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HAVI GONDOLAT
„Tartsuk a szánkat, különben nem beszélhetünk szabadon!”

(MONDÁS A PÁRTÁLLAMI CENZÚRA KORÁBÓL)

Дневник из Дорожмы
TОВАРИЩИ КОНЕЦ! Bródy János:

Ezek ugyanazok
Ahogyan 40 évvel ezelőtt is már voltak nehéz idők

de a Kondratyev-féle ciklusokkal sohasem törődtek ők

Mer’ az erősek mindig úgy érzik, hogy csalhatatlanok

Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok

Mikor az entrópia emelkedik és mindent felkavar

A szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen túl nagy a zaj

S kitüntetett szerephez jutnak megint a seggnyalók

Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok

Itt szép lehetsz, de okos nem, mert kötelező a hit

És ellenség lesz mindenki, aki kételkedik

És erkölcsről papolnak álszent köpönyegforgatók

Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok

Lassan kihull a memóriákból az egyéni tapasztalat

És átírja a központból kiküldött új adat

S jönnek a minden rendszerhez alkalmazkodók

Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok

Ahogy mindig újra kezdődik a bálvány körül a tánc

Megint befonja életünk egy láthatatlan lánc

És jönnek a lelkes ostobák s a gyáván megalkuvók

Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok

S ha végül rájuk dől a ház és nincs már több hitel

Majd mást vádolnak azzal, amit ők követtek el

És engedelmes szolgáló a törvény és a jog

Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok

Hát kedves fiam, édes lányom, véssétek be jól

E szép országban pusztít más is, nemcsak az alkohol

Jönnek majd és hirdetik, hogy milyen nagy magyarok

De tudjátok, hogy ezek bizony mindig ugyanazok

Édesapám, te megmondtad: ezek ugyanazok

Óh, valahol így van ez, ahogy volt, úgy lesz

Édesapám, te megmondtad

Van, ahol így van ez, ahogy volt, úgy lesz

Édesapám, te megmondtad...

Választási tájékoztató
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester 

2014. évi általános választása október 12-én reggel 6 órá-
tól este 19 óráig tart. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben sze-
repel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 
augusztus folyamán már tájékoztatta. Az átjelentkezésre 
irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki-
nek legkésőbb 2014. június 23-án létesített tartózkodási 
helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. 
október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi válasz-
tási irodához. Egyébként pedig szavazni csak a tartóz-
kodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre 
lehet. Az a választópolgár, aki egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a moz-
gásában, mozgóurnát kérhet. E kérelmet előre be kell 
jelenteni, legkésőbb 2014. október 10-én 16 óráig kell el-
juttatni a helyi választási irodához, illetve október 12-én, 

legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz. A kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 
október 12-én 19 óráig tart. A szavazóhelyiséget magá-
ban foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon 
belül, közterületen, választási kampánytevékenység a vá-
lasztás napján nem folytatható.

A Szegedi Helyi Választási Bizottság határozata alapján 
Szegeden az egyéni választókerületeket úgy kellett kiala-
kítani, hogy a központi névjegyzék alapján választásra jogosul-
tak száma megközelítően azonos legyen. Ennek alapján 
Dorozsma nyugati része, az üdülőövezet és a kiskertek 
területe az I., Dorozsma keleti része (a Szélmalom és a 
Kubikos utca közötti utcák: Zsilip, Kassai, Október 6., Újvá-
rosi, Sztriha, Vitorla, Dorozsmai út, Törő, Alpári, Kamilla, 
Bródy, Bence) a II. választókerületbe tartoznak. A II. vá-
lasztókerület folytatása befelé Szegeden helyezkedik el: a 
Kossuth sgt. és Kálvária sgt. közötti terület a Mars térig.

„Tovaris, konyec!” – harsogta a később „rendszervál-
tó plakátnak” elnevezett grafika felirata, amely Orosz 
István grafikus alkotása volt. Hatalmas példányszámban 
nyomtatták ki, és kis túlzással szólva szinte egyetlen éj-
szaka ragasztották vele tele az országot még 1989 nya-
rán. Olyan gyorsan és olyan széles körben vált ismertté a 
plakát, hogy már értelmetlen lett volna az államhatalom 
számára az alkotóit eltenni láb alól.

Ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy a kommu-
nizmust soha sem győztük le: saját 
életképtelen, torz jellege gyűrte le. 
Így lehelte ki a lelkét a ’80-as évek 
végére. A rendszerváltás előtt az 
ölünkbe hullott egy páratlan lehető-
ség arra, hogy a pártállami diktatú-
ra romjain egy szabad Magyarország 
épüljön fel.

Óvva intő jel, hogy az önkény-
uralom összeomlásával azonban maga 
az önkényes jellem, a parancsural-
mi mentalitás sajnos még nem 
veszett ki a világból. Az akarat a 
korlátlan hatalom megragadására, 
az elnyomás különböző eszközeinek 
fetisizáló használata, a korrupt, uram-
bátyám-világ fenntartása és kihasz-
nálása, mindazok az eszközök, 

amelyekkel az állampolgárokat emberi méltóságukban 
gyalázták meg, korántsem vesztek ki a mai, demokratikus-
nak mondott hazából.

1956-tal Magyarország kifejezte: nem tolerálja tovább 
az erőszakos orosz politikát, nem tűri az orosz érdekeket 
kiszolgáló magyar kormányt, nem akar tovább egy olyan 
államot, amely kisemmizi az állampolgárait, megfélemlíti 
és elhallgattatja a másként gondolkodókat; amely nem a 
valóságot, hanem saját propagandáját nyomatja a mé-

dián keresztül; amely az élet minden 
területén beleszól az ember életébe; 
amelynek szögesdrótokkal kell visz-
szafognia és maradásra kényszerítenie 
mindazokat, akik elmenekülnének 
innen; és amely ideológiai és idealis-
ta kitalációkhoz akarja a valóságot 
igazítani, nem pedig fordítva.

