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Havi gondolat
A képmutatás a bűn tisztelgése az erény előtt.

Francois de La rocheFoucauLd

„Az a nemzet, amely nem tiszteli mások szabadságát, 
önmaga szabadságát is veszélyezteti”

Szoboravatás és képviselői búcsú március 15-én

A 166. március 15-iki évforduló. Csupán kronológi-
ailag vész a múlt ködébe. Az emlékezet jelenkorunkban 
is közelivé teszi az ünnepeket.

Kiskundorozsmán a forradalom és a szabadságharc 
emlékének szentelt program a római katolikus temp-
lomban hálaadó szentmisével kezdődött reggel 9 óra-
kor. A szentmisét Gordos Ferdinánd plébános mutatta 
be, és azt felajánlotta a magyar szabadságért, hazánk és 
Kiskundorozsma népének szabadságáért.

A ünnepség 10 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
nagytermében folytatódott, ahol a Himnusz elhangzá-
sa után Hajdú Géza igazgató köszöntötte a megjelen-
teket. Az előadás első felvonásában a Kiskundorozsmai 
Versmondók Köre közreműködött: Őrhalmi Sándor sza-
valta el Wass Albert: Emlékezés egy régi márciusra című 
versét. Ezt követően Nógrádi Zoltán országgyűlési kép-
viselő kezdett bele ünnepi beszédének megtartásába.

„Szegednek népe, nemzetem büszkesége” – így 
köszöntötte Kossuth Lajos e város lakóit, akik erejükön 
felül járultak hozzá a szabadságharchoz, hiszen a vá-
ros és a Homokhátság katonái ott küzdöttek minden 

csatában, dédnagyapáink védték a hont. Nógrádi e 
mondat parafrazálásával köszöntötte „Kiskundorozs-
ma népét”.

„Minden ünnep egy útkeresés – fejtette ki Nógrádi. 
– Gondoljunk egy családi eseményre, ahol az ünneplő 
visszatekint és fogódzókat keres a jövőbe tekintve. Ke-
ressük az utat ezen az ünnepen! Illyés Gyula költő sze-
rint, ha a magyar nép lelkének mélyére hatolunk, akkor 
három dolgot találunk benne: szabadságvágyat, haza-
szeretet és heves, lendületes ifjúságot.

Az én értelmezésem szerint a szabadság egyenlő a 
tisztelettel, mert az a gyermek, aki nem tiszteli család-
ját, a lázadás rabságában szenved. Az a fiatal, aki nem 
tiszteli ősz hajú apját és anyját, az a hálátlanság rabságá-
ban szenved. Az az ember, aki nem tiszteli szomszédját, 
az azonos településen élőt, nem tud neki örülni, az az 
irigység rabságában szenved. És az a nemzet, amely nem 
tiszteli mások szabadságát, önmaga szabadságát is ve-
szélyezteti. Mi, magyarok ezt pontosan tudjuk, történel-
münk során kevés esetben törtünk mások szabadságá-
ra, de keservesen megfizettünk érte. Ha követtünk is el 

hibákat a velünk együtt élő nemzetiségekkel szemben, 
Trianon keményen megbüntetett érte. Így hát üzenjük 
más népeknek, a magyarokat rabságban tartó vagy 
szabadságvágyát nem tisztelő nemzet soha nem lehet 
szabad.

A szabadság vágya ott van mindannyiunk lelkének 
a mélyén. Wass Albert azt mondja: a hazaszeretet ott 
kezdődik, hogy szeretik egymást is azok az emberek, 
akik egy hazában élnek. De szeretni csak azt lehet, akit 
ismerünk. Talán nem lehet ismerni egész hazánkat, de 
jól ismerhetik Kiskundorozsmát, a szülőföldjüket. Ha 
egy kiskundorozsmai ember szereti a hazát, akkor virá-
got ültet a háza elé. Ha egy idős ember elviszi unokáját 
egy nemzeti ünnepségre, akkor szereti hazáját. Ha ösz-
szeül másokkal és azon gondolkodik, hogyan lehetne 
szebbé tenni mások életét, segíteni egy rászoruló csa-
ládnak, megsimogatni egy fáradt arcot, akkor szereti a 
hazát.

Folytatás a 2. oldalon

A megkoszorúzott szobor a Dísz téren.
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a telefontanú ingyenes 
Hívószáma

06 80/555–111
(névtelenül is tehet bejelentést)

Bűncselekmény esetén 
HívHató

107, 112

dorozsmai nagybani Piac 
nyitva tartása

nyitva tartás:
hétfőtől szombatig 7-14 óráig.

Vasárnap zárva.

telefonszám

06 62/461–095

szolgálati időBen 
hívható kmB számok

 Szalai Zsolt:  06 20/936–7590

 Gyenes Béla:  06 20/209–5311

 Gulyás Antal:  06 20/209–5333

 Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

Önkormányzati
zöldszám

06 80/820–302
kÖzterület-felügyelet

06 80/479–431

kiskundorozsmai
Önkormányzati

kirendeltség 
nyitva tartása

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

telefonszám

06 62/461–030

rendőrségi iroda címe:

Negyvennyolcas u. 12.
félfogadás:

minden szerdán 
17–19-ig.

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: 
2014. április 10.

(csütörtök), 16:30
Helye:

Kirendeltség

imPresszum · kiadJa: Dorozsmai Napló Baráti Kör · felelős kiadó: Ballai Ferenc
főszerkesztő: Somogyi Gábor · olvasószerkesztő: Miklós Zoltán

tÖrdelés, tipográfia: Somogyi Gábor
munkatársak: Ocskó Ferencné, S. Grandpierre Cecília, Szentes Bíró Ferenc, Tímár Lajos, 

Tóth György · hirdetésfelvétel: Tímár Lajos – 06 20/470–6587
issn 2063-3092

megJelenik: 4200 példányban Kiskundorozsmán és a környező tanyavilágban
szerkesztőség címe: 6791 Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12.

e-mail cím: DN@szelmalomktv.hu · Weboldal: kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 
facebook.com/Dorozsmai.Naplo · 

terJeszti: Magyar Posta · nyomdai munkálatok: Alfa Center EU Kft.
6724 Szeged, Textilgyári u. 4.

szegedi Járási hivatal – 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Nyitva tartás:
Hétfö-péntek: 8.00–19.30

 okmányiroda: időpontfoglalás:

 06 62/561–600 06 62/421–300

Szoboravatás és képviselői 
búcsú március 15-én

Folytatás a címoldalról
Az említett harmadik pillér a fiatalság, a lelkünkben lakozó lendület és hév. Ezer-

éves nemzetünk fiatal. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a következő eset. Csán-
góföldön megkérdeztek egy nyolcvan éves embert, akinek barázdált arcán már meg-
látszott az élet nyoma, hogyan gondolkodik ő az elmúlásról. Azt válaszolta, arról neki 
nem kell gondoskodnia, az a Jóisten dolga, nekünk egyetlen dolgot kell csak tudnunk, 
hogy velünk sokkal szebb a világ, mint nélkülünk. Ezt mi, magyarok tudjuk, ezeréves 
kultúránk, őseink, hőseink és tetteink bebizonyították már a világnak, hogy velünk 
sokkal szebb a világ. Ezt kell mindennap megélnünk és bizonyítanunk, mint ahogy 
megtették Petőfi és társai is. Családot akartak, de nem azzal kezdték, hogy megfogal-
mazzák önmaguknak mi a jó, hanem azzal, hogy a hazának kell megteremteni mindazt, 
amire az egyén vágyakozik. Ha el vagy keseredve – dünnyögj el egy Petőfi-verset, és egy 
olyan életérzés költözik a lelkedbe, ami képes erőt adni.

