát. Ludvík Vaculík cseh író már 1987-ben meg-
írta: a közép-európai kis országok – magyarok, 
csehek, szlovének stb. – tudatában vannak, hogy  
egymáshoz zsúfolva élnek. Az országhatárt kije-
lölő folyón túl más van, olyan emberek laknak 
arra, akik a világot teljesen máshogy látják. 
Étienne Balibar francia filozófus azt látja, hogy 
Jugoszlávia az európai faji kapcsolatok hármas 
találkozópontja. Fajokról beszél, mégpedig 
„horvát”, „szerb” és „muzulmán” fajról – a 
kölcsönös rasszizmus miatt. Egy állam vagy egy 
társadalom az összes európai kultúra alkotóele-
meinek szétválasztásával vagy egyesítésével 
alakul ki? Kosztolányi mélyen hitt Európában. Ő 
„nyelvészeti mappájáért”, „piros, zöld, sárga, 
kék foltjaival” akarta látni. A korszerű Meillet 
pedig éles ellentétét: Európát „világossá, jól 
kivehetőe akarja tenni, pontos szabályokat akar 
a számára előírni”, magát az Európai Egyesült 
Államokat kívánja. A nagy halak amúgy is lenye-
lik a kicsiket – szelíden, békésen, ahogy a világ 
sem hangosan, hanem egyetlenegy nyüszítéssel 
múlik ki. Kosztolányi azonban felteszi a kérdést, 
miszerint „vajjon hajlandók lennének-e akkor a 
kis népek, hogy együttesen, hősi lendülettel, 
kéz-a-kézben dalolva induljanak el a megváltó 
öngyilkosság felé? (…) Sem öntudatosan, sem 
öntudatlanul nem tennék meg ezt.” 

SOMOGYI GÁBOR 
 

Alain Finkielkraut: A hálátlanság. 
Európa Könyvkiadó, Mérleg sorozat, 2001. 
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HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

Meghívó 
Szeretettel várunk mindenkit, volt, 

jelenlegi, leendő klubtagot az 5 éves BABA-
MAMA KLUB születésnapi összejövetelére. 

Időpontja: 2006. május 27., 10 óra. 
Helyszíne: a Plébánia udvarán lévő 

közösségi terem. 
Bővebb felvilágosítás kapható: Szabóné 

Zsuzsikánál (30/434-8132), Koczkás Áginál 
(20/335-3815). 

OLVASÓI LEVELEK 
 
Egy kérésemet szeretném, ha leközöl-

nék ill. a Vízművek felé eljuttatnák. A Tá-
bornok utca–Dobos utca között lévő lezárt 
kutat jó lenne ismét üzembe helyezni. A 
gyerekek játék közben megszomjaznak, 
elesnek, inni és mosakodni szeretnének, de 
nincs víz. Kérjük a kút újbóli üzembe he-
lyezését. 

Köszönettel egy több unokás nagyma-
ma, 

HORVÁTHNÉ 

Álhírek 
Meg nem erősített források szerint, ha 

az új focipálya továbbra is víz alatt áll, a 
létesítmény a továbbiakban vízilabdapálya-
ként működik majd. 

 
Az olaszországi választások után kido-

bott szavazatok újraszámlálására irányuló 
tervek között szerepel, hogy a szemétszállí-
tó szakmunkásokat átképzik szavazat-
számláló bizottsági tagokká. 

S. G. 

Dorozsmai 
„Csörög” 

 
M-né Thurzó Edit nem érti, hogy az 

OTP-fiók korszerűsítési munkálatai során 
miért nem akadálymentesítették a bejáratot 
a mozgáskorlátozottak számára. 

 
Észrevételeiket, panaszaikat bejelenthe-

tik a 06 20 470-6587-es mobilszámra. 

Elment egy polgárőr 
 
A Polgárőrség szomorúan tudatja, 

hogy Virág István polgárőr április 2-án, 

57 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 

rokonai, barátai, munkatársai kísértek el. 

Az Önvédelmi Csoport kegyelettel adó-

zik emlékének. 

Kész a csarnok 
Április 21-én délelőtt felavatták a do-

rozsmai nagybani piac első építményét, a 
2200 négyzetméter alapterületű nagycsar-
nokot. Negyvenöt bérlő költözhet be hama-
rosan a kulcsrakész nagykereskedelmi 
üzletekbe és raktárakba. 