A történelemnek azonban koránt 
sincs vége; egyes államok, múltjukhoz 
hűen, tovább folytatják az erőszak 
politikáját. Azok, akik továbbviszik 
’56 szellemiségét és azok is, akiknek 
nem kell elviselniük egy állam des-
potizmusát, szakadatlan éberséggel 
kell az embereket emlékeztetniük 
arra: a szabadságért is meg kell dol-
gozni.
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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

Nyitás hétfőn 5:00 órakor, 
zárás szombaton 20:00 órakor. 

Vasárnap szünnap!

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
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PROGRAMAJÁNLÓ

Októberi programok 
a művelődési házban

OKTÓBER 1. SZERDA, 10 ÓRA
A Zene Világnapja alkalmából a 

kiskundorozsmai római katolikus templom-
ban a Király-Kőnig Péter Zeneiskola és a 
Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola 
ad ünnepi koncertet.

A műsorra szeretettel várjuk az iskolá-
sokat és a felnőtteket is!

A műsort szerkeszti: Pécsiné Pánczél 
Mária tanárnő

OKTÓBER 3. PÉNTEK, 18 ÓRA
Polgármesteri fórumot tart dr. Botka 

László polgármester.

OKTÓBER 10–11. PÉNTEK-SZOMBAT
Tökfesztivál a Petőfi Sándor Művelő-

dési Ház udvarán óvodásoknak és iskolá-
soknak szóló programokkal.

Tökkel kapcsolatos programok, zene, 
szórakozás, játékok, kézműves foglalkozások, 
tökfaragás, kiállítások, ugrálóvár, kisvonat.

Október 10-én pénteken, 10.30-tól

Gyermekjátékok, vetélkedők, ügyessé-
gi versenyek, töktotó.

Batáné Szombati Ilona vezetésével 
agyag töklámpa készítés.

Mindkét napon megtekinthető Tán-
cos Sándor gyümölcs- és zöldségfaragó 
bemutatója.

14 órától fellép a Csiga Duó.
18.30-tól töklámpás felvonulás a mű-

velődési háztól a templomkertig és vissza.

Október 11-én szombaton 8 órától

Halléfőző verseny a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban!

10 fős csapatok jelentkezését várjuk 
a művelődési házban október 1-től 5-ig!

Csapatonként 5 kg halat biztosítunk.
A hal átvétele: péntek 9-től 10 óráig. 

Előkészítés otthon, de főzni a művelődési 
házban kell.

10.30-tól a Desszert együttes zenél
10-től 18 óráig Pavlicsek Csaba étel-

szobrász bemutatója.
13-tól 15.30-ig Lajkó Vili zenél
16 órától Postás Józsi műsora.

Mindkét napon kiállítások, tökvásár, 
kemencében sült tök, édességek, ajándékok, 
tökös receptfüzet vására várja az érdeklő-
dőket.

OKTÓBER 17. PÉNTEK, 17 ÓRA
V. Szabó Erzsébet kiállításának meg-

nyitója
A kiállítást megnyitja: Maróti Antalné 

nyugalmazott iskolaigazgató.

OKTÓBER 20. HÉTFŐ, 16 ÓRA
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében 

szüreti bál kerül megrendezésre, zenés 
műsorral.

Közreműködik Mig József zenész.

OKTÓBER 23. CSÜTÖRTÖK, 10 ÓRA
Nemzeti Ünnep

Ünnepi műsor a Jerney János Általá-
nos Iskola közreműködésével és koszorú-
zás a dísztéren.

GERINCTORNA
Szerda 17.30-18.30
Vezeti: Juhász-Szélpál Rita

NŐI ALAKFORMÁLÓ TORNA
Szerda 18.30-19.30
Vezeti: Juhász-Szélpál Rita

JÓGA
Szerda 18.30-19.30
Vezeti: Vesmás Andrea

AEROBIC
Kedd, csütörtök: 18.00-19.00
Vezeti: Miklós Rita

ZUMBA
Kedd, csütörtök: 19.00-20.00
Vezeti: Hajnal Krisztina

VÁSÁROK
2-án: 9-13-ig
8-án: 9-16-ig
15-án: 9-11.30-ig
21-én: 9-13-ig
29-én: 9-11-ig

MŰVELŐDÉSI HÁZ

KÖSZÖNJÜK A BÚCSÚAJÁNDÉKOT!

A Délmagyarország szeptember 9-i 
számában adta hírül, hogy a szegedi képvi-
selő-testület határozata alapján összesen 
49 millió forintot költhetnek el az önkor-
mányzati képviselők a választások előtt 
saját, zömmel jobboldali körzeteikben.

Kosik Dénes, Dorozsma leköszönő 
fideszes képviselője (5. vk.) e részará-
nyos összeget nem Dorozsmára hozza, 

mert még augusztusban felajánlotta Gila 
Ferenc (19. vk.) szavazatáért cserébe a 
saját keretét, így a képviselők a kapott 
pénzösszegből új játszóhelyet építtetnek 
Szeged északi városrészében, a Bika-tónál. 
Kosik egyébként előreláthatólag listán kerül 
majd be a következő közgyűlésbe.

A 6., ugyancsak kiskundorozsmai vá-
lasztókerületre jutó pénzösszegből a rész-
önkormányzat betont szállíttat és járdát 
fog javíttatni.
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Szeptember 1. – Becsöngettek
„…apád paraszt volt s te is az maradtál” Tanévnyitók 

iskoláinkban
Szeptember elsején reggel ismét hangossá 

vált a Jerney János és az Orczy István Általános 
Iskola udvara az évnyitó ünnepségek alkalmával.

A szünidőben komoly fejlesztések történtek a tanin-
tézményekben. A Jerney-iskolában az udvar teljes rend-
betételére irányuló törekvések folytatásaként salakos 
futópályát létesítettek 5 millió Ft értékben. Az Orczy-is-
kolában megtörtént a balesetveszélyes udvar teljes körű, 
18 millió forintos felújítása.

