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Havi gondolat
„Akik a békés forradalmat lehetetlenné teszik, azok miatt válik a véres forradalom elkerülhetetlenné.”

J. F. Kennedy

Választások 2014
Ahogy a korábbi években, idén is lehetőséget biz-

tosítunk az ez évi választásokon induló pártok képvise-
lőinek, hogy bemutatkozhassanak és ismertethessék az 
olvasókkal a programjukat.

Az érvényben lévő hatályos jogszabályok szerint az 
országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kampányban 
részt venni kívánó sajtóorgánumoknak, lapoknak, új-
ságoknak 2014. január 24-éig kötelező volt eljuttatniuk 
az Állami Számvevőszékhez hirdetési szolgáltatása-

Választási 
tudnivalók

2014. április 6-án országgyűlési választások 
lesznek Magyarországon.

A névjegyzékben szereplő szavazók február elején 
kaptak értesítőt arról, hogy melyik szavazókörben vok-
solhatnak. Február közepétől pedig a pártok megkezd-
hetik a jelöltjeiket támogató aláírások gyűjtését. Kopog-
tató cédulák helyett viszont ajánlólevelekkel kereshetik 
meg az állampolgárokat, ezen ívek aláírásával támogat-
hatják a jelölteket.

A magyarországi lakhellyel rendelkező választópol-
gárok az országgyűlési választáson két szavazattal ren-
delkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének 
az országgyűlési egyéni választókerületükben képviselő-
nek, másrészt egy másik íven arról dönthetnek, hogy az 
országos pártlistáról melyik pártot támogatják.

Azok, akik kérték a helyi választási irodától, hogy 
nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson, 
nem pártlistára, hanem nemzetiségük listájára voksol-
hatnak. A nemzetiségek kedvezményes mandátummal 
kerülhetnek az Országgyűlésbe.

Az egyéni választókerületekben a választáson jelölt-
ként pártjelöltek és független jelöltek is megmérettethe-
tik magukat, sőt jelöltet két vagy több párt közösen is 
állíthat. Egy ember azonban csak egy egyéni választóke-
rületben fogadhat el jelölést. Az indulhat a választáson 
jelöltként, akit a választókerületben legalább ötszáz vá-
lasztópolgár ajánlott. A mostani választáson egy válasz-
tópolgár már több jelöltet is ajánlhat.

Az országgyűlési képviselők választásán az egyéni 
választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési kép-
viselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot (relatív több-
ség) kapta. Azok a szavazatok, amelyeket olyan jelöltre 
adtak le, aki végül nem szerzett mandátumot egyéni 
választókerületben, töredékszavazatnak minősülnek, eze-
ket az országos listás mandátumok kiosztásánál veszik 
figyelembe.

Új szabály, hogy töredékszavazatnak minősül (és 
a pártlistán érvényesül) a győztes jelölt minden olyan 
szavazata is, amely már nem volt szükséges a mandá-
tum megszerzéséhez. Az országos listáról kiadható 
mandátumoknál tehát figyelembe veszik az egyéni vá-
lasztókerületi töredékszavazatokat, valamint a pártlistá-
ra leadott voksokat. Nem szerezhet mandátumot az a 
pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra 
leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát 
nem érte el (küszöb), valamint az a közös pártlista, 
amely a tíz százalékot nem érte el, illetve kettőnél 
több párt által állított közös pártlista esetén a 15 
százalékot.

ik árjegyzékét. Lapunk is eljuttatta tarifatáblázatát a kért 
címre, amelyet előző számunk 9. oldalán közzétettük. 
Az érdeklődők elérhetőségeinken tájékozódhatnak a 
részleketről.

Bibó István 1848-ról és 
örökségéről

Szemelvények az Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem című írásából (1948)

…Meg kell találnunk, hogy „hol veszett el a magyar 
a magyarban”.

A kérdésnek ilyen feltevése szerint a bajok gyökerét 
ott kell keresnünk, hogy a magyarság olyan útra lépett, 
olyan formákat vett fel, olyan hatásokat fogadott be, 
melyek alkatának belső sajátosságaival ellenkeznek; 
vagyis a magyar a magyarban valamiféle nem magyar-
nak a hatására veszett el. Ez a valamiféle nem magyar 
legközelebbről háromféle módon érvényesülhetett: 
idegen uralom, idegen beolvadás és idegen hatás útján. 
Hogy az összes felsorakozó kóros jelenségek végső oka 
vagy így, vagy úgy a négyszáz esztendős idegen uralom 
volt, arra végül mindenki rábukkan, aki egy kicsit meg-
próbálja az előzményeket sorra szedni.

A közösségi alkat megromlásának tünetei éppen a 
19. század közepén sűrűsödnek meg, s 1918 után válnak 
egészen végzetesekké.

Milyen tapasztalatok alapján állíthatja valaki, hogy 
ez a közösség elvesztette önmagát? Jó, tudjuk, hogy az 
ország ifjúságának nagyobb része nemzetközi zenére 
nemzetközi táncokat táncol, hogy a beszélt és írott 
magyar nyelv számtalan vonatkozásban ízét-színét 
vesztette, hogy sokkalta több alárendelt mondatot 
használunk, mint őseink, hogy a magyar társadalom 
közösségi formái megzavarodtak és megbizonytalanod-
tak. Ezek azonban többé-kevésbé európai és világjelen-
ségek, nem magyar különlegességek, még ha egyes 
hazai tünetek az átlagosnál súlyosabbak is. Különleges 
magyar jelenség azonban az, hogy ez az ország törté-
netének legújabb kori szakaszában, különösen pedig a 
19. század végétől kezdve, döntő történeti pillanatok-
ban, mindenekfelett 1914–1920 között és 1938–1944 
között végzetes módon képtelennek bizonyult arra, 
hogy saját helyzetének valóságos adottságait és az 
ebből adódó feladatokat meglássa. Túl azon, hogy két 
háborúban „rossz oldalra állott”, amit mások is megtet-
tek, a magyar nemzet ezekben a döntő pillanatokban, 
politikai, társadalmi és szellemi téren egyaránt, nem 

tudta megtalálni vagy nem tudta hatalomhoz juttatni 
azokat a vezetőket vagy olyan vezetőket, akik szükség-
leteit, érdekeit, útját jól kifejezték s jól megtalálták volna. 
Vezetőkben és a közösség egyes tagjaiban döntő pilla-
natokban végzetesen hiányzott vagy megzavarodott 
a közösség érdekeinek felismerésére irányuló normális 
ösztön – ami nem valami misztikus kollektív jelenség, 
hanem a közösség egyes tagjainak ép ítélőképességé-
ből tevődik össze –, s úgy láttuk, hogy ugyanakkor más 
népek hasonló kritikus helyzetekben „ösztönösen” he-
lyesebben, igazabban s a maguk közösségi érdekeinek 
megfelelőbben viselkednek.

A magyar nemzeti közösségben újból meg újból 
olyan módon vetődtek fel a döntő, az egész közösséget 
foglalkoztató és megosztó kérdések, hogy annak követ-
keztében a közösség terméketlen, sehová sem vezető 
harcokba bonyolódott, és a valóságos feladatokkal, va-
lóságos problémákkal szemben vakká lett. A magyar al-
kat megzavarodásának jelenségei is elsősorban ezekben 
az összefüggésekben megdöbbentőek, hiszen nemze-
tünk, mely magamagáról helyesen vagy tévesen, de úgy 
tudta, hogy lovagias, bátor, könnyen lelkesedő, passzív 
ellenállásban erős, önérzetes stb., néhány éve a szemünk 
előtt s az egész világ szeme előtt mutatott be a maga 
kialakult képétől határozottan eltérő vonásokat.

Mindezek a történeti helyzetekben megjelenő 
jelenségek arra utalnak, hogy ha a magyar alkat válsá-
gának okait keressük, úgy először a történelemben kell 
körülnéznünk.

A 18. század második felére már egészen komoly 
tünetei mutatkoznak egy nemzetfeletti, vegyes nyelvű, 
de német irányítású dinasztikus keretbe való beleillesz-
kedés készségének, amire ma azért nem emlékezünk 
eléggé, mert ennek dokumentumait, nem lévén folyta-
tásuk, immár nem tartja számon sem a magyar, sem az 
osztrák–német világ.

FolytatáS a 2. oldalon
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06 62/461–095
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hívható kmB számok
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álDozatsegítés
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

kéPviselői fogaDóórák
kosik Dénes és
mihálffy Béla

Időpont: 
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Helye:
Kirendeltség
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Bibó István 1848-ról 

és örökségéről
FolytatáS a címoldalról

Tovább él ugyan a magyar önállóság helyreállítására irányuló törekvés is, egyelőre 
azonban a politikai önállóságra való törekvés merőben rendi keretek között marad, a 
társadalmi és szellemi haladás erői viszont nem állanak a rendi nacionalizmus oldalán. 