Semmi mást nem kell mondanunk, csak annyit, hogy „Talpra, magyar!”. E két szónak 
ekkora ereje van. Hiszen hányszor fordul elő, hogy reménytelenség költözik napjainkba.

166 esztendeje történtek azok az események, amelyekre most emlékezünk. A tü-
relmes Jóisten számára a 166 esztendő egy pillanat. De nekünk nem más, mint keserves 
áldozatok árán megvívott szabadság. Gondoljunk csak bele: az az egyszerű suhanc aki, 
éppen betöltötte 16. életévét és Petőfi vagy Bem apó szavára nekiindult a csatának. 
Megérhette, hogy az ő unokája az I. világháború alatt elvérzett Isonzónál, megérhet-
te, hogy ő maga vagy gyermeke elindult a Don-kanyarba megfagyni. Megérhette azt, 
hogy az unokája kivágott közepű zászlóval nekiindult a pesti utcának. Generációk 
egymás utáni áldozata, és népünk megmaradása, nemzetünk boldogulása, jogának, 
önrendelkezésének biztosítása ez a 166 esztendő.

Folytatás a 3. oldalon

Gordos Ferdinánd misecelebrálása

Kisiskolások műsora



XXV. éVfolyam 3. szám   •   2014. március 31. 3
„Az a nemzet, amely nem tiszteli mások szabadságát, 

önmaga szabadságát is veszélyezteti”
Folytatás a 2. oldalról

De nemcsak hősiességből áll népünk történelme, 
hanem tévedésekből is. Amikor kitört a szabadságharc, 
a Habsburg-ház ahelyett, hogy megértette volna a ma-
gyarokat, képes volt legádázabb ellenségével, az orosz 
cárral szövetséget kötni, hogy vérbe fojtsa a magyar for-
radalmat. Mi néhány évtized múlva mégis azt mondtuk, 
hogy Ferenc Jóska a mi uralkodónk. Még ki sem hűlt az 
aradi vértanúk teste, Budapesten már Haynaut, a terror 
vezetőjét díszpolgárrá kiáltották ki. Még nem feledte a 
nép Rákosit, Sztálint Budapesten díszpolgárrá avatták. 

Még alig felejtődött el az 56-os forradalom gyászos vége, 
a nép Kádár Jánost Kádár apánknak szólította. Hibáink-
kal együtt magyarok vagyunk és tesszük a dolgunkat, 
nap mint nap. Összegyűlünk ünnepelni, áldozatot ho-
zunk, tőlünk ezt senki el nem vitathatja.

Beszéde végén Nógrádi megragadta az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjon az elmúlt 12 évért. A követ-
kező ciklusban polgármesteri státusza mellett nem lehet 
a terület országgyűlési képviselője is. „Szerettem vol-
na valamilyen módon nyomot hagyni a dorozsmaiak 
életében, ezért óriási megtiszteltetés számomra, hogy 

azt a szobrot, amelyet felavatunk, 
támogathattam anyagilag. Arra 
kérem önöket, hogy ezzel a szo-
borral emlékezzenek meg rólam, 
és hadd tegyem a szobor alá a 
magam hitvallását, egyfajta virág-
csokorként.” Zárásul képletesen 
átadta az új Petőfi-szobrot, bízva 
abban, hogy még hosszú időn 
keresztül tartsa össze a fiatalos 
lendület Dorozsma népét.

Hajdú Géza ismertette, hogy 
a szobor majdnem teljes költségét 
Nógrádi képviselő úr állta.

A Jerney János Általános Isko-
la alkalomhoz illő műsora után 
(felkészítő tanár: Czékusné Démus 
Gabriella) az ünneplő tömeg a 
Dísz térre vonult, hogy figyelem-

mel kísérhesse a szobor leleplezését és a koszorúzást.
Kosik Dénes rövid beszédében megköszönte Nóg-

rádi Zoltánnak azt a sok segítséget és anyagi támogatást, 
amelyet 12 éven keresztül Kiskundorozsma lakosságának 
és a két önkormányzati képviselőnek nyújtott. Szemé-
lyes élményét is megosztotta hallgatóságával: él Kiskun-
dorozsmán egy szobrász művész, aki eddig már több 
szobrot készített, az ő keze munkáját dicsérik többek 
közt a stáció képei, a kőbárány szobra, az országalma, és 
most a Petőfi-szobor. Ő nem más, mint Barta András.

Ezt követően Nógrádi Zoltán és Barta András szob-
rász leleplezték a szobrot. Gordos Ferdinánd plébános 
e szavakkal áldotta meg a szobrot: „Istenem, áldd meg 
és szenteld meg ezt a szobrot, add, hogy akik e szobor 
előtt megállnak vagy elhaladnak, hitükben, emberségük-
ben, magyarságukban megerősödjenek!” Mihálffy Béla 
méltató szavai után az Újvári Pincészet borkülönleges-
ségét, címeres bortartóba helyezett palackot ajándéko-
zott Barta Andrásnak és Nógrádi Zoltánnak, további 
polgármesteri munkájához erő egészséget és sikereket 
kívánt. Továbbá megköszönte mindazok munkáját, akik 
a szobor létesítéséhez hozzájárultak: a Szrtiha Kálmán 
Alapítvány, Hajdú Géza igazgató, a részönkormányzat és 
a Környezetgazdálkodási Kht.

A szoboravató után koszorúzások következtek: az 
önkormányzat, a pártok, a dorozsmai iskolák, intézmé-
nyek és civil egyesületek képviselői helyezték el a meg-
emlékezés koszorúit. Befejezésül az ünnepség résztvevői 
elénekelték a Szózatot.

Tímár L., somogyi g.