A diákok örömmel vették birtokba a megújult 
iskolaudvarokat. A felújításoknak köszönhetően a dorozs-
mai tanulók közelebb kerültek ahhoz, hogy hasonló 

– balesetmentes és komfortos – körülmények közt tanul-
hassanak, mint a körtöltésen belül élő diáktársaik.

Polgárőrök 
vigyáztak az 
iskolába járó 

gyerekek épségére
Az országos és megyei polgárőr szövetség ajánlása 

alapján a tanév iskolakezdési időszakában rendőrök és 
polgárőrök együtt vagy külön-külön láttak el figyelő, bal-
esetmegelőző járőrszolgálatokat az iskolák közelében, a 
reggeli iskolakezdési és délutáni befejezési időszakokban 
a forgalmasabb útkereszteződéseknél, gyalogátkelőknél. 
Ez a jelenlét kiterjedt a forgalom szabályozására, gyalogosok, 
iskolások átsegítésére is.

Így történt ez Kiskundorozsmán, szeptember 1-jén 
a Jerney János és az Orczy István általános iskoláknál is, 
mintegy két héten keresztül. Ennyi idő elég volt ahhoz, 
hogy a kicsik szüleikkel együtt megszokják a biztonságos és 
balesetmentes közlekedést az iskolák környékén. Tapasz-
talatunk szerint az alsó tagozatos gyermekek többségét 
szülők, nagyszülők kísérik az iskolába, vagy nagyobb test-
vérrel, csoportosan érkeznek. A gyerekek kb. 25–30%-a 
gyalogosan, a többi kerékpárral vagy gépjárművel jut el 
az iskolába.

Az iskola rendőre, aki egyben a körzeti megbízott is, a 
polgárőrség képviselőjével közösen mindkét elsős osz-
tályban oktatást tartott az utcán gyalogos és kerékpárral 
való balesetmentes közlekedés szabályairól. Az órák 
végén a jelzőlámpával védett kereszteződésben és kör-
forgalomban való közlekedést gyakorolták. Az oktatás 
keretében rendőrünk közlekedési helyzeteket bemutató 
rajzlapokat és füzeteket osztott ki, amelyeket a szülőkkel 
tanulmányozva, kiszínezve a gyerekek tovább fejleszthették 
közlekedési ismereteiket, képességeiket. A visszakérdezé-
sek során nagyfokú aktivitást, meglepően jó tájékozottsá-
got tanúsítottak.

Összegezve a tapasztalatokat, nagyon hasznos volt 
a tanóra, mert a gyerekek immáron ismerősként üdvözlik 
a rendőrt és a polgárőrt az utcán. Nem félnek tőlük, érez-
hetik a jó szándékot, a rendőrben nem csak a büntetőt, 
hanem a segítőt is megláthatják.

TÍMÁR L.

„Sehallselát Dömötör
buta volt, mint hat ökör,

mert ez a Sehallselát
kerülte az iskolát.”
(Weöres Sándor)

Ahogy tekeredik a tengeri kígyó, úgy szövődik tovább 
az iskolakezdéssel és általában az iskoláztatással kapcsola-
tos aggodalom szülőkben és tanárokban egyaránt. Foly-
tatva egyik előző számunkban megjelent oktatáspoliti-
kai cikkünket, összefoglaljuk, mivel kell szembenézniük 
mindazoknak, akik egy oktatási intézménybe teszik be 
a lábukat.

PÉNZTELENSÉG. Egy nemrég közölt nemzetközi 
tanulmány szerint hazánk diákjai kiemelkedően jó telje-
sítményt nyújtanak a többi EU-országéhoz képest: eme 
előkelő rangsorolás alapját az iskolákban átadott tudás 
és a tanári fizetések mértéke közti összefüggés képezte. 
Vagyis elmondhatjuk, hogy itthon rendkívül gyenge 
korreláció áll fenn a tudás átadása és a tudás átadásának 
megfizetése között: egy svájci nebuló sem lesz okosabb 
csak azért, mert az ottani tanárok fizetése nagyságrendek-
kel több, mint az itthoniaké.

AZ EGYENLŐTLENSÉGEK ÚJRATERMELÉSE. A leg-
égetőbb gond, hogy az iskolák nem csökkentik, hanem 
éppenséggel növelik a társadalmi egyenlőtlenségeket. 
Kevés olyan ország van még a világon, ahol a tanulmányi si-
kerek, a továbbtanulás és később a munkavállalás szem-
pontjából annyira meghatározó lenne az, hogy milyen 
családba születik egy gyerek és melyik iskolában tanul. 
A gazdag papa gyermeke jó, magas elvárású iskolába jár, 
majd gazdasági, jogi, orvosi vonalon tanul tovább. A szegény 
papa nem tudja megfizetni gyermekének a színvonalas 
oktatást: a gyerek műveletlen, buta marad. Kivételek elő-
fordulhatnak, de azok nem példaértékűek.

A legostobább válasz erre már a ’60-as években meg-
fogalmazódott a minisztérium berkein belül; igaz, akkor 
nem lehetett kritizálni a döntéseket a hatalom retorziója 
nélkül (persze, ez ma is így van). A vezetés az esélyegyen-
lőséget a kísérleti stádiumban lévő egyentankönyvekben 
látja ugyanis. Ha minden gyerek ugyanabból a tankönyv-
ből, ugyanazt a tananyagot ugyanolyan módszerrel 
tanulja az egyetlen központból igazgatott uniformizált 
városi vagy falusi iskolákban, akkor elvileg igazságosabb és 
eredményesebb lesz az oktatási rendszer. Aki nem szen-
ved szelektív memóriától, az emlékezhet rá, hogy a mai 
munkanélküliek jelentős részét az egyentankönyvesdi 
korszakában tanították.

„Égett a szülők előtt a pofánk, hogy egyes diákok fél év 
után sem kapták meg a tankönyvcsomagot, holott a pénzt 
befizették. Nem mi voltunk a hibásak, de rajtunk csattant 
az ostor, pedig mi mindent megtettünk, szorgalmasan vá-
sároltuk a saját pénzünkből a krétát, a vécépapírt meg 
mindent, amit kellett.”