A Szent Szövetség korában, mikor a francia forradalom nyomán Európa-szerte 
sorra felvetődik a demokratikus politikai közösségalakítás problémája, ekkor válik ná-
lunk is közös üggyé a politikai és társadalmi önállóság ügye. A Habsburgok dinasztikus 
közösségalkotó erőfeszítései sokkal újabb keletűek és sokkal gyökértelenebbek voltak 
annál, semmint hogy a demokratikus közösségalakulás új tendenciái a Habsburgok 
által éppen csak kiépíteni és kikerekíteni kezdett keretet magukra nézve kötelezőnek 
elfogadták volna. A demokratikus közösségalakítás összes erőfeszítései az itt élő, már 
előbb kialakult nemzetek kereteit tették magukévá elsősorban nyelvi alapon, s az egész 
társadalmi, politikai és szellemi életet is ebben az irányban ragadták magukkal. A 
demokratikus közösségalakítás célkitűzésének jegyében kapcsolódott össze a nemzeti 
függetlenség ügye a politikai és társadalmi fejlődés ügyével Magyarországon is. Így 
hozta létre a 18. században összegyűlt magyar energiáknak a nagy európai mozgal-
makba való belekapcsolódása a politikai és szellemi teljesítményeknek azt a magyar 
történelemben azelőtt és azóta meg nem ismétlődő sorát, amit magyar reformkor 
neve alatt ismerünk.

Ekkor formálódik ki egy mindinkább kiszélesedő magyar radikalizmus is, mely 
megpróbálja a reformkor politikai vezetőinek óvatos célkitűzésein túlmenve felbonta-
ni Magyarország teljességgel megmerevedett társadalmi hierarchiáját s az ország társa-
dalmi fejlődését teljes erővel belevinni az európai demokratikus és forradalmi fejlődés 
nagy folyamatába. Ezt a radikalizmust ma már mindenki mást elhomályosító módon 
csak Petőfi életműve képviseli számunkra, mely azonban a maga korában nem volt 
sem szervetlen, sem izolált jelenség; csak éppen e radikalizmus többi megnyilvánu-
lására és többi szereplőjére azért nem emlékszünk eléggé, mert nem volt folytatásuk, 
hiszen igazi szerepük az önállósági harc sikeres megvívása után kezdődött volna.

Kétségtelen, hogy az a társadalmi, politikai és szellemi folyamat, amely 1848–49-
hez vezetett, közelről nézve nagyon sokféle diszharmóniát is felmutat. Hiányzott 
a rendi, uralmi nacionalizmus és a demokratikus nacionalizmus szempontjainak és 
követelményeinek a világos elválasztása, ami a nemzetiségi kérdésben vezetett vég-
zetes következményekre. A döntő szerepet vivő köznemesség, noha történelmének 
legjobb, legtermékenyebb korszakát élte, végül mégiscsak egy rendiségtől vagyis hie-
rarchikus társadalmi szemlélettől át- meg átjárt társadalmi képződmény volt, mely a 
neki kiosztott „polgári” szerepet csak félig-meddig játszhatta. A nekilendült polgári és 
értelmiségi fejlődés minden igyekezet és biztató kezdet ellenére is nagyon felületes és 
előzményekben eléggé meg nem alapozott volt. Hiányoztak a politikai akcióra vállal-
kozni kész kézműves- és paraszttömegek. Az egész vállalkozás nem épült mindig jól 
előkészített és tovább épített teljesítményekre, hanem sok hirtelen elhatározott, akart 
és szándékolt erőfeszítésből állott.

[A Habsburg Birodalmat felrobbantani] akkor a magyarság erején felül valónak 
bizonyult, részben az európai helyzet meg nem változásában érdekelt erők túlereje 
miatt, részben pedig azért, mert az önállósági harc folyamán a magyarság a történelmi 
Magyarország más nyelvű lakosainak nemzeti mozgalmaival a közös akció útját végül is 
nem tudta megtalálni. A magyar függetlenségi harc tehát az európai reakció összefogá-
sán és a hazai nemzetiségek ellenállásán összeomlik, s romjain az osztrák abszolutizmus 
rendezkedik be.

Az 1848–49. évi magyar forradalom bukásának nagy megrázkódtatása a magyar-
ság politikai, társadalmi és értelmiségi vezető rétegeibe két döntő, s mindjárt hozzáte-
hetjük, félrevezető tanulságot rögzített bele a tapasztalat kitörölhetetlen élességével. 
Az egyik tanulság az volt, hogy a Habsburgok birodalma olyan európai szükségsze-
rűség, melynek hatalmi köréből sikeresen nem vonhatjuk ki magunkat, mert hiába 
próbálnók széttörni, egész Európa együttes erővel rakná újból össze. Ez így már akkor 
sem volt igaz, még kevésbé volt örök igazság. A másik döntő és megtévesztő tanulság 
az volt, hogy ha netalántán mégis sikerülne a Habsburgok birodalmát szétrobbanta-
ni, akkor vele együtt törne darabokra a történeti Magyarország is, melynek soknyelvű 
nemzetiségei 1848–49-ben világosan megmutatták elszakadási szándékukat. Ez vi-
szont nagyobbrészt igaz volt, ezen azonban végsőleg a Habsburg Birodalom fennma-
radása sem segíthetett.

*

Forrás: Bibó István: Válogatott tanulmányok. II. kötet (1945–49). A szöveg teljes 
változata az alábbi címen érhető el elektronikusan: http://mek.niif.hu/02000/02043/
html/index.html.
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Dr. Faragó Ágnes háziorvos
„Teljes lélekkel a betegért élni és dolgozni!”

Dr. Faragó Ágnes a háziorvostan szakorvosa, 2013 óta 
gyógyítja a betegeket – tanulmányainak befejezése óta 
háziorvosként – Kiskundorozsmán. Édesapja, a Szegeden 
lakó Dr. Faragó József belgyógyász szakorvos örökébe lé-
pett, aki 1989-től gyógyított kerületünkben háziorvosként.

Az 52-es kiskundorozsmai ellátási körzetben felnőtt 
háziorvosi teendőket lát el Dr. Faragó Ágnes, helyettese Dr. 
Makranci Edina háziorvos. Az orvoscsaládban nevelkedett 
doktornő már ötévesen orvos akart lenni. Édesapja bel-
gyógyászati osztályon, édesanyja üzemorvosként Nagy-
kőrösön dolgozott, majd a család Szegedre költözött. 
Egyetlen fiútestvére gyógyszerészként tevékenykedik 
Tatabányán. Faragó doktornőt ismerősként fogadták a 
betegek Kiskundorozsmán, hiszen 1997-től – a rezidensi 
évek után – édesapját, de másik háziorvost is helyettesített 
több hónapon keresztül.

Édesapjától – akinek immáron lesz ideje az unokák-
kal is foglalkozni – nagyon jól gondozott körzetet vett át. 
Mint elmondta: édesapja teljes lélekkel a betegekért élt és 
dolgozott. Még ma is megnyugtatónak érzi azt a biztos 
hátteret, amit édesapjától kap, aki – belgyógyász szakor-
vosként – ma is segíti tapasztalataival, sőt aktívan érdek-
lődik a praxis betegei iránt. Úgy látja: a háziorvoslásban 
kevesebb eszközös vizsgálatra van lehetőség, ám annál 
több alkalom nyílik a személyes kapcsolatépítésre, a gyó-
gyítás lelki oldalának kidomborítására.

Az első és legfontosabb szűrő: a háziorvos. Meg-
győződése, hogy hozzá szeretettel és bizalommal jönnek 
a betegek, kíváncsiak arra hogy mit mond egy-egy betegség 
leküzdése érdekében. Asszisztense, Nagy Csilla, aki már 
édesapja gyógyító munkáját is segítette, munkájában, 
szakértelmében tökéletesen megbízik, bármiben számít-
hat rá. A családsegítő szolgálat munkatársai – Eszter és 
Mariann – értékes információkkal szolgálnak betegei 
otthoni állapotáról, jelzéseik sokszor kritikus helyzetben 
segítettek. Háziorvosként azt vallja: jól gyógyítani, csak jó 
orvos–beteg kapcsolatokkal lehet, a bizalmi viszony a 
megelőzésben és a hosszú távú gyógykezelésben is elen-
gedhetetlen. Körzetében is jellemző a szív- és érrendszeri 
betegségek magas száma, de a mozgásszervi betegségek 
is nagy számban jelentkeznek. Az orvos–beteg kapcso-
latban a meggyőzést, a közelíthető álláspontokat és az 
időtényezőt tartja legfontosabbnak: a valós helyzet feltá-
rása, a teljes értékű élet lehetőségének előrevetítése, 
a rokkantság, esetleges bénaság, mozgásképtelenség prog-
nosztizálása – egy kis életmódváltás ellenében – rendsze-
rint sikerrel jár. Háromgyermekes édesanyaként meggyő-
zően tud érvelni, hitelesen tud gyógyítani, bizalmat tud 
ébreszteni betegeiben. A rendelőben lévő számítógép sokat 
segít a betegek nyilvántartásában, a terápiás lapok pon-

tos vezetésében, de a szakorvosi leleteik tárolásában is.
„Itthon, Kiskundorozsmán igazán orvos lehetek!”, 

mondja mosolyogva a doktornő. Igyekszik a szakorvosi 
beutalásokat – betegeinek egyetértésével – a minimális 
szinten tartani. Mielőtt ilyen vizsgálatot kér – ismerve a 
szakorvosi vizsgálatok hosszadalmas voltát – kiegészítő 
(labor, röntgen) eredmények tükrében, szakmai érvekkel 
együtt írja csak meg a szakvizsgálati beutalót.