Az 1879-es Nagy Árvíz 135. évfordulójára
„A sebesen rohanó ár március 10-én hétfőn reggel 

6-7 óra között a Matty-éren dorozsmai földekre lépett. 
Délelőtt 10 órakor az Ugró hídjánál átszakította a gátat 
és nagy robajjal és iszonyú zúgással özönlöttek Dorozs-
ma felé. A templom tornyában megszólalt a vészharang, 
riadt hangja Szegedig elhallatszott. (…) A szennyes árvíz 
a kálvária temető felé rohant. Az útjába eső házakat, szél-
malmokat kártyavárként döntötte romba. A fákat töves-
től csavarta ki. (...) Az árvíz innét egyenesen a község felé 
rohant, amelynek mélyebb fekvésű utcáit csakhamar 
elöntötte. A házak rémes robajjal dőltek halomba, a ha-
rangok kongtak szüntelenül, de kongásukat most már 
elnyelte a hajléktalanok jajveszékelése és szívszaggató si-
ránkozása.” (Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története, 
részlet)

Ennek apropójából jelent meg a Délmagyarország 
1944. március 12-i számában egy kiskundorozsmai em-
ber, Balázs Barna Mihály Bálint Sándor által közölt verse:

Fordítsuk szemünket Szeged városára,
Kebleket megrázó elpusztulására,
Melynek párja az Alföldön már nem is volt
De semmivé tette Tiszának nagy árja.
Édes Hazám Szeged, de gyászba borultál,
Sok millió kárt most víz miatt vallottál, 
Ilyen történetet régen nem hallottál, 
Ó emberi nemzet, amely ilyet láttál!

Hetvenkilencben 1800 után, 
március havának éppen Gergely napján.

Tiszának a vize városunk derekán
Ostrommal reánk jött sokfelől az utcán.
Nem létezett erő, amely megtarthassa
Istennek ostorát, vagy meggátolhassa,
mert ő szent Fölsége mihelyst akarja, 
A földkerekségét vízzel elborítja.
Szeged városában hetvenezer lélek, 
ki csak fölkelhetett tölteni mennének.
Nyolc egész nap alatt a katonasággal,
A gátakon voltak, szorgalmatossággal.

Sötét éjjel tölték Szillérnél a gátat,
Szél eloltotta valamennyi fáklyákat.
Habok elborítják mindenütt a gátot,
Sok ember nem látott többé napvilágot.
Március hónapnak tizenkettedikén, 
A víz megzúdulván a Makkoserdőnél, 
Városban a sok nép az ágyban pihenvén,
Ki sem szaladhatott, halálát ott lelvén.
Éjfél után történt, éppen két órakor, 
Városházánál volt vészbizottság akkor, 
Dáni főispán és Pálfy polgármester,
Sírásra fakadott itt mind a két ember.

A víz előbb Rókust, aztán Felsővárost, 
Már három órakor elborítá azt most.
Virradatkor a víz tíz láb magasan állt, 
Folyton emelkedett, utcákon zúgva járt.
Házak a népekkel halomra dőltenek, 
Sok ezer lelket azok itt eltemettek.

A vihar egész nap mindétig egyre dúlt
Az időjárás is télire fordult.

Alsóvárosnak is csak a temploma van,
Még a nagy oltár itt is a víz alatt van.
Házakat az árvíz elsodorta már mind, 
Az egész városban szomorúságot hint.
Halpiac és Palánk  főparókiája,
Nyisd meg ajkidat a hálaadásra,
Hogy a nagy árvíznek nem lettél prédája,
Hogy téged megtartott az Úr erős karja.
Temesvár, Kikinda, Zombor elsőbb küldte
Ide az élelmet, az Úr áldja érte.
Hogyha ezt a csapást Isten reánk mérte, 
Kérjük, hogy több várost több veszély ne érje.

Elpusztult a város, nincs is már most Szeged,
hanem lett belőle egy vízvette sziget.
Mint egy jó anyának odahozzunk neki,
Ha Isten akarja muszály neki élni.
Ha valaki kérdi, ki írta ezeket,
Én, egy szegény paraszt írtam mindezeket.
Balázs Barna Mihály Kun Dorozsmán írtam,
Az ég legyen tanúm, az Isten a bírám.

Akkor töltöttem be a hatvanhét évet,
Amidőn megláttam a nagy veszedelmet.
Vízkárosultaknak adom a számára,
Nem drága, csupáncsak tíz krajcár az ára.

Mihálffy Béla és Kosik Dénes is koszorúzott
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programaJánló

Áprilisi programok a művelődési házban
lélekfitnesz
Előadó: Juhász-Szélpál Rita
A régi keleti filozófia szerint minden probléma for-

rása a testi-lelki egyensúly megbomlása. A meditáció új 
energiákkal tölt fel és segít harmóniát teremteni.

Célunk a meditáció gyakorlati megtapasztalása, és 
teljes testi-lelki ellazulás, hogy életed tudatosabban, har-
monikusabban és boldogan élhesd!

Vezeti: Juhász-Szélpál Rita
Időpontja: április 4-én, pénteken 17.30-tól

locsolóbál
A Vöröskeresztes Klub szervezésében
A jó hangulatról Lajkó Vilmos zenész gondoskodik!
Időpontja: április 7-én, hétfőn 17 órától

civil fórum
Tisztelettel várjuk a kiskundorozsmai civil és non-

profit szervezetek, egyesületek és alapítványok képvise-
lőit, hogy tegyenek javaslatot a 2014. évi kitüntetésekre 
(Dorozsmáért Emlékérem, Mecénás-díj, Kiskundorozsma 
Sportjáért Emlékérem).

Időpontja: április 9-én, szerdán 17 órakor

irodalmi műsor a kÖltészet napJa 
alkalmáBól

TÍZ PERCBEN EGY ÉLET (József Attila emlékére)
…MERT A HAZA NEM ELADÓ! (Összeállítás ma-

gyar írók hazafias költészetéből)
Közreműködik: A Dorozsmai Versmondók és Szín-

játszók Köre 
Belépődíj nincs!
Időpontja: április 11-én, pénteken 17 órakor

retro disco
DJ: Reiner Péter
Csak 18 éven felülieknek!
Időpontja: április 12-én, szombaton 21 órától

tavaszkÖszÖntő Bál
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében
Időpontja: április 14-én, hétfőn 16 órától

kiállítás-megnyitó szaBó andrás 
festményeiBől és grafikáiBól

A kiállítást megnyitja és tárlatvezetést tart a művész.
Időpontja: április 18-án, pénteken 17 órakor

húsvéti sonkasütés
Szeretné, ha húsvéti sonkáját kenyértésztában süt-

ve kemencében készülne el? A művelődési ház udvarán 
álló kemencét felfűtjük és lehetőség van arra, hogy min-
denki saját maga által előkészített sonkát kisüsse.

Vőneki Attila vezetésével 8 órás kezdéssel két tur-
nusban történik a sütés.