A színvonalbeli eltérés a fent említett városi (elit, alapít-
ványi, egyházi) és egy falusi vagy külvárosi iskola között 
igen nagyarányú. Nem véletlen, hogy a nívós intézmények-
be való bekerülésért ádáz harc folyik. Velük szemben pe-
dig ott állnak a szegregáló iskolák, a lebutított szakiskolák 
és szakmunkásképzők, amelyek semmi másra nem jók, 
csak a szegény családból származó, alacsony képzettségű 
szülők gyerekeinek elkülönítésére, amíg el nem érik azt 
a kort, amikortól napszámosként vagy közmunkásként 

ideig-óráig használni lehet őket. Utána pedig beköszönt 
az elkerülhetetlen és tartós munkanélküliség kora.

„Mindannyian tudjuk, hogy a tudás gondolkodás nélkül 
ugyan felesleges, de a gondolkodás tudás nélkül viszont 
veszélyes. Méghozzá nagyon veszélyes.”

KÖZÖNY. Ne értsük a butaságot a műveletlenség 
és a tájékozatlanság szinonimájaként! Lehet, hogy egy 
éppen bukdácsoló nebulónak meg lenne a magához va-
ló esze, mindössze azért nem teljesít jól, mert alulmotivált, 
érdektelen. A gyerek unalmához az is hozzájárul, hogy  
olykor teljesen felesleges követelményeket támasztanak 
vele szemben a tananyag leadása során.

FUNKCIONÁLIS ANALFABÉTIZMUS. Egy másik 
nemzetközi tanulmány szerint a „tizenöt éves diákoknak 
közel fele nem éri el azt a szövegértésbeli szintet, amelyet 
az OECD-országok saját standardjaik szerint a munkaerő-
piacra való sikeres belépés feltételének tartanak”. Igazán 
nem meglepő kijelentés ez annak fényében, hogy az ál-
talános iskolák teljesítménye 1970 óta folyamatosan romlik. 
Hogy ne csupán diákjaink arca égjen a szégyentől: hazánk-
ban a 16 és 65 év közötti népesség legalább 30%-a az 
írásbeliség minimumát sem képes teljesíteni! Nagyjából 
minden harmadik felnőtt funkcionális analfabéta! Ez azt 
jelenti, hogy e cikket olvasók közül minden harmadik 
lakos nem képes felfogni, mit olvasott éppen!

AZ IPARI TANULÓK. A tartós munkanélküliség a 
szakmunkások, a betanított munkások és a segédmun-
kások között a legnagyobb arányú. Ráadásul a szakmun-
kásképzőkből kikerülve ezek az emberek a munkaerőpi-
acon teljesen elveszetteknek számítanak. Van egy olyan 
társadalmi réteg tehát, amely nem tud, vagy nem is akar 
tanulni. A szakiskoláknak ezáltal szociális funkciójuk is van: 
inkább bent melegedjen a tanuló, mint kint, az utcákon 
csavarogjon. Ezekbe az iskolákba úgy kerülnek be a tanu-
lók, hogy jó részük írni-olvasni sem tud normálisan. Ők 
azok, akik kiszorultak a nívósabb intézményekből, mert 
nem tudták produkálni a sikeres felvételihez szükséges 
tudást. A szakmunkásképzőknek így nem marad más vá-
lasztásuk, mint az oktatás színvonalát a befogadók értelmi 
képességeihez igazítani.

Az egyik legelképesztőbb tükrei az egész társadalmat 
érintő elbutulásnak azok a televíziós riportok, amelyekben 

„az utca emberét” is megkérdezik. Az interjúalanyok egy 
épkézláb mondatot sem képesek kinyögni. Irreális elvárás, 
hogy a lakosság minél nagyobb része tudjon idegen 
nyelveken beszélni, amikor ez még a saját anyanyelvén 
sem megy!

A probléma tehát súlyos, tartós és rezsimeken átívelő. 
Eddig minden kormánynak megvolt a maga oktatáspoli-
tikai elképzelése, de egyik sem váltotta be még hellyel-köz-
zel sem a reményeket. A pedagógusok pedig magukra 
maradnak a négyévenként új irányt vevő szisztémák 
egymásnak ellentmondó sűrűjében.

„Mondtam a többieknek a tanévnyitó után, hogy hétfőn 
senkinek sem kellene bemennie az osztályterembe, hanem 
föl kellene sorakozni az iskolánk elé, ki kellene hívni [a televízi-
ót], és bele kellene üvölteni a kamerába, hogy ebből elég volt! 
A kormány és a Klik ne csináljon hülyét belőlünk, ne nézzenek 
minket pedagógus-rabszolgának, és ne tekintsenek minket 
lábtörlőnek! Mindenki bólogatott, hogy igazam van, aztán 
elkezdték húzni a szájukat, hogy ezt azért mégse. Nem 
kellene hőzöngeni, mert ki fognak rúgni, s leshetjük az ál-
lásunkat, egy perc alatt tíz embert találnak a helyünkre.”
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Tanévkezdési tudnivalók szülőknek
Tegyünk együtt azért, hogy a gyermekek ne váljanak 

bűncselekmény áldozatává, esetleg elkövetőjévé!

Kinek a feladata a nevelés? 

Óriási probléma, hogy olykor a szülő és az iskola 
egymásra hárítja a nevelés felelősségét. A szülő arra 
hivatkozik, hogy a megélhetéshez szükséges anyagi javak 
előteremtésére fordítja minden idejét, már nem tud a 
gyerekkel foglalkozni. Az iskola viszont a hatalmas meny-
nyiségű tananyag átadása mellett nem tudja felvállalni 
azt, hogy minden tanulóra külön figyeljen.

Tudni kell! 

A nevelés fő színtere a család, a gyermek elsősorban 
a szülői mintát követi. A szülői nevelést semmi sem pó-
tolhatja, elhanyagolása nagy veszélyeket hordoz: a gyer-
mekek nem tudják megoldani a különböző élethelyzete-
ket, kivédeni a nehézségeket.