A doktornőnek „szívügye” a magas vérnyomás kezelése, 
mivel annak gyógyítása a szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulásának legfontosabb mérföldköve. Javasolja, hogy 
legyen otthon jó minőségű – felkaros – vérnyomásmérő. 
Az időről időre mért magas, vagy nagyon alacsony vér-
nyomás intő jel: orvoshoz kell fordulni, akivel meg kell 
beszélni a terápiát. A beteget rendszerint ellátják vérnyomás-
naplóval, amit pontosan vezetni kell. Érdemes napközben, 
elszórtan is méréseket végezni – a mérési időpontok fel-
jegyzése kötelező – mert ezek az adatok fontosak a keze-
lőorvos számára. Ha rosszul van, ne késlekedjen: azonnal 
kérjen orvosi segítséget.

Szó esett a két legfontosabb betegtípusról is. Az egyik 
típus reggel belázasodik, azonnal orvoshoz fordul. Vírusos 
betegsége – ágynyugalom, pihenés, gyógyszeres kezelés 
után – két-három napon belül meggyógyul. A másik be-
tegréteg két hét szenvedés és öngyógyítás után fordul 
csak az orvoshoz, legyengülten, megfertőzve a környezetét. 
A két-három napos betegsége és felépülése így hosszú 
ideig tart és még szövődmények is felléphetnek.

Javaslata: ha a megfázás tünetei két-három napon be-
lül nem javulnak a vény nélkül kapható készítmények és a 
házi praktikák segítségével, feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

Az idei téli időszakban is gyakori a hörgő- és tüdő-
gyulladás. A torokgyulladás is jellemzően a téli időszak 
betegsége, ám az idén feltűnően megszaporodott a tü-
dőgyulladásos tünetekkel hozzá forduló betegek száma.

A fertőzések minimalizálása érdekében javasolja a 
gyakori szappanos kézmosást, a torok védekezőképessé-
gének megőrzése érdekében a toroköblítést: 2 dl vízben 
fél mokkáskanál sót, majd ugyanannyi szódabikarbónát 
kell elkeverni és azzal gargarizálni. Javasolt még a tengervizes 
orrtisztítók használata, amely az orr PH-értékét stabilizál-
ja és elpusztítja a kórokozókat is. Fontos az egészséges 
táplálkozás: alma, narancs, savanyú káposzta fogyasztása.

14 éves kislánya matek-fizika tudor, de az orvosi pá-
lya felé is kacsingat, a 10 éves matematikát kedvelő fia és 
a 4 éves pörgős szoknyás királykisasszony, a család szeme 
fénye, és a MÁV Zrt-nél technológiai és üzemszervezési 
területen dolgozó férje várja a gyógyító munka után a 
családi otthonba haza Dr. Faragó Ágnes háziorvost.

SzenteS Bíró Ferenc

Tenni akarók
Egy éves múltra tekint vissza a Kiskundorozs-

mai Lokálpatrióták Egyesülete (Lokálpatrióta = 
helyi érdekű, egy adott helyhez kötődő hazafiság 

– értelmező szótár).

– Milyen tevékenységek is képezik az egyesület alapcél-
jait? – kérdezem Harkai Jánosnét, az egyesület vezetőjét.

– Talán az Alapszabályban definiált célokat tudnám 
sorolni: „a lakosság érzelmeit szolgáló kezdeményezések, 
tervek támogatása, előmozdítása, a hagyományok ápolá-
sa, történelmünkhöz kapcsolódó események, személyek 
munkásságának feltárása, közéleti, kulturális, sportrendez-
vények finanszírozása” és még számtalan cél inspirál ben-
nünket.

– Mi valósulhatott meg az elmúlt évben ezekből a 
célokból?

– Nos, mivel az egyesület anyagi lehetőségei korlátozot-
tak, erősen támogatásfüggők, az indított pályázatainkon 
és önkormányzati segítségből megvalósult programja-
inkból tudok szemezgetni. De beszámolhatok szép ered-
ményekről: a Petőfi Sándor művelődési ház közösségi 
rendezvényei megtartásához többször tudtunk hozzájá-
rulni. Az 1. Kun Napok – remélem, hagyományteremtő 

– ünnepi kiadásaihoz és megszervezéséhez, pályázaton e 
célra nyert százezer forinttal nyújtottunk segítséget. 
A Faragó nap rendezvényét tudtuk tarkítani ugyanennyi 
pályázati összeggel, és nem utolsó sorban a jelenleg is 
kialakítás alatt levő állandó kiállító terem átalakítási-
renoválási munkálataihoz járultunk hozzá némi anyagi 
segítséggel. Három pályázatunk viszont – többek között 
egy, a kun hagyományok ápolására, emlékoszlop állítá-
sára és a Dorozsmai füzetek további kiadását célzó – pá-
lyázatunk sajnos nem nyert. Bevételeinkből fordítottunk 
tárgyi eszközök beszerzésére – pl. a rendezvényeken mi-
nél nagyobb létszám elhelyezéséhez padokat, asztalokat 
vásároltunk és mindkét általános iskolánk tanulmányi 
versenyeinek megtartásához is jelentős összeggel tud-
tunk hozzájárulni.

Taglétszámunk még viszonylag alacsony – 19 fő –, 
amely Dorozsma felnőtt összlakosságának sajnos el-
enyésző hányada. Itt ragadom meg a lehetőséget, hogy 
felhívjam a lakosság mindazon tenni vágyó és segítőkész 
tagjait, ötleteikkel, akár társadalmi munkával, vagy tagjaink 
sorába lépve tevékeny összefogásukkal segítsék mun-
kánkat, létezésünknek értelmet adva jöjjenek sorainkba! 
Kiskundorozsma múltjának megőrzése, fejlődésének 
iránya a célunk, támogassák hát ebbéli törekvésünket! 
Nagyon sok ötletünk van: egy virágos Dorozsma létrehozá-
sára, régi építészeti emlékeink megtalálására, a lepusztul-
tak felújítására, népművészeti tárgyak gyűjtésére-elhelye-
zésére, tehát aki úgy gondolja, hogy ennek gondolata őt 
is megmozgatja, hát rajta! Mi, a „tenni akarók” szeretettel 
várjuk!

tóth GyörGy

A Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub nevében szeret-
ném megköszönni 2013. évi támogatását Hajdú Gé-
zának, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójának 
és munkatársainak; Kosik Dénes és Mihálffy Béle ön-
kormányzati képviselőknek; Bányai Attilának és mun-
katársainak a sok finom sütemény elkészítéséért; nem 
utolsósorban Gyuris Istvánnak és a Vadliba Vendéglő 
minden dolgozójának. Cserébe mindenkinek jó egész-
séget kívánunk!

„Más szemébe ne lásd meg a szálkát,
előbb a tiédbe a gerendát és utána ítélkezz!”

Turcsányi Imréné klubvezető
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ProgramaJánló

Programok a művelődési házban
lélekfitnesz
Előadó: Juhász-Szélpál Rita
Időpontja: március 7-én 17.30 órától

babaruHa börze
Várjuk a művelődési házba az eladni és vásárolni 

kívánó szülőket, egyéneket.
A gyerekeket meglepetéssel várjuk!
Időpontja: március 8-án  9-12 óráig

retró Diszkó
Zene: Reiner Péter
Belépő: 500 Ft.
Csak 18 éven felülieknek!
Időpontja: március 8-án, szombaton 21 órától

ünnePi megemlékezés és koszorúzás már-
cius 15-e tiszteletére

Közreműködik a Jerney János Általános Iskola cso-
portja.