A kereskedők bíznak a forgalom ugrás-
szerű megnövekedésében. Erre szükség is 
van, hiszen a korszerű körülményeknek az 
az ára, hogy bérleti díjként 25 százalékkal 
többet kell fizetni, emellett a régi bódé el-
bontása és a költözés is nagy munka az 
amúgy szinte napi huszonnégy órában a 
dorozsmai nagybanin árusító termelőnek. 

A Dorozsmai Nagybani Piac Kft. 
tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, 

hogy 2006. május 13-án szombaton 

kirakodó vásár lesz. 
Helykijelölés kizárólag pénteken 

13 óra után! 
 

Piac Igazgatóság 

Kötelező eboltás 
Tisztelt Ebtartók! 
A hatályos jogszabályok értemében 

minden 3 hónapot betöltött ebet 30 napon 
belül veszettség elleni védőoltásban kell 
részesíteni, majd ezt-amennyiben ez a ku-
tya életében az első volt- 6 hónapon belül 
meg kell ismételni. Ezután minden kutyát 
évente egyszer kötelező beoltani. A veszett-
ség elleni oltással egyidőben kötelező az eb 
féreghajtó tablettával történő kezelése is. 

Ez azt jelenti, hogy az oltást végző állat-
orvos a tulajdonos részére átadja a kutya 
testsúlyának megfelelő mennyiségű féreg-
hajtó tablettát, amit az állattal meg kell 
etetni. 

A kutyák veszettség elleni oltása tör-
ténhet a kötetülten szervezett ún. „össze-
vezetéses oltáson” , továbbá egész évben, 
továbbá egész évben  bármikor állatorvosi 
rendelőben vagy az eb tartási helyén. Az 
oltást csak a megyei főállatorvos által kije-
lölt és erre engedéllyel rendelkező állator-
vosok végezhetik. A vakcina beadása akkor 
érvényes, ha az állatorvos annak tényét az 
eb oltási könyvében dátummal, a vakcina 
nevét, gyártási számát tartalmazó címké-
vel, és a kamara által kiadott egyéni bélyeg-
zővel igazolja. A bélyegzőnek tartalmaznia 
kell a Magyar Állatorvosi Kamarai feliratot, 
nevet és négyjegyű nyilvántartási számát. 

Egyéb saját készítésű bélyegző használata 
esetén az oltás érvénytelen. 

 
Szeged-Kiskundorozsma területén 

2006. évben a kötelező helyeken és idő-
pontokban lesz összevezetéses eboltás: 

 
2006. május 4. (csütörtök)  17.00-19.30: 

Faragó tér. 
2006. május 11. (csütörtök) 16.00-

18.00: Új tér. 
2006. május 19 (péntek) 15.00-16.00: 

Sziksós fürdő buszforduló. 
2006. május 19 (péntek) 17.00-18.30: 

Kulipintyó Csárda. 
2006. május 22. (hétfő) 17.30-19.30: 

Széksósi út Kis Piac mellett. 
 
Az oltás díj 2000 Ft+ kötelező féreghajtó 

tabletta. 
Ide csak egészséges kutyát szabad fel-

vezetni, mivel az állatvizsgálatra itt nincs 
mód, beteg állat pedig nem vakcinázható. 
Amennyiben a fenti időpontokban valaki 
nem tudja kutyáját elvezetni, május hónap 
folyamán rendelőmben rendelési időben a 
fenti áron beoltom. Rendelési idő: hétköz-
nap 7.45 - 9.00, kedd és péntek: 16.00-17.00 
is. 

Külön pótoltást nem szervezek. Háznál 
is lehetőség van kutya beoltására, itt azon-
ban a fenti árhoz kisszállási díj is társul. 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy a 
közterületen csak a fenti helyen és időben 
lehet kutyát beoltani. Amennyiben valaki 
ettől eltérő helyen vagy időben szervez 
eboltást, az szabálytalan és feljelentést von-
hat maga után.  Végül tájékoztatom a tisz-
telt tulajdonosokat, hogy amennyiben a 
fenti oltási helyeken vagy közelében más 
állatorvos is kiszáll eboltást végezni, vele 
semmilyen együttműködésben nem állok, 
és tevékenységéért felelősséget nem tudok 
vállalni. 