Időt kell fordítani arra, hogy gyermeke elmesélhesse, 
mi történt vele aznap. Ne fogadjuk el, ha azt mondja: 

„semmi”!
Tudatosítani kell bennük, hogy nemcsak jogaik, ha-

nem kötelességeik is vannak. Így például:
– kötelesek iskolába járni,
– kötelesek tiszteletben tartani mások tulajdonát,
– vigyázniuk kell saját maguk és társaik tárgyaira, tes-

ti épségére,
– kötelesek úgy viselkedni, hogy azzal mások munkáját, 

életét ne zavarják!

A gyerekek sokszor nem tudnak különbséget tenni 
a jó hecc és a bűncselekmény között, nagy többségük 
nem kap otthon erről megfelelő tájékoztatást. Egy meg-
gondolatlanul, tudatlanságból elkövetett bűncselekmény 
gyermeke egész életére kihatással lehet!

Gondolja végig: milyen esélyekkel talál munkát, vagy 
tanul tovább egy „zűrös”, vagy egy büntetett előéletű 
ember?

Érdemes odafigyelni!

Gyermeke ne vigyen indokolatlanul sok pénzt az is-
kolába, ha „túl sokszor kell osztálypénzt vinni”, kérdezzen 
rá erre az osztályfőnöknél!

Az értékes mobiltelefonnak, mp3-lejátszóknak, ék-

szereknek nem biztos, hogy az iskolában a helye, ameny-
nyiben mégis magával viszi, ne kérkedjen, ne hivalkodjon 
vele, vigyázzon rá!

Ha idegen tárgyat lát gyermekénél, kérdezzen rá, 
hogyan jutott hozzá!

Magyarázza el neki, hogy nincs joga mások pénzét, 
ruháját, bármilyen tárgyát elvenni, azokban kárt okozni!

Nincs joga ahhoz, hogy másokat fizikailag, lelkileg 
bántalmazzon (itt a verekedésen kívül gondolni kell má-
sok csúfolására, megalázására, bármire való kényszeríté-
sére, kiközösítésére is).

Amikor panaszkodik a tanárára, először mindig néz-
ze meg azt, hogy a gyermek viselkedésével, tanulásával 
minden rendben van-e?

Ha nem szeret iskolába járni, mindenképpen beszél-
gessen el vele az okáról!

Szülőnek, diáknak tudnia kell: a pedagógus közfel-
adatot ellátó személy, amennyiben őt a munkavégzése 
során bántalmazzák, fenyegetik, munkájában akadályoz-
zák, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt eljá-
rás alá vonják az elkövetőt!

Hívja fel gyermeke figyelmét arra, hogy amennyiben 
problémája van, kérjen segítséget, ne ő egyedül akarja 
azt megoldani!

A szülőnek mindig tudnia kell azt, hogy gyermeke 
milyen társaságba jár, kikkel barátkozik!

Fontos, hogy gyermeke el tud-e számolni az idejével.

AZONNAL FIGYELJEN, HA GYERMEKE:
– a megszokottól eltérően viselkedik, zavart;
– többször kér, illetve visz el nagyobb mennyiségű 

pénzt;
– nem tud magyarázatot adni a nála lévő pénz, ér-

téktárgy eredetéről;
– ha alkoholt fogyasztott, vagy bódult állapotban 

van.

HA ÚGY ÉRZI, HOGY GONDJAI VANNAK GYER-
MEKÉVEL, NE SZÉGYELLJEN SEGÍTSÉGET KÉRNI!

Az iskolában az ifjúságvédelmi felelős és az osztály-
főnök, esetenként a pszichológus, a rendőrségen pedig 
az ifjúság-, illetve az áldozatvédelemmel foglalkozó szak-
ember segít a probléma megoldásában.

FIGYELJÜNK JOBBAN GYERMEKEINKRE!

RENDŐRSÉG

Iskolai 
papírgyűjtés

Idén májusban értesültünk arról a kormányzati 
tervről, amely 2015-től új, az EU-normákkal összhang-
ban lévő hulladéktörvényt léptetne életbe, és amelynek 
értelmében már csak közszolgáltatók kezelhetnék a hul-
ladékot. Ha betartják a jogszabályokat, akkor nemcsak a 
vállalkozók, hanem a nonprofit cégek is kiszorulhatnak 
az óvodai, iskolai gyűjtésből, ami azt jelenti, hogy az ok-
tatási intézmények fontos bevételektől eshetnek el.

Itthon eddig több olyan begyűjtési lánc is működött, 
amelyek kifejezetten az iskolai gyűjtésekre alapozva jut-
tatták el a feldolgozókhoz a papírhulladékot, ezzel állan-
dó nyersanyagot biztosítva a feldolgozóknak, és biztos 
bevételt az iskoláknak. A minisztérium szerint az eddigi 
gyakorlat az volt, hogy az iskolai papírgyűjtés eredmé-
nyeként magánvállalkozók realizáltak a közszolgáltatókat 
megillető profitot. A hulladék gyűjtése, így a papírhulladék 
gyűjtése is hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött, 
ennek ellenére a 14 év alatt egyetlen kormány sem aka-
dályozta az – ezek szerint jogtalanul zajló – iskolai pa-
pírgyűjtést.

A legújabb közlemény szerint nem cél, hogy elvegyék 
a gyerekektől ezt az élményt, illetve az iskolától az ezzel 
járó bevételt. Ezek szerint mégiscsak lehet a továbbiakban 
papírgyűjtést tartani az iskolákban és az óvodákban. 
Minderről érdemes lenne időben dönteni, mivel egyes 
iskolák – a világhálón olvasható felhívások tanúsága sze-
rint – a beharangozott tilalom miatt immár a szokásos 
őszi gyűjtés elhagyását is fontolóra vették.

O-NÉ

„Messze 
van…”

Az esős nyárúton egy elkapott napfényes délelőt-
tön ajándék, hogy a szem vakító napsütésben sétálhatok. 
Pöti kutyánk szemei is ragyognak, boldogan vakkantgat 
mellettem a pórázon. Lelki békémet keresem, szemlélő-
dőm.