Előzetesen a művelődési házban lehet jelentkezni.
A legjobb ízesítésű sonkát a Röfi-Ker jóvoltából ju-

talmazzuk!
Időpontja: április 19-én, szombaton 8 órától

tudatos kommunikáció a nők kluBJa 
szervezéséBen

Időpontja: április 25-én, pénteken 17 órakor

vásár
Időpontok: ápr.ilis 9-én 9-11-ig, 11-én 9-14-ig, 15-én 

9-12-ig, 23-án 9-11-ig és 30-án 9-15-ig.
műveLődési ház

Dorozsmai Majális a Hősök Ligetében
Május 1-jén, csütörtökön

Program
7.00–8.00: Zenés ébresztő
Délelőtt pörköltfőző-verseny: bármilyen pörkölttel be lehet nevezni, a hozzávalókat mindenki saját 
maga gondoskodik! Független szakmai zsűri dönt, díjak: 40-20-10 ezer forint értékű vásárlási utalványok!
10.00–11.00: Bemutatkoznak a művelődési ház csoportjai: Eszterlánc Néptánccsoport, Aerobic csoport, 
Zumba Krisztivel és Tamással
10.00–12.00: Baromfifutam. Jelentkezés a helyszínen!
11.00–12.00: Tinisztár kerestetik! Tehetségkutató műsor
12.00–14.30: Jó ebédhez szól a nóta! A jó hangulatról Lajkó Vilmos és Márta Károly zenészek gon-
doskodnak
14.30–15.00: Eredményhirdetések (főzőverseny, baromfifutam, Tinisztár, egyéb ügyességi versenyek)
A Kiskundorozsmáért Emlékérem, a Mecénás-Díj és a Kiskundorozsma Sportjáért emlékérmek átadása
15.00: Sztárvendég: Vastag Csaba
16.00: Sramlikings koncert

Büfé, lacikonyha, édesség ugrálóvár, céllövölde, kézműves-foglalkozások
Hozzon egy szalagot a májusfára, amelyet a színpad mellett állítunk fel! 

tinisztár tehetségkutató
„Légy a színpad sztárja!”
Ének, tánc, irodalom, sport kategóriában 1 műsorszámot lehet előadni
Korhatár: 16 év
A nevezés ingyenes!
Fődíj: 10 000 Ft értékű ÁRKÁD vásárlási utalvány!
Jelentkezni április 27-ig a művelődési házban személyesen vagy telefonon a 463-112-es telefonszámon!

dorozsmai Baromfifutam – tyúklépésBen a győzelemért!
Ha rendelkezi otthon valamilyen házi szárnyassal (tyúk, kakas, liba, kacsa), és még egyelőre nem a 
levesbe szánja, akkor nevezzen be vele bátran!
Fődíj: egy zsák takarmány (50 kg)
10 m-es egyenes szakaszon kell végig mennie az állatnak, míg célba nem ér.
A jelentkezéshez előregisztráció szükséges, ami ingyenes!
Érdeklődni és regisztrálni a művelődési házban személyesen vagy a 463-112-es telefonszámon lehet.
A regisztráció határideje: április 25.
Kezdés május 1-jén délelőtt 10 órakor
Eredményhirdetés: 14.30-kor

Egy szál virágot

„Szép álmokat…”
„A tankötelezettség a tanuló 16. életévének betöl-

téséig tart.” Ezt a törvény kimondja és fenyegetésként 
a szülőnek a gyermek, mikor, mint tyúkanyó kiscsibéjét, 
költögeti a mély alvásból, mert már hetet ütött az óra, itt 
az iskolába indulás ideje.

„Majd elmegyek dolgozni inkább, már nem vagyok 
köteles abba a köcsög iskolába járni”, veti oda hanyagul, 
flegmán és a másik oldalára fordul. A szülő, bár első fel-
háborodásán már túl van, hiszen hallott a jogalkotásnak 
ezen újabb torz szüleményéről, mégis saját tehetetlen-
ségétől megrökönyödve áll az ágy előtt, mint a dalban…

A jövőre gondol, amelyet sötét felhők takarnak. Hi-
szen az ő állása is naponta bizonytalan, pedig két diploma 
van a zsebében. Párja már kora hajnalban elhagyta a csa-
ládi fészket, melynek fenntartásáért az árukkal a piacon 
didereg és várja a vevőket, akik akarnak, tudnak vásárolni. 
Aggodalma óriássá növekszik, hiszen nincs munkája több 
millió embernek, bezártak a gyárak… és még tovább kese-
regne a valóságon, ha nem ütne az ő órája is, hogy szoká-
sos feladatának eleget téve induljon a munkába.

Felmerül a lelki kétely: vajon elég illedelmes volt-e, 
hogy további szép álmokat kívánjon a meleg ágyban 
még tovább szunnyadó gyermekének?

grandpierre cecíLia

Március 8-án, a nők napján Kosik Dénes és Mihálffy Béla 
önkormányzati képviselők 1-1 szál virággal köszöntötték 

az arra járó hölgyeket.
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A Petőfi-szobor – az alkotó szemével

Hosszú évek óta vajúdó téma, hogy kellene egy Pető-
fi-szobor Dorozsmának.. Kézenfekvő megoldásnak tűnt 
ezért, hogy a nevét ugyancsak viselő művelődési ház kö-
zelébe kerüljön. Menetközben kissé módosult a helyzet, 
mert Nógrádi Zoltán leköszönő országgyűlési képviselő 
szerette volna, ha tevékenysége nyomot hagy maga után, 
és egy maradandó emlékkel búcsúzna kedvelt közsé-
gétől – kezdte a beszélgetést Barta András szobrász-
művész. Stílusos helyen, a Tömörkény Gimnáziumban, 
munkahelyén, egy rajzóra keretében beszélgettem vele, 
aki Kiskundorozsma legújabb köztéri alkotásának meg-
álmodója és kivitelezője.

– Mi inspirált a szobor helyének meghatározásához, 
küllemének, anyagának eltervezésénél?

– Természetesen rengeteg gondolat előzte meg a 
mintázás első mozdulatait. A tér, a rendelkezésre álló te-
rület összhatása, a megrendelő elgondolásai, elképzelései. 
Sok-sok tervrajz, vázlat, melyeket evégből bemutattam, 
egyeztettem – és prózai módon a rendelkezésre álló 
összeg a szobor anyagának kigondolásához. Egy bronz-
ból öntött szobor költsége az egymillió forintot is elérte 
volna. Természetesen Hajdú Géza igazgató inspirációja 
is kellett ehhez. Kívánalom volt, hogy egy, már meglévő 
’48-as emlékhely, a kopjafa, egészüljön ki egy olyan művel, 
melynek mondanivalója kapcsolódik a hely szellemisé-

géhez. A szobornak a kopjafa felé fordulása meghatároz-
za a kettő összetartozását, ráirányítja a tekintetet, hogy a 
helyhez kötődő tisztelet kialakulhasson.

– Az utca népe, a szemlélő óhatatlanul összehasonlít. 
Miért éppen ez az alak, miért éppen kerámia?