 
DR. FARKAS ATTILA 

Hatósági állatorvos 
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Színes kínálat - Remek szórakozás! 

Tavaszi kábeltévé belépési akció Kiskundorozsmán, 
Szegváron, Szatymazon és Zsombón. 

Fizessen elő kábeltévé szolgáltatásunkra kétéves hűség-
nyilatkozattal és a belépési díjat elengedjük Önnek. 

Ráadásul a tavasz teljes időtartama alatt díjmentesen
tévézhet, mert 2006. május 31-ig a szolgáltatási díjat is 
mi álljuk! 

 

Szélmalom Kábeltévé Rt. Informál és szórakoztat. 

* Ajánlatunk kizárólag új Kábelnet előfizetés Ügyfélszolgálatunkon történő vásárlása esetén, visszavonásig érvényes Kiskundorozsmán, Szegváron, 
Bordányban és Forráskúton. A havidíjak a kábeltelevíziós díjkedvezményt is figyelembe véve, Kábelnet Light csomag esetén egyéves, más Kábelnet 
csomag esetén kétéves hűségnyilatkozat vállalása esetén értendők.  A T-Online Magyarország fenntartja a jogot, hogy a havi 40 GB letöltött adatforgal-
mat elérő előfizetők internet-hozzáférésének sávszélességét az adott hónap fennmaradó részére 128 kbit/s-ra korlátozza. A tájékoztatás nem teljeskörű, 
további részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon, ahol az egyéves hűségnyilatkozat esetén érvényes árakról is tájékozódhat. Amennyiben a hű-
ségidőszakon belül a Szélmalom Kábeltévé Rt szolgáltatási területéről a T-Online Kábelnet szolgáltatás bármely okból leszerelésre kerül, úgy az addig 
igénybe vett kábeltévés kedvezményt Előfizetőnek vissza kell fizetni. 

Értesítés ÁSZF változásról! 
 
A Szélmalom Kábeltévé Rt tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltét-
elei módosulnak! A módosítások eredményeként valamennyi fejállomáson kínálatba kerül a 
Duna II Autonómia műsora. Kiskundorozsmán a csatorna a korábban meghatározottak sze-
rint a SAT.1 műsora helyén fogható. 
A módosításokat az 1996. évi I. törvény indokolja, ami szerint 1996. június 1-jét követően a 
közszolgálati műsorszolgáltatók valamennyi műsorát az alapcsomagban kell elhelyezni.  A 
Duna II Autonómia megkezdte műsorának műholdas sugárzását, aminek következtében azt 
haladéktalanul kínálatba kellett illeszteni.  
A változtatást jogszabály tette kötelezővé, ezért a Szélmalom Kábeltévé Rt az Általános 
Szerződési Feltételeket és az Előfizetői szerződéseket ezen nyilatkozatával a fentieknek 
megfelelően egyoldalúan módosítja. Az ÁSZF egyebekben változatlan marad. 
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.   

Szélmalom Kábeltévé Rt 
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 F i g  y  e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sg á zta tás  Z som bó n  F a rkas  F erenc a u tó szerelő  m űhelyében  

 

 V állal ja: személy- és gépkocsik  F ar ka s F ere nc  
 — javítását gép járm ű tech n iku s 
 — műszak i vizsgára  való  felkészítését au tó szerelő  m es ter 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Z som bó , F elszaba dulá s u . 21 . 
 — környezetvédelmi felü lvizsgálatá t. Te l./fa x : 2 5 5-06 3  
 N yitva tartás : h étfő tő l pén tekig 7-1 7 ó rá ig  0 6  20 /347 -3470  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

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

 
 

 
Bódi 

Lajosné 
 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

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

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

 

Telefon: 06 30 306-5993 

Gera Imre 
húsfüstölő, 

bélkereskedő 
 

6792 Zsombó, Móricz Zs. u. 1. 
( (62) 255-311 
Nyitva tartás: 

hétfő-péntek: 15-18, 
szombat: 8-17, vasárnap: 8-12, 
vagy telefonos megbeszélés alapján. 