Két idősebb hölgy jön velünk szemben, s rám mo-
solyognak és a kiskutyát becézgetik. Megállnak és hamar 
szóba elegyedünk. Jó barátnők már ötven éve. Harmadik 
társuk „elment” három éve – mondják, és szomorúan 
egymásra néznek. – Mi mindennap találkozunk, sétá-
lunk együtt.

Talán közel laknak egymáshoz, vagy szomszédok? 
– kérdezem tőlük bátorkodva. Felnevetnek! – Én Alsóvá-
roson lakom, ő meg Felsővároson – mutat barátnőjére. 

Még beszélgetünk, csicsergünk egy kicsit, mint a közeli 
fákon a madarak, majd mosolyogva udvariasan elköszö-
nünk.

Leülök egy padra, mert súlyos a felszökő gondolat.
Nyolc kilométerre lakom Szegedtől, itt születtem. 

Sokan azt vetik fel kifogásul: „Messze van”.
Ajtóm kilincse megmattult, az övékén cédula lóg…
Nézek a két barátnő után, s ahogy haladnak előre, 

tűnik alakjuk, de valahogy mégis közelebb érnek a lelkem-
hez,  s mintha valami kellemes melegség öntene el.

GRANDPIERRE CECÍLIA

Bosszankodnak a dorozsmaiak 
a tejautomata miatt

Alig egy éve telepítették, akkor nagy örömmel olvas-
hattuk a Dorozsmai Naplóban, hogy milyen praktikus ez 
a tejautomata, mert nem kell figyelni az órát, hogy még 
nyitva legyen a bolt, ahol lehet tehéntejet venni, mert itt 
van most már egy tejautomata, amely szinte éjjel-nappal 
üzemel.

A gép azóta már nem működik. Kiírták ezt rá, de vala-
ki leszakította a papírt, így jelenleg csak abból lehet követ-
keztetni az üzemszünetre, hogy a kijelző ki van kapcsolva. 
Az üzemeltető, a sándorfalvi Külvárosi Lottózó Kft. kára a 
sorozatos rongálások miatt 150 és 200 ezer Forint között 
van. Egyszerűen unják már, hogy újra és újra ugyanazokat 
a problémákat kell megoldaniuk, amelyek a nem rendel-
tetésszerű használatból adódnak. Rengeteg alkalommal 

tömködték be a pénzolvasót, találtak már benne alufóliát, 
jégkrémpálcát, papírt, kávékavarót, homokot is. Nem is 
beszélve arról, valaki nemrég szétverte a szerkezetet. Több 
helyen működtetnek tejautomatákat – például Kisteleken, 
Balástyán, Sándorfalván és Makkosházán –, nagyobb sikerrel.

Nem az automatával van tehát a baj, hanem az em-
berekkel. Még mindég nem jutottunk el odáig, hogy ha 
látjuk, hogy valaki rongál valamit, ne szó nélkül menjünk 
el mellette, hanem próbáljunk ellene tenni. De talán az is 
megoldás lenne, ha olyan helyre telepítenék, ahol a kör-
nyékbeliek jobban tudnának figyelni a rongálókra.

Reméljük találnak megoldást, és nem szüntetik meg 
végleg a szolgáltatást.

O-NÉ
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Orvosaink, gyógyszerészeink Kiskundorozsmán 11.

„A gyógyszerész a terápia utolsó láncszeme!”
Dr. Sóki András szakgyógyszerész

Dr. Sóki András szakgyógyszerész 1994 óta 
vezeti a Szent István Gyógyszertárat Kiskundo-
rozsmán. A hétfőtől péntekig 7 és 19 óra között, 
páros heteken 8 és 12 óra között nyitva tartó 
patikát a Negyvennyolcas utca 10. alatt találják 
meg a dorozsmaiak.

A város tanácsa 1860-ban tett javaslatot gyógyszertár 
felállítására. A patika jogot Knauf Károly bécsi okleveles 
gyógyszerész mester kapta meg 1861-ben. Knauf Károly 
nevét később Karcsayra magyarosította. Karcsay Károly 
elhunytával fia, Karcsay Aladár okleveles gyógyszerész 
kapta meg a személyes jogosítványt a gyógyszertár vezetésére.

A Szent Istvánhoz címzett gyógyszertár a mostani 
helyére 1890-es évekbe került, ahol Karcsay Aladárnak 
1909-ben bekövetkezett halála után az özvegyi haszon-
élvezetben lévő gyógyszertárat 1912–1918-ig Hulmicsek 
János okleveles gyógyszerész bérelte.

A gyógyszertári jogot az özvegytől 1918. augusztus 
21-én Szirmai Kornél okleveles gyógyszerész szerezte meg. 
Szirmai gyógyszerész, családjával az 1950-es államosítás 
után Budapestre költözött.

A patika vezetését Petőcz Tibor szakfelügyelőre bíz-
ták, aki 1969-ben külföldre távozott, majd dr. Németh 
Miklósné Dr. Takács Mária nyerte el a gyógyszertár veze-
tésére kiirt pályázatot és 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig 
vezette is azt. 1994 novemberétől Dr. Sóki András lett 
a patinás gyógyszertár vezetője. 1995. november 16-tól – ma-
gángyógyszertárként működve – a patika tisztelve az elődö-
ket és a hagyományokat ismét felvette a Szent István nevet.

A régi bútorok és a korabeli berendezési és gyógy-
szerészeti eszközök között beszélgetünk Sóki doktorral, 
aki 1989-ben végzett Szegeden gyógyszerészként. Az 52. 
évét taposó szakgyógyszerész Szegeden született, Kecs-
keméten a piaristáknál érettségizett és földrajz-biológia 
szakos tanárnak készült. A piarista gimnázium rossz 
ajánlólevélnek bizonyult a tanársághoz az akkori érában, 
ezért Szegeden a II. kórházba jelentkezett gyógyszertári 
segédasszisztensnek. Innen már egyenes út vezetett az 
egyetemre, amelynek elvégzése után rövid időre Szen-
tesre, majd Kistelekre került – előbb beosztott, majd 
változó munkahelyű – gyógyszertárvezetői munkakör-
be. Két gyermeke van – leánya gyógyszerész, nagy fia 
Pécsett egyetemista.