– Nagyon kevés reális, jó minőségű kép, fotó áll 
rendelkezésre a hősről, Petőfiről. Amelyek vannak, nem 
egyeznek meg egymással sem egy helyes és követhető 
kép kialakításában. Nem akartam egy harcos, szenvedélyes, 
sztereotip megoldást alkalmazni, mint ahogy őt mások 
megmutatják. Gondoltam, ha én ábrázolni szeretnék 
egy Petőfi-képet, nem inkább a külleméhez, mint inkább 
költőiségéhez, eszmeiségéhez, személyiségéhez fordulok, 
s nem feltétlenül az anatómiai meghatározóihoz. Példa 
erre a karja, amely szimbolizálja ezt: a kardja, a művészete 
volt, a tolla, melyet kezébe helyeztem, melyből kiindul 
a kokárda, fogja a jegyzettömbjét, de a kompozícióban 
feszültség is van, melyet épp a test elfordulása fejez ki, 
miközben a fej átszellemültséget tükröz.

– Hogyan esett éppen rád, mint alkotóra a választás?
– Talán előző helyi, köztéri munkáim révén, melyek 

egyfajta referenciaként szolgálnak Dorozsmán, és gon-
dolom, mert igen erős lokálpatriotizmus is él bennem 
Dorozsma iránt. Megbíztak bennem, és a terveimet is 
érdekesnek találták.

– Többen féltik ezt az alkotást anyaga miatt, az időjá-
rásnak kitettsége, látszólagos sérülékenysége miatt…

– Ne féltsék. Talán, ha bronzból lenne, manapság 
jobban kellene félteni. Az anyag kiválasztásánál figyelem-
be vettem természetesen a ráfordítható összeg realitása-
it, összehasonlítottam más anyagok szilárdsági, időtálló-
sági sajátosságaival. Ha egyesek sérüléstől tartanak, nos, 
egy bronz szoborban is lehet kárt okozni, egy kőszobor-
nak is letörhetik pl. az orrát. Erre idővel egy patina fog 
rakódni, mely részint ellenállóvá teszi, másrészt ma már 
olyan kerámia anyagok léteznek, melyek rendkívül nagy 
szilárdságúak, ellenállnak vegyi hatásoknak. Ez a szobor 
is olyan: magas hőmérsékleten lett égetve, ezáltal olyan 
keménnyé vált, mint a legkeményebb kő.

– Szépült a Dísz tér. Újabb szoborral gazdagodott. 
Nem lenne elképzelhető, hogy az a kanyargós kis sétaút 
idővel Barta András újabb alkotásaival bővülne?

– Ez a jövő kérdése, és azok elhatározásán múlik, akik 
Dorozsma épülésében, szépülésében gondolkodnak.

TóTh györgy

Víz- központifűtés-szerelés, -javítás, 
anyagbeszerzés, tervezés, költség- 

kalkuláció, hagyományos és megújuló 
energiákkal, árajánlattal. Fürdőszoba 
felújítás, csőtörések javítása, vegyes- 
tüzelésű rendszerek kialakítása akár 

puffer tartállyal + Honeywell vezérléssel, 
vízteres kandallók beépítése, radiátoros 
fűtés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor 

fűtés.
oil service team

telefon: 06 30/9988-273

Tisztelt dorozsmaiak!

B. Nagy László vagyok, a FIDESZ–KDNP pártszövetség országgyűlési képviselőjelöltje az Ön választó-
kerületében. Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy a szülőföldemet képviseljem az ország házában. Az itt 
élőkért érzett felelősség arra kötelez, hogy folytassam a kormánymegbízottként és országgyűlési képviselőként 
megkezdett munkát a Homokhátságon és Szegeden. Büszkén és elszántan vállalom a jelöltséget annak érdeké-
ben, hogy továbbra is részese lehessek közös céljaink megvalósításának.

A Homokhátságon gyerekeskedtem, Szegeden élek. Minden ide köt. Tudom, hogy más igényei és lehetőségei 
vannak e két nagy területnek. A Homokhátság jövőképe a mezőgazdaságtól elválaszthatatlan. Szerencsére a 
jövőben 500 milliárd forinttal több támogatási forrás és új fejlesztési lehetőségek várják a termelőket. Szeged 
számára a tudomány és az innováció jelenthet kiutat a jelenlegi helyzetéből. A 60 milliárd forintból megvaló-
suló a lézerközpont és a körülötte kiépülő tudáspark meghozza a várva várt fellendülést.

Mivel itt nőttem fel, ismerem a mezőgazdaság gondjait, de miután kutatóként is dolgoztam, a tudományos 
tevékenység sem áll tőlem távol. Meggyőződésem hogy hitelesen tudom képviselni az Önök érdekeit. Több-
ször megtapasztaltam már, hogy segíteni kell, hogy megértse egymást a politika és a szakma, az emberek és 
politikusok. Azt hiszem, jól tudok magyarról magyarra fordítani, közvetíteni a különböző nézetek között. Ezt 
szeretném kamatoztatni a jövőben országgyűlési képviselőként.

Április 6-án a felelős döntés az Ön kezében van!

Választási hirdetés
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sőbb Bíróság egy tollvonással eltörölte az elnökválasztás második fordu-
lójának eredményeit, és új választást írt ki, amelyen a nyugatbarát Viktor 
Juscsenko lett a befutó. A választási győzelem azonban nem bizonyult 
időtállónak: Janukovics 2006-ban, súlyos politikai válság után mégis-
csak Ukrajna miniszterelnöke lett, viszont a 2007-es választásokat ismét a 
narancsos forradalmat vezető pártok nyerték, és így Julija Timosenko 
alakíthatott kormányt. A 2010-es elnökválasztást Janukovics nyerte meg. 
2011. augusztus 5-én Timosenkót letartóztatták hivatali hatalommal való 
visszaélés miatt, a bíróság 7 év börtönre ítélte a 2009-es orosz–ukrán gáz-
vitát lezáró, Vlagyimir Putyinnal kötött szerződés miatt.

Napjainkban Ukrajna ismét forrong, és úgy tűnik, a békés, vér nélküli 
megoldások keresésének ideje lejárt. 2013. novemberében azért kezdőd-
tek tüntetések Kijev főterén, mert az EU társulási szerződésétől Janukovics 
elnök visszatáncolt, amikor egy kedvező ajánlatot kapott Oroszországtól. 
A békés, atrocitások nélküli tiltakozási hullám véres összecsapásokká fa-
jult, február 21-ére a halálos áldozatok száma 80 főre nőtt.