A Dísz téren a Petőfi szobor avatása. 
Avató beszédet mond Nógrádi Zoltán országgyűlési 

képviselő.
Várjuk a szervezeteket és pártokat a koszorúzásra.

tavaszváró Bál – zenés est
A Vöröskeresztes klub szervezésében
A zenéről és a jó hangulatról Lajkó Vilmos gondos-

kodik!
Időpontja: február 17-én, hétfőn 17 órától

graffitik keretBen
Kiállítás Treplán Gábor (TréGé) munkáiból
A kiállítás megtekinthető március 7-ig a művelődési 

ház nyitva tartási idejében.

PanDa fotó – úJhelyi éva
Fotókiállítása
Időpontja: március 14-én 17 órától 

tavaszi bál 
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében
A zenéről és a jó hangulatról Míg József gondosko-

dik!
Időpontja: március 24-én, hétfőn 16 órától

vásár
Időpontok: március 6-án, 14-én, 18-án, 26-án.

MűvelődéSi ház

Felhívás
Könyv készül a dorozsmai kézilabdázásról és fociról

A Petőfi Sándor Művelődési Ház – a Dorozsmai Fü-
zetek-sorozat következő kiadványaiként – Kiskundorozs-
ma kézilabdázásáról és labdarúgásáról kíván történeti 
áttekintést megjelentetni. A füzetek megírására felkért Tóth 
György és Szentes Bíró Ferenc már elkezdte az anyag-
gyűjtést és a szerteágazó téma rendszerezését.

Szerencsére élnek még a legendás sportolók, sport-
vezetők, ősszurkolók közül olyanok, akik szívesen leírnák, 
vagy elmondanák visszaemlékezéseiket, élményeiket a 
megjelentetendő füzetben, esetleg rendelkeznek olyan 
fotóval, dokumentummal, amelynek közzététele emelné 
a kiadvány színvonalát és hitelesebbé, színesebbé is tenné azt.

Ezért, tisztelettel kérjük mindazokat, akik szeretnék, 
hogy a füzetek legújabb darabjai – a sikeres előző füze-
tek nyomdokain haladva – méltó módon tisztelegjenek 
elődeink tevékenysége, erőfeszítései előtt, írják le, mond-
ják el élményeiket, avassanak be bennünket sportolói 
múltjukba. Keressék elő okleveleiket, érmeiket, kupáikat, 
régi újságcikkeiket, fotóikat, hogy valóságos képet fest-
hessünk a két dorozsmai sikersportág történéseiről.

Leveleiket, dokumentumaikat – nevük, címük, elér-
hetőségük feltüntetésével – a Petőfi Sándor Művelődési 
Házba várjuk a nyitvatartási idő alatt. Minden dokumen-
tumot megőrzünk és kérésre visszaadunk. Köszönjük!

tóth GyörGy, SzenteS Bíró Ferenc

Állt a bál!
Idén 16. alkalommal, január 22-én szomba-

ton, a hagyományokhoz híven rendezte meg az 
Egyházközség Képviselőtestülete a 2014. évi 
farsangi bálját az Orczy István Általános Iskola 
Ács Géza Sportcsarnokában.

A résztvevőket – akik kétszáznál is többen voltak – 
Gordos Ferdinánd plébános köszöntötte. A bált látogatá-
sával B. Nagy László köztársasági megbízott tisztelte meg. 
A műsorvezető Mihálffy Béla önkormányzati képviselő 
volt, aki Romhányi József Focimeccsen című mókás írá-
sát is előadta.

A jó hangulatot fokozta Szélpál Szilveszter, aki ope-
retteket énekel már évek óta visszatérően, töretlen siker-
rel. Később a talpalávalót Lajkó Vilmos szintetizátoron 
szolgáltatta, és nagyon jó hangulatot sikerült varázsolnia.

A finom ételeket svédasztalos vacsora keretében Gyu-
ris István vendéglős, a Vadliba Étterem tulaja és annak 
személyzete szolgáltatta a vendégek igen nagy elégedett-
ségére.

A bál hangulatához hozzátartozott a tombolasor-
solás izgalma is. Összesen 650 jegyet sikerült eladni, és kb. 
200 tombola ajándék talált gazdára a mintegy 45 percen 
keresztül tartó tombolahúzás során.

Az estén a közel 200 felnőtt és 40 gyerek beszélget-
hetett, szórakozhatott. A gyerekek szüleikkel lehettek, 
vagy a függönnyel leválasztott tornateremben kedvükre 
játszhattak.

A bálozó közönség hajnali 2 óráig evett-ivott, szóra-
kozott, mulatozott.

A 2014-es bál nem jöhetett volna létre a felsorolt 
résztvevők és szervezők munkája és tombolát ajándé-
kozók nélkül. Külön köszönet Gordos Ferdinánd plébá-
nosnak és Bényi Mihály világi elnöknek; Pócsai György 
kántornak, aki a belépőjegyek eladását intézte; külön 
köszönet azoknak a cégeknek, szervezeteknek és magánsze-
mélyeknek, akik a tombolaajándékokat adományozták: 
Mihálffy Béla és Kosik Dénes képviselők, Bényi Mihály, 

Thurzó Gyógyszertár, Szent István Gyógyszertár, Sóki 
András, Szélmalom Kábeltévé Zrt., Vadliba Vendéglő, 
Szabady Edina zöldséges, Gyurisné Erzsike virágos, Méry 
vegyi diszkont, Mardel Market zöldséges, Újvári Lász-
lóné palackozott italok boltja, Zsuzsi Divat, Privát ABC, 
Vadliba utcai Vegyi Diszkont, volt 100 Ft-os bolt Hódiné 
Ibolya, Zöld Sziget Gyógynövénybolt, Kelet Varázsa 
Ajándéküzlet, Baba Bazár, Stop Cukrászda, Bányai Cuk-
rászda, Petőfi Sándor Művelődési Ház, István utcai szép-
ségszalon, Lajkó Edit fodrász, Nagy Márta kozmetikus, 
Jakus Sándorné fodrász, Bakóné Andi Flabélos, Ungi Bt., 
Alex S Alen Divat Bt., Somodi László órás, Nagymihály 
István, Márta József vasboltos, Tábithné Németh Or-
solya, Rácz József zöldségkereskedő. Köszönet Tahiné 
Tündének és Tímár Lajosnak, akik a tombolaajándékokat 
összegyűjtötték és a sorsolást lebonyolították. Külön kö-
szönet Petrovné Sándor Mónikának, aki az összes tom-
bolaajándékot ízlésesen becsomagolta.

Találkozunk a 2015. évi egyházközségi bálon!

A SzervezőK
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Közbiztonsági tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk Kiskundorozsma lakos-
ságát, hogy az utóbbi időben az alábbi bűncselek-
ményekre derült fény:

– Házaló árusok csökkent értékű árúikat olcsó áron 
kínálták. Ezzel csalták tőrbe a vevőket. Aki vett belőle 
vagy a fizetésnél csapták be, vagy távozáskor meglopták.

– Külterületeken elszaporodtak a falopások. Aki ilyet 
lát, haladéktalanul hívja a rendőrség 112-es vagy 107-es 
számát és tegyen bejelentést a személy leírásával és a 
gépkocsi rendszámának bejelentésével.

– Házalók szénmonoxidmérőket árultak, vagy azok 
utólagos szállítására vettek fel megrendelést előleg átvé-
telével. Vigyázzunk velük mert lehet, hogy többet nem 
látják őket. A készülék boltban 4–5 ezer Forint, ezzel 
szemben 13 ezer Forintért árulták utólagos szállítással. 
Ezek a kereskedők csalás esetén utolérhetetlenek, bíró-
sági pernek nincs értelme, mert többe kerül az utána 
járás, mint amennyi a követelés összege. Gondoljuk meg, 
hogy a szavatosság, garancia érvényesítése hogyan mű-
ködik egy postafiókra bejegyzett és időközben esetleg 
megszűnt cég esetében.

– Újabb trükk, amelyet a környező falvakban min-

denütt eredményesen eljátszottak. Azzal állítanak be, 
hogy valamelyik családtagnak tartoznak 20 ezer Forint-
nál kisebb összeggel. Meghozták a tartozást, de 20 ezer 
Forintból kell visszaadni az általában idős embernek. A 
rászedett ember visszaadja a nem létező tartozásból a 
különbözetet, de magát a tartozást meg nem adják oda, 
vagy hamis 20 ezressel fizetnek. Távozáskor, ha bírják, meg 
is lopják a rászedett idős embereket.

– A vidéki, ismeretlen faárusokkal is vigyázzunk, mert 
vagy a mérésnél, vagy a fizetés kiszámolásánál csapnak 
be bennünket, vagy kifigyelik, hogy a pénzt honnan veszik 
elő és ellopják távozáskor az egészet.

– Fontos, hogy házalókkal ne álljunk szóba, vagy hív-
junk tanúkat, rokont, szomszédot, hogy ellenőrizze, be 
ne csapjanak bennünket.