Foglalkozás, egészségügyi 
ellátás, gj. vezetői orvosi 

vizsgálat stb. 
Vizsgálatok: előzetes telefonos 

egyeztetés alapján. 
dr. Dobó Kálmán szakorvos 
Szeged, Dorozsmai út 193. 

Tel.: 62 / 461-351 

A bordányi Gazdabolt tavaszi ajánlata 
 
GEKO 2002 Kft. Nyitva tartás: 
Bordány, Kossuth u. 52. H-P: 8-16-ig 
Tel./Fax.: 62/288-010 Szo: 8-12-ig 
Mobil: 30/938-6572, 30/257-7339 
 

– Compo (eredeti német) kertészeti komplex alap és öntözőműtrágyák 
– Kemira műtrágyacsalád: cropcare és ferticare többféle összetételben 
– Egyéb műtrágyák (Kálciumnitrát, káliumnitrát, káliumszulfát, patentkáli stb.) 
– Növényvédőszerek (gyümölcsös és szántóföldi növényvédőszerek teljes választéka) 
– Profi és háztáji zöldségvetőmagok 
– Egyéb kertészeti kellékek és szerszámok. 

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 .  

szántását, 
rotátorozását 
és szárzúzást 

vállalom. 

Csibenevelési akció 2006. március 1-től június 30-ig. 
 
UNI INDÍTÓ 20 kg 1949 Ft 
 10 kg 999 Ft 
UNI NEVELŐ  20 kg 1799 Ft 
 10 kg 920 Ft 
UNI BEFEJEZŐ 20 kg 1699 Ft 
 

Vásároljon Purina tápot és gyűjtse a zsákon lévő címkéket 
értékes ajándékokért. 

Ajándékaink: bögre, sütőtál, takaró, világatlasz, szobanövény-lexikon. 
A részletekről érdeklődjön az üzletben. 

 
Bódi Lajosné 

Állateledel bolt 
Negyvennyolcas u. 12. 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 

BÁBOLNA NAPOSCSIBÉT 
(védőoltásokkal ellátva!) 

 

RENDELJEN a 
KISKUNDOROZSMA, ISTVÁN u. 
37. sz. alatti (szélmalom mellett, 

Ördög Imrénénél) 
TÁPBOLTBAN!  

CSIBEKIADÁS UGYANOTT! 
 

SZEGED, SZABADKAI u. 88. sz. 

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS 
 

Kiskundorozsmán, Sztriha K. u. 21. 
Igény szerint nyitva tartással és 

szolid árakkal. 
 

Tel.: 62/460-783 
Mobil: 06 30 855 9956 



10. oldal 2006. április 30. 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

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

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

 
5l Heineken buli hordó ............. 3990,- 
0,5 Pepsi Cola...........................99,- 
3kg mosópor........................... 499,- 
0,5 Arany ászok sör üveges ....109,- + ü. 
0,5 Soproni sör üveges..........109,- + ü. 
0,5 Steffl sör üveges ............124,- + ü. 
 

Nyári nyitva tartás! 
 

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

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

 

Nyitva: K-P: 7-17, 
Szo.: 7-12, V: 6-10. 

Rendelés.: 06 30 305-9737 

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 .  

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 

Barátság u. 22. F/1. 
Tel.: 06 30 263-3770 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás mindenütt! 
 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

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

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőoltá-
sa, kisebb műtétek, szaktanácsadás HÁZNÁL. 

Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: a Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén, ismét a régi rendelési idő 
szerint: H, Sz, Cs: 7.45-9, K, P: 8-9, 16-17. 

Negyvennyolcas u. 12. 
Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 

Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

 

A Déli-Farm Kft.  
tavaszi kínálata: 

 
 

Árpa, zab, hibridkukorica, lucerna és egyéb vetőmagok, illetve műtrágyák széles 
választékban kaphatók. 

 

VALAMINT 
 

Szarvasmarha tartáshoz takarmányok, tejpótló borjútápszerek, ásványi és vitamin-
kiegészítők, premixek forgalmazása. 

 

CÉGÜNK ÚJ KÍNÁLATA: 
 

Állattartáshoz és tenyésztéshez használatos, valamint állategészségügyi eszközök 
és berendezések forgalmazása többféle haszonállat részére. 