Az oroszbarát elnök intézkedései teljesen ellehetetlenítették a tilta-
kozások és nemtetszések törvényes artikulációját. A január 16-i, általános 
szabadságellenes törvények közt egészen elképesztő tiltások is szerepel-
tek: tilos volt öt kocsinál hosszabb autósorban utazni, nem lehetett infor-
mációt gyűjteni rendőrről vagy bíróról, a kormány szabadon korlátozhatta 
az internet-hozzáférést, bűnössé lehetett egy állampolgárt ítélni bírósá-
gi tárgyalás nélkül, a tiltakozók ellen fellépő rendőröket túlkapásaikért nem 
büntették meg, megadóztatták azokat a szervezeteket, amelyeket külföldről 
támogatnak, hat év börtönnel fenyegették azt, aki elállta másvalaki há-
zához vezető utat. Ezen oroszbarát rendőrállam megteremtése gyanítha-
tóan nem az emberek minél nagyobb közbiztonságát és életszínvonaluk 
megemelését célozta, hanem a hatalmon maradást – az orosz érdekekkel 
teljes összhangban.

Habár a tüntetések hatására az EU-s diplomaták és Janukovics között 
egyezmény született arra vonatkozólag, hogy visszaáll a narancsos forra-
dalom után született elnöki jogköröket korlátozó alkotmány, illetve hogy 
még 2014-ben elnökválasztást tartanak, az orosz küldött e paktumot 
nem írta alá. A tüntetők azonban az elnök azonnali leváltását követelték. 
Janukovics elmenekült elnöki rezidenciájáról és Oroszországba távozott, a 
parlament felmentette az elnököt hivatalából és elgördítette az akadályt 
az elől, hogy Timosenkót kiengedjék a börtönből.

A hírek szerint az exelnök ismét kijátszotta a terrorista kártyát, 
és Oroszországot kérte, hogy segítsen hazájában a rend visszaállításában. 
Más híresztelések szerint „szívinfarktust” kapott, és már nem él.

Az „orosz ölelésből” azonban nem lehet egykönnyen szabadulni. 
Február 26-án Oroszország megindította a Krím-félsziget megszállását (a 
lakosság 60%-a orosz kisebbségi). Március 1-jén az orosz parlament egy-
hangúan felhatalmazta Putyint az ország ügyeibe való katonai beavatko-
zásra. Másnap a teljes ukrán flotta visszavonult a térségből, március 3-ára 
orosz kézen volt a legtöbb stratégiai és logisztikai pont.

A Krímben jelenleg uralkodó oroszbarát kormány hatására március 
6-án a krími parlament elvi döntést hozott az Oroszországhoz való csat-
lakozásáról, a népszavazást március 16-ra írták ki. Öt nappal a választások 
előtt kihirdették a Krími Köztársaság megalakulását. A népszavazásra a 
félsziget hovatartozásáról az orosz fegyveres erők felvonulása közepette 
került sor. A népszavazás eredményét és lefolyását már most teljes mér-
tékben kétségbe vonják a nyugati államok és az Európai Unió, illetőleg 
Magyarország sem ismerte el. Március 18-án ennek ellenére bejelentették 
a Krím egyesülését Oroszországgal.

somogyi gábor

irodalom
 Olena Nikolayenko: Az ifjúsági mozgalmak és a hatalom taktikai  

játszmái a posztszocialista országokban. In: Krasztev Péter és Jon Van Til 
szerk.: Tarka ellenállás. Napvilág Kiadó, 2013.

„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.”

ii. ukraJna
A hatalmi önkény térnyerésére adott társadalmi válaszok közül 

a legütősebbek azoknak a leginkább fiatalokból álló civil mozgalmaknak a 
megalakulása volt, amelyek rendszerint az országgyűlési választások előtt 
nem sokkal jöttek létre, hogy mozgalmuk zászlajára a politikai változást és 
az önhitt, lekezelő félautoriter hatalom eltávolítását tűzzék ki. A fiatalos erő 
és hév a jobb, igazságosabb életkörülmények követelésében, a belefásultság 
elutasításában és a változtatni kész tettvágy kiélésében öltött testet.

A posztszocialista Ukrajnában olyan hibrid rezsim jött lére, amely 
korlátozott mértékben tartotta tiszteletben a politikai jogokat és az ál-
lampolgári szabadságot. A formálisan létező demokratikus intézményekre 
a politika általában úgy tekintett, mint a hatalom megszerzésének eszkö-
zeire, amelyeken eluralkodva saját hatalmuk növelését és az ellenfelek 
hátrányba hozását érhetik el. A választás intézményét rendszeresen kiját-
szották, hogy a hatalomváltást megakadályozzák.

Ukrajna 1991. augusztus 24-én kiáltotta ki függetlenségét. Még ugyan-
ebben az évben alakult ki konfliktus az ukrán és az orosz állam között 
a Krím-félszigetről. 1994-ben Ukrajna, Oroszország, az Egyesült Államok 
és Nagy–Britannia aláírta a budapesti egyezményt az ország területi in-
tegritásának védelméről. 2004-ben az ukrán Leonyid Kucsma már tízedik 
éve őrzi hatalmát, amelyet jelentősen könnyebbé tesz, ha ellenfeleit meg-
fosztja a támogatási forrásokhoz való hozzáféréstől; csökkenti a gazdaság 
szabadságát, hogy ezáltal a fennálló rezsim elleni kampány anyagi forrása 
kérdésessé váljon; ha korlátozza, önkényesen módosítja a sajtószabadságot, 
hogy korlátozzák a nem kormánypárti vélemények és az eltérő nézetek 
bemutatását a tömegtájékoztatásban; és ha a hivatalban lévők megsértik 
a demokratikus eljárások szabályait, ha azok jobban szolgálják politikai 
céljaikat.

Számos jelentés szól arról, hogy Ukrajnában és a hozzá hasonló volt 
szovjet tagköztársaságokban a választásokat rendszeresen elcsalják, illetve 
súlyos visszaélésekről gyűjtöttek be adatokat és bizonyítékokat, amelynek 
ügyét a kormány könnyűszerrel lesöpör az asztalról. Annak is roppant 
egyszerűen megtalálta a módját, hogyan tegyen keresztbe az autoriter ar-
rogancia ellen fellépő ifjúsági szervezeteknek, a logójuk színéről elnevezett 
fekete Porának és sárga Porának.

2004. márciusában kampányt indítottak „Mi a kucsmaizmus” címmel, 
amely során feltárták a Kucsma által kijelölt (és Oroszország által támoga-
tott) utód, a köztörvényes múlttal rendelkező Viktor Janukovics ügyleteit. 
Az aktivisták sátorvárost állítottak fel Kijev belvárosában, gyakoriak voltak 
az utcai performanceok. A választások előtt néhány héttel a kormány ter-
roristáknak kiáltotta ki őket, az állami hivatalnokok kizárással vagy egyéb 
más retorzióval fenyegették meg a mozgalmakhoz csatlakozó diákokat és 
egyetemistákat, a karhatalom nem ritkán fizikai bántalmazást és pénzbír-
ságot is kiszabott.