– Jegyezzük meg, vagy írjuk fel a gépkocsijuk rend-
számát.

– A szomszédok, ha látnak ilyen üzletelést az utcában, 
tegyenek szintén bejelentést a rendőrség 112-es vagy 
107-es számán.

Minden megtörtént bűncselekményről utólag tájé-
koztassuk a polgárőrséget a 30-621-6254 telefonszámon.

PolGárőrSéG

Kampánynyitó Kiskundorozsmán
B. Nagy László kormánymegbízott a választások 

közeledtével induló kampányútjának első állomását Kis-
kundorozsmára szervezték. Csongrád megye 2-es válasz-
tókerületének FIDESZ–KDNP-s országgyűlési képviselő-
jelöltje az emberek véleményét és igényét volt hivatott 
megismerni e fórumon.

Mihálffy Béla önkormányzati képviselő ismertette 
azokat a tevékenységeket, amelyeket B. Nagy az elmúlt 
időben a kerület érdekében tett. Elmondta, a közeljövő-
ben Dorozsmán is nyílik kormányablak, tehát nem kell 
minden üggyel Szegedre utazniuk a dorozsmaiaknak.

B. Nagy úgy véli, fontos a vidék újraépítése, mert a 

mezőgazdaság privatizálása negatívan hatott a megye 
lakosságmegtartó képességére, és Szeged, mint a hármas 
határ központja is elveszítette vonzerejét. Egyedüli meg-
oldásként marad a tudományos innováció, így a február 
6-án elindított ELI szuperlézer központ építése.

A fórum közönségének hozzászólásai több témát is 
érintettek, úgymint a nyugdíjak differenciált emelését, a kór-
házi várólisták csökkentését, Sziksóstó turisztikai jellegű 
fejlesztésének igénye, a kiskertek beépítési százalékának 
növelése, az Euromedics Center által végzett drága, oly-
kor felesleges vizsgálatok számának csökkentése stb.

tíMár lAJoS

A természet gyógyító ereje
Sokat kérdezgetem ismerőseimet, barátaimat, hogyan 

viszonyulnak az őket, bennünket körülvevő világhoz? 
Vajon ők is hasonló érzésekkel küzdenek meg a min-
dennapok állandó stressz-támadásával, mint én? Mert 
engem már fojtogat, elborít, az érzelmeimet, lelkemet 
gyötrő, állandó, szinte nap, mint nap ránk csattanó os-
torcsapásként megélt brutalitás. Tehetetlenül, parányi 
törpévé zsugorodva élem meg úgy a nagyvilág, mint 
szűkebb környezetem kézzelfogható fizikális és mentális 
pusztulását, mely maga alá gyűr, eltapos, a környe-
zetrombolás és a hatalmasok kénye-kedve játékszerévé 
válás érzését. 

Hogyan válhatott a világ ilyenné? Hová vezettük 
mi – emberek - ezt a világot? Ahol a biztonság – igen, a 
mindenoldalú biztonság – az anyagi, a lelki béke, a nyu-
galom, a kilátások reményébe vetett hit, az embertársa-
ink humanitásába vetett hit, a jó győzelmébe vetett hit, 
a nyugodt megélhetés bizalmába, az igazságba vetett 
hit biztonsága olyannyira törékennyé vált, és a pusztulás 
szélére sodródott, ami már szinte elviselhetetlen. Sokszor 
és egyre többektől hallom: régen volt háború nálunk. 
Mintha egy háború szükségszerű rossz, egyben felsza-
badító, tisztító erő lenne ahhoz, hogy az emberek ismét 

megtanulják az egymásra utaltság, a segítségnyújtás, az 
igazi emberi érzések, az építés igazi örömét…

Elfajult ez a világ. Akárhová nézünk, a pusztítást, a 
becsapást, a megtévesztést, az anyagi javak hajszolását, 
az egyre több, még és még több iránti szerzés mohósá-
gát, másik oldalon a szegénységbe, nyomorba süllyedés 
kilátástalanságát látjuk. Mintha senkit nem érdekelne, 
hogy pusztul a föld, s vele pusztulunk mi is. Megoszlott 
minden, érdekcsoportokra különült, melyben mind-
egyik fél a maga feltétlen igazságát szajkózza és igyekszik 
mentálisan és fizikálisan is a másik elpusztítására, önnön 
igazolásának diadalára. A másként gondolkodók gyalá-
zására, agyontaposására, miközben igyekszik meggyőzni 
mindenkit arról, hogy ha az ő országa elérkezik, az maga 
lesz a Kánaán. Vajon tényleg? Akkor kiegyenlítődnek 
majd az ellentétek? Ahol a ma gazdagjai megosszák 
majd javaikat a szegényekkel? Ahol az ember nem megy 
el mások nyomorúsága mellett szenvtelenül? Amelyben 
felsegítik a nyomorgót és elviselhető életkörülmények-
hez juttatják? Próbálom kiáltani: nem bírjuk már elviselni 
a pártok harcát! A hangot, ahogy egymással szemben 
megnyilvánulnak. A megosztottságot! A nemzet meg-
osztottságát, amelyben száz ágra szakad a magyar! Mi-

közben minden ág a másikra mutogatva ordítja rá az 
ország pusztulásának okozatát. Pedig ha lenéznének 
az ágak magaslatából, megláthatnák a törzset, melyből 
mind erednek…

Milyen jó is ez a televízió! Mennyi mindent meg-
mutat! Példának okáért a Való Világot. Igen, csakugyan. 
Az a való világ, amely körbevesz bennünket. A „celebek”, 
a magamutogatók, a perverzek, a kurvák világának, a 

„dolce vita” és az emberi butaságnak mindenek feletti-
ségét. Ám sajnos még vannak olyan begyöpösödött, 
leragadt maradiak – mint magam is – akik természeti 
csatornákat merészelnek keresni. Ahová kattintva – mi 
bűnösök – akik nem érezzük jól magunkat a celebek 
világában (pedig ma már ez lenne a magától értetődő 
és elfogadott, nem?), hanem elmenekülünk a vadon 
állatainak, növényeinek egyszerű és csodálatos világába. 
Melyben még – bár egyre szűkülő, pusztuló területen - 
láthatjuk a természetes viselkedést, a mohósággal, kap-
zsisággal, gyalázkodással nem fertőzött állatokat, me-
lyekről példát vehetne ez a túlcivilizálódott, elkorcsosult 
emberi faj…

tóth GyörGy

Ovis farsang
Kiskundorozsmán is nagy hagyománya van a farsangi 
mulatságoknak az óvodákban, általános iskolákban és a 
nyugdíjas klubokban.
A kiskundorozsmai Negyvennyolcas utcai Óvoda farsang-
ját emelném ki a többi közül, mivel ebbe az Óvodába jár 
a kis unokám is, és már harmadik éve vagyok olyan sze-
rencsés helyzetben, hogy részt vehetek ezeken a farsangi 
mulatságokon. Az idei farsang ugyan nem télűző farsang 
volt, mert télnek már nem volt nyoma, mert pluszokat 
mutattak a hőmérők. 
A nagy mulatságot a művelődési házban tartották, 
nagyon sokakat becsalogatott a vidám hangulat. Erre már 
hetek óta készültek az óvónénik és a dadák a gyerekekkel. 
Szemgyönyörködtető díszeket és dekorációkat készítettek 
közösen az aprónéppel. Farsangi maskarákról beszéltek, 
lelkesítették a napról-napra új jelmezötlettel előálló gye-
rekeket. Segítő kezeket verbuváltak a maguk keze mellé, 
hiszen a nagy készülődés közepette sem feledkeztek meg 
eredeti feladatukról, az ovisok őrzéséről, vigyázásáról, ne-
veléséről, szeretéséről. A művelődési ház mesebirodalom-
má változott, s aki hagyta magát – mindegy, hogy felnőtt 
vagy gyerek – azonnal részévé válhatott a mulatságnak, 
Peták Angéla vezetésével mindent megtettek ennek érde-
kében. Minden kis csoport külön külön készült műsorral, 
és fergeteges hangulatot teremtettek. A kis maskarások 
mind kipirult arccal, ragyogó szemekkel, büszkén lépked-
tek a színpadra, ahol velük közösen táncoltak, verseltek, s 
mutatták meg nem mindennapi arcukat. A felfrissülésre is 
gondoltak: terülj-terülj asztalkámon kínálták a rengeteg 
eszem-iszom finomságot. Gondoskodtak arról is, hogy 
bőven legyen mindenkinek ajándék is, valami, amit haza 
lehet vinni, ami aztán otthon ismét örömet okoz.
Nagy meglepetést okoztak az óvónénik, dadák heteken át 
gyakorolt kis táncos műsorukkal, egyes kis óvodások au-
togramot kértek Ági óvónénitől, mert ő még külön fokozta 
az előadást, hogy fiúnak öltözött és még szakállat és 
bajuszt is rajtoltak az arcára, karjára pedig tetoválásokat. 
Nagyon ötletes volt és jól sikerült a jelmez. A Facebookon 
már meg is jelent a kis műsoruk, amit mindenkinek 
szeretettel ajánlok megnézni, mert érdemes, köszönetet 
érdemelnek, hogy a gyerekek és a családi tennivalójuk 
mellett még erre is volt idejük, hogy ezzel a műsorukkal is 
emeljék a farsang színvonalát.
A kis farsangi mulatságon Mihálffy Béla és kedves 
felesége, Editke is megjelent és ajándékokkal kedvesked-
tek az óvodásoknak, amit a Negyvennyolcas utcai Óvoda 
nevében Peták Angéla köszönt meg.