A gyógyszerészi munka lényegét a gyógyszeres terápia 
nyomon követésében látja, ugyanakkor fontosnak tartja 
a hozzájuk fordulók teljes körű tájékoztatását a rendelt 
gyógyszerek szedésével, hatásaival stb. kapcsolatban. A 
gyógyszerészi gondozást jelenti a patikában elvégzett kolesz-
terin- és vércukormérés, vérnyomás-ellenőrzés is. Leszö-
gezte: a gyógyszerész a terápia utolsó láncszeme, ezért 
nem tévedhetnek. Tanulmányaik során az általános or-
vosi ismeretekből is ízelítőt kapnak – élettan, kórélettan, 
anatómia, gyógyszerhatástan, klinikai alapismeretek stb. 

– így a patikában megforduló krónikus eseteket felismer-
ve azonnal tudnak szakszerűen intézkedni. Munkatársai 
Mózesné Dr. Szilágyi Hajnalka, Dr. Karai Krisztina szak-
gyógyszerészek – utóbbi a helyi női focicsapat erőssége 

–, Kónya Márta, Bodor Borbála szakasszisztensek, vala-
mint Szalai Józsefné, aki a patyolattisztaságot biztosítja, 
valamint a 40 éves egészségügyi szolgálat után ez év 
júliusától nyugdíjas Kreininger Józsefné kiváló csapatot 
alkotnak a „kétkezi” munkába is rendszeresen besegítő 
Sóki doktorral.

Együtt szerelik le a gyakran mindenkinél okosabb – 
a TV-reklámokon, újsághirdetésen és interneten palléro-
zódott – betegeket jó szóval, szelíden megfogalmazott, 
de meggyőző érvekkel. A közel 10 ezer (!) törzskönyve-
zett készítménynek talán 1%-át készítik helyben, a saját 

„boszorkánykonyhájukban”.
A helyi háziorvosokkal kitűnő kapcsolatban van, 

naponta beszélnek egymással a pácienseket illetően 
is. Szigorúan betartják a vénykiadási szabályokat a zárt 
számítógépes rendszer és a folyamatos OEP-ellenőrzés 
kiszűri az esetleges ügyeskedőket. Mivel helyben nincs 
ügyeleti kötelezettségük – a központi ügyelet Szegeden 
van – nem szolgálhatott helyi sztorikkal a notórius be-
csengetőkről. Ám elmondta: a legtöbb esetben emberi 
felelőtlenség motiválja az igénybevételt.

Hasznos tanácsaiból a legfontosabbat emelnénk ki: 
ne halmozzunk fel otthon készletet a gyógyszereinkből! 
A szomszédasszony nem orvos: az általa javasolt – neki 
hatásos – gyógyszert ne vegyük be! Aki internet segítségé-
vel diagnosztizálja állapotát, rossz és életveszélyes úton 
jár! A patikában mindent megkérdezhet az orvos által 
felírt gyógyszerekről! Az orvos által felírt gyógyszerek se-
gítségével kövesse és hajtsa végre a terápiát, működjön 
együtt orvosával, gyógyszerészével a mielőbbi gyógyulása, 

felépülése érdekében! Éljen és táplálkozzon egészségesen, 
a terápia alatt ne fogyasszon alkoholt és ne dohányozzon!

Beszélgetésünk során megkerülhetetlenül szóba került 
az elszegényedés is: bizony alkalmanként az azonos ható-
anyagú készítmények közül többeknek csak az olcsóbbra 
futja. Sokan jönnek be előzetes ártájékoztatásra is, aztán né-
ha megvárják a kiváltással a pénzes-postás érkezését.

A médiumok ontják a készítmények reklámjait, 
amelyek elsősorban eladás-ösztönzési célt szolgálnak. A 
gyógyszertáruk a KULCS patikák közösségéhez tartozik: 
legújabb kiadványuk – füzetszerű formában – jeleníti 
meg egy-egy szemközti oldalon a betegség tüneteit és 
a vény nélkül megvásárolható készítményeket. Talán ez 
lehet a helyes megoldás a készítmények lavinaszerű fel-
sorolásával szemben.

A gyógyszerész gyógyszerészkedik szabadidejében is! – 
mondja nevetve a doktor, amikor hobbijai iránt érdeklő-
döm. Ifjonc korában focizott, ma már inkább utazik: sze-
relmese Görögországnak. Társadalmi munkában ellátja 
a Magyar Gyógyszerészeti Kamara Csongrád Megyei 
Szervezetének alelnöki teendőit is. Az olvasás is szenve-
délye: neki teljes kikapcsolást is jelent, mert megszűnik 
a külvilággal a kapcsolata ilyenkor. Az utóbbi időben 
érdekli a gyümölcslepárlás, és a cefrekészítés rejtelmeibe 
is szívesen belekóstol. Gyógyszerész barátaival gyakran 
összejönnek egy kis trécsre, és az Omega együttes – az 
örökifjú zenészek, szerinte a sajgó derekukra panaszko-
dó nyugdíjasok példaképei lehetnének – is nagy kedvenc. 
Gyűjti és rendszeresen felújíttatja a régi patikabútorokat, 
felkutat minden szép darabot, ha ideje engedi.

És végül kicsit humoros formában, de tele jó taná-
csokkal álljon itt a gyógyszerszedés tízparancsolata:

1. Gyógyszert szájadba hiába ne végy!
2. Ne kívánd felebarátod gyógyszerét, de ha már meg-

kívántad, ne kérd el tőle!
3. Ne akarj pápább lenni a pápánál!
4. Ne váltogasd kezelőorvosodat és patikádat!
5. Ne csinálj patikát magadnak!
6. Ha mégis van házipatikád, ne csak töltsd – ürítsd is!
7. Gyermekedtől minden gyógyszert zárj el!
8. Ne kínáld gyógyszerrel anyósodat!
9. Ne válogass!
10. Ne csak a gyógyszerben keresd a hibát!