A lezajlott választások a papírforma szerinti végeredményt hozták. 
Ám végül a kormányellenes tüntetés, amelyet narancsos forradalomnak 
nevezünk, Janukovics választási vereségében tetőzött. Ekkor a Legfel-

2014 elé 8.

autoriter ál-demokráciák Kelet–Közép–Európában
„A társA- 

dAlom minden 
tAgjánAk 
meg kell 

tAnulniA A 
sAját politi-

kAi rend- 
szerében 
élni, AzAz 
meg kell 

ismernie Azt 
A közösséget, 

Amelyhez 
tArtozik. 

ugyAnAkkor 
meg kell 
tAnulniA 

A politikAi 
rendszert is, 
vAgyis Azon 

normák, 
szAbályok 
és hAtAlmi 

struktúrák 
összességét, 

Amelyek 
megteremtik 

A politikAi 
rendszer 

sAjátos 
ArculAtát. 
A politikAi 

identitás és 
ezen keresz-
tül Az egész 

politikAi 
rendszer 

tArtósságA 
egyrészt Az 

alapvető 
közösségi 

értékek el-
fogAdásától 
vAgy elveté-
sétől függ, 
másrészt A 
normáktól 
és A játék- 

szAbályoktól 
és Azoktól 

A hAjlAndó-
ságoktól, 

Amelyek 
kiAlAkulnAk 

vAlAkiben 
vAlAmilyen 

ideológiA el-
fogAdásárA.” 
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„A gyógyulásuk érdekében, betegeim lelkére beszélek!”
Dr. Makranczi Edina háziorvos

Dr. Makranczi Edina, a háziorvostan és a belgyó-
gyászat szakorvosa 2012. augusztus 1-jétől gyógyít há-
ziorvosként Kiskundorozsmán. A 45. számú körzetben 
lát el körzeti orvosi feladatokat, ebben a munkában Dr. 
Faragó Ágnes helyettesíti távolléte idején. A szakvizsgáit 
kiváló az államvizsgáit jelessel abszolváló doktornő ko-
rábban Hódmezővásárhelyen az Erzsébet Kórházban és 
egy évet a Szegedi Belgyógyászati Klinikán tevékenyke-
dett, majd a fent leírt dátumtól a nyugdíjba vonult Dr. Ju-
hász Erzsébet praxisát vette át. A családjában nagybátyja 
volt háziorvos, nyugdíjas szülei nem az egészségügy te-
rületén dolgoztak. A doktornő nővére közgazdász, férje 
pénzügyi szakértő, tanácsadó, egy négy éves fiúgyermek 
és egy hét éves kislány boldog édesanyja.

Egy jól karbantartott, kiegyensúlyozott betegál-
lományt örökölt meg Juhász doktornőtől, és – mint el-
mondta – sokkal összetettebb feladattal került szembe 
háziorvosként. Körzetében 4,5 óra alatt alkalmanként 
50-60 beteget lát el, szemben a kívánatos 10-12-es beteg-
számmal – ami 25-30 perces betegenkénti orvosi tény-
kedést jelent. Rendelési idejében 20-25 telefonhívást is 
kap betegeitől, továbbá 10-15 telefonos receptírás is „szí-
nesíti” a gyógyító munkát. A konkrét orvosi teendőkön 

– a beteg meghallgatása, megvizsgálása – túl a táppénzes 
ügyintézés, a szociális, közgyógyellátási, ápolási teendők 
elvégzése és a havonta esedékes főorvosi táppénzes fe-
lülvizsgálat is a rendelési időt terheli.

Minden második héten – rendelési időn kívül – lá-
togatja asszisztensével, Ocskó Nikolett körzeti ápolónő-
vel az idős, járóképtelen betegeket. Segítőtársa nemcsak 
navigátora a kiszállásoknál – a Szegeden lakó doktornő-
nek –, hanem munkaköri kötelezettségén túl is mindent 
megtesz a gyógyító munka sikere érdekében.

Praxisában a 45-65 éves korosztályra dominálóan a 
szív- és érrendszeri betegségek magas száma, a dohány-
zás miatti tüdő illetve bélrendszeri malignomák, illetve 
prosztata és emlődaganatos betegségek, az idősebbek-
nél a mozgásszervi kórképek, cukorbetegség jellemző. 
Azt tapasztalja, hogy betegei közül sokan nem mennek 
el a szűrővizsgálatokra, még ha azok ingyenesek is, mert 
félnek a vizsgálattól és az esetleges rossz eredménytől. A 
fiatal generáció tagjai között nem ritka az állandó stressz 

– szituáció, a magas elvárások következményeként fellé-
pő hipertónia és a pánikbetegség – mondja a szomorú 
tényeket a doktornő.

A munkát kereső pályakezdő – ha nem sikerül elhe-
lyezkednie – a stressz miatt nem tudja kipihenni magát, 

az immunrendszer legyengül, beteg lesz. A pénztelen-
ség, a kilátástalanság előbb-utóbb depresszióba juttatja, 
ahonnan egyenes út vezet a pszichiátriára vagy valamely 
szenvedélybetegségbe, majd a leszázalékolás következ-
het. Szomorúan tapasztalja azt is, hogy az úgynevezett 

„mamahotelek” megteltek. Idős szülők veszik magukhoz 
munkanélküli gyermekeiket – sokszor családostól – 
hogy kevéske nyugdíjukból támogassák a kilátástalan 
helyzetbe került fiatalokat.

Az ország gazdasági helyzete behatárolja a háziorvoslás 
színvonalát is. Sajnos kevés a háziorvos: a még praktizáló 
doktorok kétharmada túl van a nyugdíjkorhatáron. 
Ugyanakkor megemlíti, hogy sokkal rövidebb lenne a 
várólista a szakorvosoknál, ha néhány diagnosztikai esz-
köz – pl. egy hordozható ultrahang készülék, amelynek 
6 millió Forint az ára – a háziorvosoknál is feltalálható 
lenne, hiszen ezen eszközök használata, kezelése köny-
nyen elsajátítható például a SZTE klinikáin. A beutalási 
rendszer jó, de sokkal több orvosra, korszerűbb eszkö-
zökre – azok jobb kihasználtságára, és hatékonyabb 
finanszírozási rendszerre lenne szükség a várólisták lerö-
vidítésére. A sürgősséggel elszállított beteget már szinte 
hiába küldik szakorvosi vizsgálatra, a hamarabb elérhető 
magánklinikákat, magánrendeléseket nem tudja a nyug-
díjas, de az az átlagpolgár sem megfizetni.

Néhány fontos tanáccsal is szolgál a doktornő.

A csontritkulás, a cukorbetegség és a magas vérnyo-
más napjainkban népbetegségnek számít. A reklámok 
ontják a vény nélkül kapható és szedhető csodatabletták 
sokaságát. Kiemelten kéri: mielőtt bármilyen vitamint, 
élénkítőszert, gyógyhatású készítményt bevennének – 
különösen azok a betegek, akik rendszeresen gyógyszert 
szednek – feltétlenül kérjék ki háziorvosuk véleményét. 
Előfordult már, hogy az orvos által felírt gyógyszerek és 
a vény nélküli készítmények – egymás ellen dolgozva – 
súlyos állapotot idéztek elő.