ocSKóné
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tett demokráciában mennyire veszedelmessé és kezelhetetlenné válhat az, 
aki lavírozva az épp születő új rend hézagaiban, tökéletlen illesztéseiben 
úgy sorvasztja el e felépítményt, ahogy a víz tör és váj utat magának 
a kőzetben. Hogy nem egyedi, elszigetelt esetről van szó, mutatja, hogy 
mennyien asszisztáltak neki mindehhez, mennyien működtek hű bábjaiként 
regnálásának évei során és még azután is.

a hosszú ülések éJszakáJa. A demokratikus intézmények füg-
getlensége ellen intézett legbotrányosabb és legelképesztőbb támadás 
a kormány részéről az 1994. november 3-áról 4-ére virradó éjszaka során 
lebonyolított rekordhosszúságú parlamenti ülés bizonyult.

A kormánypárti többség azonnal leváltotta a szlovák rádiós és te-
levíziós tanácsot, a Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatal elnökét és alelnökeit, a 
főügyészt, a vagyonalap-kezelő tanács tagjait, az információs szolgálat el-
lenőrzését végző bizottság tagjait... összesen 38 embert rendkívüli fontos 
posztokon Mečiar emberei váltottak fel. Egy igazi demokratikus államban 
botrányos lenne, ha a parlament irányító szerveit csak a kormánypártok 
képviselői alkotnák, ha a parlamenti bizottságok összetétele nem felelne 
meg a választások eredményeinek, ha a titkosszolgálatot felügyelő szerv-
ből az ellenzék képviselőit kizárnák, ha a közszolgálati intézmények taná-
csai csak kormánypárti hívekből állnának, illetve hogy egy éjszaka alatt 
ennyi állami poszton történnének leváltások.

E szó szerint fékevesztett hatalmi burjánzást Mečiar úgy kommentál-
ta, mint egy védelmi intézkedést, amelyet a stabilitás érdekében hoztak 
meg. Nem is kérdéses, kinek vagy minek az elmozdíthatatlanságára utalt.

a kÖztársasági elnÖk fiának elraBlása. A szlovák köztár-
sasági elnök azonban kemény diónak bizonyult. Mečiar az alkotmányos 
berendezkedés válságának okozóját láttatta Kováčban. A problémát az 
jelentette, hogy nem volt elegendő kormánypárti képviselő a parlament-
ben, akikkel le lehetett volna a köztársasági elnököt váltatni.

Több, máig kivizsgálatlan, valószínűleg az állami titkosszolgálat által 
megrendelt és elkövetett bűncselekmény történt ebben a kormányzati 
időszakban. Ezek közül a legismertebb a köztársasági elnök fiának az elrab-
lása és az osztrák Hainburgba való hurcolása. Mindezekre 1995 augusztu-
sában került sor. A Bécsi Legfelsőbb Bíróság azonban kimondta: az elnök 
fiát a Szlovák Köztársaság hivatalainak tudtával fosztották meg szabadsá-
gától, mindezt azért, hogy bűncselekmény gyanúja miatt a szomszédos 
Németországba való kiadatása lehetővé váljon.

Mivel az is napvilágra került, hogy a szlovák titkosszolgálat is érintett 
az ügyben, a nyomozás során titkosszolgálati tiszteket is kihallgattak. A 
kormány és kormányhű emberei lépten-nyomon akadályozták, hátráltat-
ták, szabotálták a nyomozást. Tovább árnyal a képen az ügyben kirendelt 
nyomozó felfüggesztése, valamint a bűncselekmény körülményeiről valló 
volt titkosszolgálati tiszt merényletgyanús autóbalesete.

hazugságok, konfliktuskeresés, gátlástalanság. „Krisztus-
nak is megvolt a maga Júdása. Nekem csak ti vagytok.” Ez a kijelentés 1994-
ben hangzott el Mečiar szájából, amikor az előre hozott választásokat 
közvetlenül előidéző pártszakadást a „szakadárok” bejelentették. Mečiar 
rendkívül virtuóz módon húzta meg az éles vonalat azok között, akik vele 
tartanak és akik ellene: utóbbiak árulók, egész Szlovákia ellenségei, akiknek 
nincs még joguk sem arra, hogy bármiféle hatalommal is rendelkezzenek. 
Patologikus konfliktuséhségét pontosan az effajta ellenségképzés és cím-
kézés során élte ki. Ellenzékiként a kormányt például „szlovákiai idegenek 
kormányaként” jellemezte. Más ellenfeleit „beteg elemként” jellemezte.

Amikor kormányából kizáratta az „árulókat”, hatalmas győzelemként 
élte meg. Más kérdés, hogy az ezen intézkedés miatt bekövetkező man-
dátumszám-csökkenés odáig vezetett, hogy feloszlatták a kormányt... 
Mečiarnak azonban soha semmi nem lehetett elég drága céljai elérésé-
hez. Amíg például csupa pozitívumot közölt róla a sajtó, szinte mézes-
heteit élte velük. Amikor azonban belefutott az első kritikákba, új adó-
tarifák bevezetését helyezte kilátásba, amelyeket a komoly újságokra és 
a bulvársajtóra vetne ki. Ám másoknak sem volt illdomos ujjat húzni a 
miniszterelnökkel. Ahányszor a szakszervezetek csak tiltakoztak, a minisz-
terelnök szerint ők maguk okozzák saját maguknak a problémát, amiért 

„Aki tapintatot akar gyakorolni, annak a politiká-
ban nincs keresnivalója. Aki a politikában sikert akar 
elérni, annak oda kell magát verekednie, ahol a ha-
talmat osztogatják… Az a politikus, akiben nincs meg 
a hatalom akarása, nem rendelkezik a szakmájához 
szükséges személyiségjegyekkel… A politikusoknak 
nem minden tettét lehet megbocsátani azon tény-
re való általános utalással, hogy ezt a hatalom miatt 
kellett elkövetniük. Vannak ugyanis olyan határok, 
amelyek átlépése megbocsáthatatlan… Azok, akik a 
hatalomra csupán magáért a hatalomért vágynak, azok 
pusztán a hatalom emberei, akik a politikusok leg-
rosszabb fajtájába tartoznak.”

i. meČiar és a hatalomvágy PatológiáJa

a néPszavazás elszaBotálása. Michal Kováč szlovák köz-
társasági elnöklési ideje 1998-ban lejárt. Az akkori ellenzék azt javasolta, 
a közvetlen elnökválasztást népszavazás döntse el, mert erre a parlament 
képtelen lett volna (a megválasztáshoz szükséges szavazatszám nem jött 
volna össze, mert sem a kormánypárt, sem az ellenzék nem volt ekkora 
létszámfölényben). A NATO-ba való belépésre vonatkozó három kérdés 
mellé felvették e negyediket. A kormány vehemens tiltakozásának ellenére 
az Alkotmánybíróság jóváhagyta e kérést, vagyis a népszavazást e négy kér-
déssel kellett kihirdetni. A belügyminiszter, a kormány és a miniszterelnök 
támogatását élvezve viszont csak a három kérdést tartalmazó szavazócédu-
lákat küldte ki a szavazóhelyiségekbe. A népszavazást ezzel meghiúsítot-
ták, a választási bizottság pedig feljelentette a belügyminisztert.

A jogállamisággal és a demokratikus játékszabályokkal nyílt konfrontá-
ciót vállaló kormány élén Vladimír Mečiar állt. A szlovák köztársasági elnök 
és Mečiar közötti viszony 1998-ra annyira elmérgesedett, hogy egy beszéd 
alkalmával, amely során kijelentették, Kováč minden szlovák köztársasági 
elnöke, Mečiar kijelentette: „Az enyém nem.”

Egy évvel a bársonyos forradalom után, 1990-ben Mečiar lépett or-
szága miniszterelnöki posztjára. A parlament 1991-ben azonban megvon-
ta tőle a bizalmat és leváltotta. Az 1992-es választásokat viszont letaglozó 
fölénnyel nyerte meg. Második miniszterelnöksége 1994-ig tartott, amikor 
a parlament ismét megvonta tőle a bizalmat. Mečiar azonban nem volt 
hajlandó lemondani a hatalomról, de az előre hozott választásokon már 
nem szerepelt jól, ezért a miniszterelnökségért cserébe koalícióra volt kény-
telen lépni a szlovák munkáspárttal.