 
Déli-Farm Kft. 

Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. 
Telefon: 62-556-120, 556-130, mobil: 30-604-2772 

Nyitva tartás: H-Cs: 8-16, P: 8-15 

A Mosaico fürdőszoba szalonban 
megtalál mindent az egyszerűtől 

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

árengedményt kap az, aki a 
hirdetési szelvényt behozza! 

 

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

MENÜ a hét minden napján 
 

1. Leves 
2. A, B, C ill. fittness házias menü-
vel, többféle pizzaválasztékkal vár-

juk kedves vendégeinket! 
Minden vasárnap 

svédasztalos ebéd! 
Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

Víz – Fűtés – Gázszerelés 
 

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

MULTITERM BT. 
Tel.: 30/299-7430 

E-mail: multiterm@axelero.hu 

- 

Olvasószolgálat 
Újságunkkal kapcsolatos észrevételeit elküldheti e-mailben a 

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

Tisztelt Tagjaink! 
 

A Kiskundorozsmai Takarék-
szövetkezet megkezdte a 
tagsági részjegy utáni 

osztalékfizetést. 
 

Kérjük, hogy az osztalék 
felvétele céljából mielőbb 

keressék fel tagjaink 
a takarékszövetkezetet. 
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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. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 
( 20/9431-444; 62/422-240 

Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 
szakemberek segítségével képzést folytat: 

moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák 
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 
Értesítjük Tisztelt 

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

számítástechnikai üzletünket. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

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

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

Telefon: 06 20 392 8608 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 

 

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

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

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

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

 

Személy-, teher gk-k, mezőgazdasági 
és munkagépek gumiszerelése, 

javítása, centírozása. 
 

Felnik javítása. 
Gumiabroncsok különböző 

méretben. Nyitva hétvégén is. 
Telefon: 62/463-611 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 
Időpont-egyeztetés telefonon: 

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

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
 20 9493-408 
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A Speciális Bt. ajánlata 
 

- Iskola– és irodaszerek 
- Húsvéti képeslapok 
- Díszcsomagolók 
- Nyomtatványok 

 
Parkoló- és buszjegy-értékesítés. 

Déli Apró és Délmagyarország kapható! 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 
Telefon: 62/460-306 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
 

Fűtési rendszerek szerelése, tervezése. 
Vízvezeték-szerelés. 

Javítások, karbantartás. 
Fürdőszoba-felújítást vállalok 

bontástól átadásig. 
Vízszűrők szerelése, 
ásványvíz kiváltása. 

 

Fodor Antal 
technikus 

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

Mobil: 06 20 374-6188 
 

Székely-magyar rovásírás tanulható 
egyesületünkben! Cím: Alsóvárosi 

Művelődési Ház: Szeged, 
Rákóczi út 1. Ideje: minden hónap 

utolsó szerda, 17 óra. 

Matematika korrepetálást, 
felkészítést vállalok általános és 

középiskolások részére. 
 

 20 / 512-6944 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és 

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 
Vállalom: 

–gázkészülékek javítását 1 év 
garanciával; 

–klímák telepítése és 
forgalmazása; 

–csőtörések javítása 
megfúrásos módszerrel, részleges 

talajfeltárással. 
Biztosító ügyintézéssel. 

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

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal 
a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

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

 

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

 

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

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

E-mail: vecsine@t-online.hu 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 

– Rádió vezérlésű óra 
– Számológép 
– Asztali lámpa, turmix 
– Botmixer 
– Vasaló, hajszárító, hajsütő, hősugárzó, 

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

 

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

Mobil: 30 329-0567 
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Elromlott a konvektora, 
Veres Feri a doktora! 

 

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ 
gázkészülékek őszi beszabályozása 

 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

Tel.: 62/463-801  Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, 

amit a férje megjavított!  
 
 

KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Megkezdtük „seamless” olasz varrás nélküli fehérneműk 
értékesítését. 

Avon-tanácsadás: 06 30 254 1440 

30 / 4-555-555 

Még mindig 

tart „4-et fizet, 

5-öt kap” 

akciónk! 

Hirdessen! 

Ballagási és anyák napi csokrokra 
előrendelést felveszünk. 

20/470-6587 