Nagy hiányosságnak tartja, hogy a kórházi kezelés-
ről, műtétek után hazatérő betegek alig kapnak tanácsot 
az otthoni diétájukkal kapcsolatban. Gyógyító mun-
kájában – amit klinikai tevékenysége, diagnosztikai és 
ügyeleti feladatai során szerzett – a meggyőzést tartja a 
legfontosabbnak.

Betegeitől azt kéri: legyenek türelemmel rendelésein, 
várják ki nyugodtan sorukat és ne hallgassanak a folyo-
són áskálódó hangadókra. A gyógyító munka nyugal-
mat, figyelmet szakértelmet és időt igényel.

S hogy mi jelenti a pihenést a doktornőnek az ideg-
feszítő munka után?

– Szüleim kertjében a virágokkal szöszmötölök szí-
vesen. Ott magam vagyok, csend van, ki tudok kapcso-
lódni.

szenTes bíró Ferenc

Csongrád Megye 2. számú választókerület Elégedetlenek Pártja képviselőjelöltje

Tari János
1957-ben Forráskúton születtem. Családommal 1985-től Szegeden lakunk, korábban Felsővároson, jelenleg Kis-

kundorozsmán. Az utóbbi években átélt tarthatatlan közéleti állapot szólított a porondra, szentül hiszem, hogy nem 
olyan „profi” politikusokra van szükség, akik életükben egyetlen percet sem töltöttek a munka világában, hanem 
politizáló emberekre. Úgy gondolom, véget kell vetni a megosztottságnak, olyan közéletet kell teremtenünk, amely a 
kampányok végeztével egyedül azon dolgozik, hogy Magyarország és az itt élők ügyeit előremozdítsa. Ha megválasz-
tanak képviselőnek, fontos lesz számomra, hogy a választó polgároknak legyen beleszólásuk az ország ügyeibe. Az én 
szavazatom semmilyen párté nem lesz, hanem az Önöké. Elég volt az elmúlt 24 év megosztó, mutyizó, saját számlát 

gyarapító, egymást sárba tipró politikájából! Én a kampányra egyetlen forint közpénzt sem használok fel.
Ha Ön is elégedetlen a jelenlegi parlamenti pártok tevékenységével, kérem támogasson szavazatával.
Program: http://www.elegedetlenekpartja.hu

Választási hirdetés
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háziteJ a sári-tanyáról! 160 ft/l
tel.: 06 30/439-3522. házhozszállítás is!

lilla Jóga–torna 
Kedd: 17.15 – 18.45
Péntek: 8.30 – 10.00
(bejelentkezés szükséges)

Önismereti tanfolyam indul
LépésrőL Lépésre címmeL.

Bővebben a honlapon, e-mailben vagy telefonon.
egyéni teráPia

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

egyedül maradtál a problémáddal?
elakadtál élethelyzetedben? Hívj, érdeklődj!

06 20 509–1792
viragoslilla@gmail.com

www.viragoslilla.5mp.eu

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.

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

Balástyai birtokon különálló épületben 45 
m2-es lakást biztosítok (rezsivel) ház körüli 

munkáért középkorú, egyedülálló 
személynek vagy párnak.

Tel.: 06 30/9250-486

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!

„Itt az ovi, mi van benne?”
Együttműködés a családokkal a Bölcs Utcai Óvodában

A Bölcs Utcai Óvoda résztvevője az önkormányzat 
Támop–3.1.11–12/2–2012–0101 azonosító számú „Óvo-
dafejlesztés Szeged Város Óvodáiban” elnevezésű projektnek.

A 2013. évi őszi családi rendezvényünk megújult 
formában és elnevezéssel került megrendezésre. „Nád 
sípot fújtam, nádi hegedültem…”

Lehetőség nyílt ezen a délutánon a kézműves tevékeny-
ségek során hangszereket, termésbábokat, őszi díszeket 
készíteni; kipróbálni a gyékényezést. Mindenki csak ámult 
a gyümölcsszobrász alkotásait látva, aki szívesen be is ava-
tott minden érdeklődőt az elkészítés fortélyaiba. Nagyon 

népszerű lehetőségnek bizonyultak a hagyományos né-
pi ügyességi és gyermekjátékok, melyek kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt jó szórakozást nyújtottak. A  Mentés 
Másként Trió zenészei gondoskodtak autentikus talp-
alávalóról a gyermektáncházhoz. Aki a program során 
megszomjazott, gyógynövényekből készített egészséges, 
ízletes teákkal olthatta szomját.

2013. novemberben két délutánon természetjáró 
túrát tettünk, „Márton napi libales” néven.

A program során az érdeklődő szülők és gyermekek 
a Kiskunsági Nemzeti Park természetőrének értő vezeté-

se mellett figyelték meg az őszi madárvonulást.
A tiszta levegőn, jó hangulatban tett túra során – 

amely a Tisza-völgyi Bemutatóházból indult –, megcso-
dáltuk a természet szépségeit, saját környezetükben is-
merkedtünk madarakkal, növényekkel, hüllőkkel…

Mi, mint óvoda sikerként éltük meg, hogy a gyerekek 
láthatták a még érintetlen természet „tisztaságát”, és 
észrevételezték ezt összehasonlítva a mindennapos sé-
tákon látottakkal.

2014. február 5-én Born Gergely – művelődéstör-
ténész-néptánc tanár – „Múlt értékei” címmel tartott 
előadást az érdeklődő szülők számára. Az előadó színes, 
élvezetes bemutatásával, a magyar hagyományokkal, a 
hagyományos életforma szokásaival, értékeivel ismertet-
te meg hallgatóságát. Beszélt a mesemondás, a mondó-
ka, a ringatók pozitív hatásairól a gyermekek fejlődésé-
ben, a magyar népmesék által hordozott értékekről.

A pályázat lehetőséget biztosított a programokhoz, 
kapcsolódó eszközök beszerzésére. Gazdagodott az 
óvoda felfedezőkészlettel, zenedobozokkal, informatikai 
eszközökkel, udvari játszóházzal.

a böLcs uTcai óvoda doLgozói
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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 

Szeged-kiskundorozsmai, 90 m2-es ingatlan 
üzletnek, raktárnak, telephelynek, ipari 
árammal, biztonsági ráccsal, riasztóval, 

400 m2-es, betonozott udvarral, vizesblokkal 
hosszú távra kiadó. Tel.: 70/389-5330.

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

Főzött fagylalt 
kapható!
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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.

Enni kell? Röfi-Ker!
A minőségi húsok boltja! 

Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067

Bográcsozáshoz minőségi magyar marha-, birka-, sertéshús
Grillezéshez csevap, pljeskavica, mititei, tarja

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: 7.00-10.30

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
Vadliba u. 2. (Dorozsmai út felől)

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