Négy évvel később a harmadik Mečiar-kormány utolsó évét tapossuk, 
és az ország több hasonlóságot mutat a balkáni autoriter, erősen demokrá-
ciadeficites államokkal (például Szerbiával), mint az akkori Magyarországgal. 
1998-ra a még csak gyerekcipőben járó demokrácia degenerálódása össze-
forrt Mečiar politikai karrierjével. E pályafutása látkép arról, hogy lép kisebb-
ségbe kerülő kormánypártfélesége koalícióra egyszer a szélsőballal, másszor 
a szélsőjobbal, hogyan csusszan rá és telepszik meg, mint egy polip, a tőle 
elvben független hatalmi ágakra, hogyan teszi zsebre a médiát, a helyi ön-
kormányzatokat és a parlament bizottságokat. Azt a politizálást, amely a 
hatalom megalomán imádatáról, a politikai ellenfelek irgalmatlan ellehetet-
lenítéséről, a kooperáció helyett az állandó támadásról és ellenségképzésről 
szól, a továbbiakban elnevezhetjük mečiarizmusnak.

a meČiarizmus. Mečiart mind 1990-ben, mind 1992-ben a szlovák 
választók nagy többsége juttatta kormányra. Hivatkozva e felhatalmazásra, 
a szlovák demokrácia alappilléreinek lebontásába kezdett.

Hogy lehet az például, hogy amíg a szomszéd államok, köztük Magyar-
ország, meghívót kapott a NATO-tagságról és az EU-csatlakozásról szóló tár-
gyalásokra, addig Szlovákia nem? Nem az ország, hanem Mečiar jelentette a 
problémát, hangzott el többször európai diplomaták szájából.

A Mečiar-rezsim azt példázza, egy instabil, gyökeret még nem eresz-

2014 elé 7.

Autoriter ál-demokráciák Kelet–Közép–Európában
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tiltakoznak. Ha a szlovák püspökség aggodalmát fejezi ki 
a kormány antidemokratikus intézkedései miatt? Mečiar 
rögtön kivizsgáltatná a püspökségek pénzügyeit, emel-
lett pedig a Vatikánhoz fordul azzal a panasszal, hogy az 
egyház beleüti az orrát a politikai ügyekbe. Ha a művé-
szek nyugtalankodnak amiatt, hogy a hatalmi térhódítás 
bekebelezte a kultúrát is? Ők csinálnak politikát művé-
szet helyett.

Mečiar beszédeinek elemzése során egészen megdöb-
bentő azt látni, mennyire szemrebbenés nélkül mondja a 
homlokegyenest ellenkezőjét annak, amelyet koráb-
ban jelentett ki. Gyakoriak voltak a „reinterpretációs” 
hazugságai, amikor egy emberről vagy ügyről hirtelen 
megváltozik a véleménye, és az addig skandált helyébe 
egy új lép. Tetten érhető a már-már hisztériába forduló 
felháborodottsága az azoknak adott válaszain, akik emi-
att a látványos pálfordulások miatt kérdőre merik vonni. 
Nem egyszer hangzott el a parlamentben javaslatként, 
hogy a miniszterelnök urat pszichiátriai vizsgálatoknak 
kellene alávetni.

ePilógus. A fanatizált néptömeg, amely még min-
dig Mečiart éltette, ignorálva a napnál is világosabb té-
nyeket az őáltala okozott katasztrófákról, 1998-ra meg-
fogyatkozott, de még mindig számottevő volt a jelenléte. 
A 2012-es, előrehozott választásokon azonban Mečiar 
és pártja még az 1%-ot sem szerezte meg – úgy látszik, 
Mečiar hamarosan eltűnik a történelem süllyesztőjében. 
Mit mondhatnánk erre? Talán magának Mečiarnak egy 
kedvenc, mélységesen cinikus mondását idézhetnénk 
végszónak, amelyet hatalmon töltött évei alatt sokszor 

elsütött: „Vége a választásoknak, szokjátok meg az új vi-
szonyokat!”

(folyt. köv.)
SoMoGyi GáBor

irodalom
 Marián LeŠko: MeČiar és a meČiarizmus. Balassi / 

Kalligram, 1998.

CSÜLÖK HETEK 
a Vadliba Vendéglőben!

 Széchenyi u. 59.

Asztalfoglalás: 62/460-337
Ballagás és lakodalom esetén a vendéglátást bízza ránk!

Vasárnaponként: svédasztal 1790 Ft.
Minden kedden TORKOS KEDD: 20% kedvezmény á la carte ételeinkből!

Játékavató
2014. március 21-én 16.00 órakor a Jerney utcai 

Óvodában (Kiskundorozsma, Jerney u. 4.)
Avatóbeszédet mond: Kosik Dénes önkormányza-

ti képviselő. Program: a Csiga, a Napraforgó, a Törpikék 
és a Manó csoport műsora az új játék körül. A műsor 
koordinálója a Petőfi Sándor Művelődési Ház.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FizEtEtt PolitiKAi hirdEtés
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háziteJ a sári-tanyáról! 160 ft/l
tel.: 06 30/439-3522. házhozszállítás is!

JÓGA minden korosztálynak 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban!

Kedd: 17.15 - 18.45
Péntek: 8.30 - 10.00

(bejelentkezés szükséges)
A csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Jó közérzet, könnyebb mozgás és
légzés, több energia - út az egészséghez!

Érdeklődés, bejelentkezés:
Virágos Lilla            06 20 509-1792

www.viragoslilla.5mp.eu

Lelki, egészségi, párkapcsolati problémák 
gyötörnek és nem látod a kiutat?

Úgy érzed, egyedül maradtál a problémáddal? 
Senkivel nem tudod érdemben megbeszélni a 

dolgaid? Elakadtál élethelyzetedben? HÍvj!
Virágos Lilla kineziológus-természetgyógyász

06-20-509-1792

Rendelje nálunk a csirkéjét, 
és ha szerencsés, vigyen haza mellé 1 zsák tápot!

Purina Takarmánybolt Dorozsma, Adél köz 1.
naPoscsiBe kínálatunk:

 Fehér (húshibrid, Starbro) Vörös (húshibrid, Rebro)
 Szürke (húshibrid, Master) Sárga (kéthasznú, Farm)

előnevelt csiBe kínálatunk:
 Fehér (húshibrid, Starbro) Vörös (húshibrid, Rebro)
 Szürke (húshibrid, Master) Sárga (kéthasznú, Farm)

Jércék (kéthasznú, Avicolor)
Kiszállítás igény szerint. 

tel.: 30/566-39-54      nyitva tartás: h-P: 7-17; szo.: 7-12
cím: szeged, adél köz 1.

A Bányai cukrászda és Pizzéria 
2014. március 4-től megkezdi

Pizza és sütemény házhozszállítását
Kiskundorozsma, Subasa és Sziksósfürdő területén.

minden pizza mellé ajándékba 
palacsintát adunk!

Rendelésfelvétel a 62/461-023-as telefonszámon.

Lakható, részben felújított öregház eladó 
Dorozsmán. Gáz, víz, villany felújítva, 

cserépkályha, riasztó, termő gyümölcsfák. 
Irányár: 6,4 mFt. Komoly vevő esetén 

kedvezmény.
Érd.: 06 62/460-143 (9-18-ig)

Figyelem! Gondoskodjon otthona melegéről!
Új év, tavalyi áron! Emlékezzen a gázszámlájára!
Új és használt cserépkályhák, kandallók, tűzhelyek, 
kemencék építését, javítását garanciával vállalom

A tüzelő berendezések specialistája!
43 éve a szakmában

márton ferenc cserépkályha doktor
62/254-472; 06 30/9784033

Március 10-től már felnőtt ruha is kapható 
a Menő Manóban!

Akciós bevezető ár: 1690 Ft/kg
és darabáras válfázott tavaszi-nyári ruháink 

közül válogathat mindenki kedvére a már meg-
szokott jó minőségben, kedvező áron!

Aki 3000 Ft felett vásárol március 10-én, 
ajándékot kap!

Doktor úr letette a fúrót. Doktorbúcsúztató a rendelőben.

Előző számunkból 
kimaradt...
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Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728
Nyitva: H-P: 7-16, Szo.: 8-12

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

10 mázsa szén vásárlása esetén 
10% kedvezmény!

Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati és 
beltéri festékek és vakolatok színkeverését!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4.900 Ft
Cement:  3.300 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Kalodás akác 10q:  31.000 Ft
Kalodás tölgy 10q:  29.000 Ft
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1.950 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
50 l virágföld: 750 Ft Fa beltéri ajtó: 16.000 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10.000 Ft/db
Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29.219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43.600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23.050 Ft










    








 
 
 

































































  

 

 

 







 




Akciós internet szolgáltatásunk sávszélessége 15/1 Mbps, garantált le- és feltöltési sebessége 7,5/0,5 Mbps.
A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekről és további akciókról érdeklődjön elérhetőségeinken!
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 
zárcsere, vaskapu, rács hegesztés, eső- 

csatornázás, bádogozás, tetőjavítás, 
szúnyogháló, redőny, egyéb káresemény hely-

reállítása! Számla biztosító felé is!

Hívja Batát!
06 20 378 3033   ezermester11.5mp.eu

Szabó István
Autóvillamossági műszerész
Széksósi utca–Északi sor sarok
 463-023; 06 20 9752 926

LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS
Burkolás Gipszkartonozás
Villanyszerelés	 Redőny,	reluxa,	szúnyogháló
Parkettázás	 készítése,	javítása
Szobafestés-mázolás	Víz-	és	fűtésszerelés

Kőműves-	és	ácsmunkák

Fax: 06 62/314-137 (este)
Mobil: 06 20/9930-834

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV AndrÁS, PeTrOV TAmÁS, 
id. PeTrOV AndrÁS

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

TeL.: 62/461–170

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók mindenféle kivitelben.
Fa nyílászárók javítása, szigetelése.

Költő József
06 70/503–9709

HŰtőgép és
klÍmA szerviz

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

telefon: 421-122

kovács

MOBIL 
GUMISZERVIZ

(Bordányi út mellett balra, sziksósfürdői 
elágazás után 1000 méterre)

Telefon: 62/463-611
Mobil: 30/955-5841

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

Tel.: 20/469–3050
Cím: Dorozsma, Basahíd u. 8.

UPC Direct, MinDigTV, 
egyéb antennák 

szerelése, javítása
Illés Tibor

Tel.: 06-30/94-39-200
PIROS férfi-női fodrászat

Várom minden kedves régi és új 
vendégeimet a Jerney utcán lévő új 

üzletemben 
(az ügyvédi irodával szemben).

Rácz Piroska
70/361-7910

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

regisztrált mérlegképes könyvelő
okleveles munkaügyi szervező
Telefon: 06/30-224-53-35 

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Villanyszerelés
riasztó szerelés

házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger zsolt

+36 20/2166-099
www.avom.hu

Avom Biztonságtechnikai és Villanyszerelési Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Gyuris u. 4.

Tűzifa megrendelheTő

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

e-mail: kapaskert@gmail.com
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

Kiskundorozsma, Törő u. 21/B
62/460–798

Nyitva tartás:
H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30, Szo.: 7.30-12.00

tündérkert natúr kozmetika
K u B i Ko s  u.  8 .

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

fogyasztó, feszesítő, narancsbőr 
elleni testkezelések: lézerezés, UH, 

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

N y i t va :  b e j e l e n t ke z é s  a l a p j á n
mosó-gyuris stefÁnia: 70-620-6867

Ingyen apró!
Továbbra is megjelentetjük 

ingyenesen elvihető bútorok, eszközök 
felajánlását és az erre vonatkozó 
igényeket (rászorultsági alapon).

06 20/470-6587

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

Hirdetésfelvétel:
06 20/470-6587
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Mardel Market

Zöldség, gyümölcs és 
olcsó palackoZoTT iTalok

sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk

Üzleteink:
– Adél köz 1.

Nyitva tartás: H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174
– Szeged, Szatymazi u. 17.

– Juhász Gyula u. 36/A

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Csongrád megyei KegYeleTi Kft.
TemeTKezÉSi SzOlgÁlTaTÁS ÜgYeleTTel:

Teljes körű temetkezési szolgáltatás 
Dorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 461-039; 06 30 565-8381; 06 30 565-8378
nyitva: H–P: 8–16 óráig.

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

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

F+ Autóklinika
AUTÓGÁZ BESZERELÉS GARANCIÁVAL!
Karburátor és injektor javítás 18 

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!
Kisteherautó teljes körű javítása.

Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/769-048

Mobil: 06 70/234-2113

Épületek külső-belső renoválását vállaljuk: 
kőművesmunkák, hidegburkolás, házfestés, 

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

Tel.: 06 20/9120–118
Nyitva: H-P: 8-16 óráig

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.

Bejelentkezés: 541-828 (8–17 óráig)
DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos

Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig.
A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 

ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.
Rendel: kedd 16-tól

Bejelentkezés a gyógyszertárban,
vagy az 541-828-as telefonszámon.

gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
geko-2002 kft.

Bordány, Kossuth u. 52.
Tel./Fax: 62/288-010

RiAsZTÓRENDsZEREK
TELEFoNKÖZPoNToK

iNTERNET...
TELEPÍTÉs-sZERELÉs

JAVÍTÁs-KARBANTARTÁs

Nagy Berta sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

Tel.: 30/343-0346
6791 szeged, Balabás u.33.

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

06 20/951-6620, 06 70/241-5992

BEKE ÉPÜLETGÉPÉSZET
Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Konvektorok, kazánok javítása,
téli beüzemelése

Csőtörések javítása, elhárítása

Beke László
Széksósi út 72.                                06 20/9333-289

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

dr. farKaS aTTila 
szakállatorvos 

rendel: negyvennyolcas u. 11. alatt.
Nyitva tartás:

Hétfő, szerda: 8.30–10.00,
kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 

17.00-18.00,  
szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00.

Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési időben). 
Hívásra házhoz megyek!
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035
Éjjel-nappali ügyelet: 

+36 30/9455-643

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA
(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, szent János tér 3.

Ügyfélfogadás előre egyeztetett 
időpontban!

Ingyenes ingatlanbemutatás, helyszíni 
szemle és nyilvántartásba vétel!

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

Telefonszám: 06 30 / 2486-944
E-mail: info@dorozsmaingatlan.hu

11 éve működő iroda nagy gyakorlattal, 
helyismerettel rendelkezik és keres, kínál 

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
A minőségi húsok boltja! 

Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067
Keresse saját márkás termékeinket: Röfi lecsókolbász, disznósajt, májas, 

debreceni, virsli, füstölt kolbász.
Házias egész csirke 2 db-tól: 699 Ft/kg.

MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk! Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00

461-067

a kreatív família Papír-írószer-nyomtatvány Bolt
továbbra is várja minden kedves régi és új vásárlóját 
kedvező árakkal és választékos árukészlettel!

irodAszerek, nyoMtAtványok, fénymásolás, nyomtatás stb.
A templom mellett a buszmegállóval szemben a Szent János tér 3. alatt.

Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00, szombat: 8.00-12.00

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

Szeged, Törő u. 23. szám alatti 
ügyvédi irodám nyitva tartása 

a következö:

H, K, Sz, P: 16–20 óráig.

Telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943

E-mail: marotiedit@freemail.hu

Dr. Maróti Edit ügyvéd

calenDula kft.
Mezőgazdasági Bolt
Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 141.

Tavaszváró ajánlatunk:
– LEO szivattyúk 2013-as áron:
 LEO 90/46 szivattyú:     21 290,-
 LEO 180/42 szivattyú:     37 300,-
	 LEO	házi	vízmű	90/46	24cl:									34	200,-
– tavaszi lemosó permetek
–	szerves	és	műtrágyák	(Tribu	szárított	marhatrágya,	Italpolina	csirketrágya	25	kg-os)
–	palántaföldek,	virágföldek,	tápoldatok,	műanyag	cserepek,	ládák
–	virághagymák,	dughagymák
–	vetőburgonyák
Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat: H-P: 8.00–16.00-ig (március 1-től: 8-17-ig), szo.: 8.00–12.00-ig
Tel./fax: 461-865   E-mail: mezogazdasag@invitel.hu (Akcióink visszavonásig érvényesek!)

Akció május 31-ig!
HOYA fényre sötétedő 

szemüveglencse akció!
„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 

szemüvegkeretének árából!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma 
központjában

(a templom melletti ABC-ben)
Telefon:

550-688/16
20/919-2508

Nyitva:
H-P: 8-17-ig
Szo.: 8-11-ig

PEK–SNACK Látványpékség
Kínálatunk: – frissen, helyben sütött péksütemények

– szendvicsek
– kávé, capuccinó, forró tea

Az utolsó órában (15-16-ig) 40%-kal csökkentjük árainkat!
Füstölt hústermékek Borotáról:

 – csemege vastagkolbász – bácskai-borotai pörc
 – disznósajt – füstölt tarja
 – májas – parasztkolbász

– lángoltkolbász
Nyitva: H-P: 5.30-16.00, Szo.: 6.00-12.00