SZENTES BÍRÓ FERENC

INGYEN APRÓ
INGYEN ELVIHETŐ:

– 2 db 3x3 méteres középszőnyeg
Érd.: 62/463–534.

– 2 db mély babakocsi
Érd.: 30/621–6254.

– Elvihető 2 lángú gáztűzhely, Siesta gázmelegítő, 
cserébe elfogadnánk vagy vennénk vegyes tűzelésű vas- 
vagy csempekályhát. Érd.: 62/449–328.

KERESÜNK KIKÖZVETÍTÉSRE:
– kétszemélyes rekamiét, ágyat, kettő fotelt,
– gáztűzhelyet,
– kerekes tolószéket, szobavécét,
– íróasztalt, komódot, szekrényt,
– paplant, párnát.
Dorozsmai lakos délelőtti órákban takarítást, bevásár-

lást és betegápolást vállal. Jelentkezni a lenti számon.
Felajánlásokat, igényeket kérjük a Dorozsmai Napló 

e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu), vagy a Polgárőrség 
30/621–6254-es számra Tímár Lajos részére eljuttatni!
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A szélsőségek körbeérnek, avagy a visszatérő önkényuralom
„Amikor elvitték a kommunistákat, nem szóltam, mert nem voltam kommunista. 

Amikor elvitték a szakszervezetiseket, nem szóltam, mert nem voltam tagja a szakszerve-
zetnek. Amikor elvitték a zsidókat, nem szóltam, mert nem voltam zsidó. Amikor elvitték 
a katolikusokat nem szóltam, mert protestáns vagyok. Aztán eljöttek értem, de már 
nem maradt senki, aki szólhatott volna.”

(Martin Niemöller, teológus)

Az újság előző számában szó volt a jelenkori szélsőjobboldali radikális pártok ideo-
lógiájáról. Továbbszőve az elmélkedést, kijelenthető, hogy az utóbbi idők rámutattak 
arra, hogy a különböző pártok szélsőségesei egymásra is rátalálhatnak, közös hangot 
üthetnek meg a demokratikus ellenzékkel szemben. Nem új jelenségről van szó. Annak 
idején jellemző volt, hogy a tegnap fasisztái a ma kommunistái lettek és vice versa, po-
litikai széljárástól függően – az átjárhatóság nem tiltott, a szélsőségesek köre így teljes 
tehát: szélsőbaltól a szélsőjobbig, majd vissza.

A tegnap és ma összefonódásainak az alapját a demokratikus erők és a demokraták 
megsemmisítésben megnyilvánuló egyetértés adta és adja meg. Ezek az „édestestvérek” 
egyöntetűen utálják a demokráciát és a szabadságjogokat, amennyiben persze nem a 
saját jogaikról van szó. A rendszerváltás előtti 40 év kitörölhetetlen és eleven részévé 
vált a magyar nemzet múltjának. A szélsőbaloldali önkényuralmi rendszer leplezetlenül 
felcserélte a politikum és a társadalom szerepét: a pártnak a nép szolgálójának kellett 
volna lennie, ehelyett azonban a hatalmi elit szolgasorba taszította az embereket. For-
mális, soha be nem tartott alkotmányát és törvényeit, amelyekben névlegesen garan-
tált bizonyos szabadságjogokat, saját maga szegte meg nap mint nap. A diktatúrában 
az Ország Vezérének (továbbiakban: OV) feltétlen tiszteletét a félelemkeltéssel progra-
mozták be a társadalom minden egyes tagjába.

Raymond Aron, Európa egyik legnagyobb hatású közgazdásza és politikai filozófu-
sa a totalitarizmus öt jellegzetes vonását vázolta fel: 1. egypárti politikai monopólium; 
2. kötelező hivatalos ideológia; 3. a kommunikáció és az erőszakszervezetek feletti kizá-
rólagos ellenőrzés; 4. államosított gazdaság; 5. mindennemű tevékenység átpolitizálása 
a hivatalos ideológia mentén.

A pártállami demagógia és propaganda, még ha sejti is, hogy az emberek valamelyest 
azért tisztában vannak alapvető helyzetükkel, az egész társadalmat bevonja a politika 
szféráján belülre. Ez azt jelenti, hogy minden politikai üggyé válik: a gazdaság, a kultúra, 
a sport, a magánélet. Tabunak számít minden olyan nézet, amely nem illeszthető bele 
az állami doktrínába. Bizonyos intézmények, mint például a választások csak formáli-
san működnek: nem történhet meg, hogy ne a párt győzzön. Fontos pozíciókba csak 
az kerülhet, aki bizonyítja hűségét a párt felé. A másként gondolkodók életét ellehetet-
lenítik, egzisztenciájukat tönkreteszik.

A többpárti, pluralista rendszerek legfőbb vonása a különböző pártok és érdek-
szférák egymással való dinamikus versengése. Az érdekérvényesítés az alkotmány által 
garantált keretek közt zajlik. Egy ilyen rendszer működésének alapfeltétele, hogy senki 
ne juthasson abszolút hatalomhoz, magyarul: fékezni kell a hatalmon lévők becsvágyát.

A diktatórikus kormányzási rendszert felidéző politikai kurzus a mai, még 
demokratikusnak nevezett Magyarországon az autoriter beállítódás és az 
autoritarizmus fogalmaival ragadható meg.

ÖNHITTSÉG ÉS CSALHATATLANSÁG. Az államhatalom autoriter, ha túlhang-
súlyozza önnön fontosságát és tévedhetetlenségét, mindezzel magának vindikálva az 
értelmezés monopóliumát, tehát hogy csakis egyfajta diskurzus, mégpedig saját nézőpont-
ja a helyes és legitim, a közbeszédben minden más nézet nemzetellenes, mert aláássa a 
kormány törekvéseit, ezáltal hazaárulást követ el az a személy, aki nem ért egyet OV-vel.

KORMÁNYZATI TÚLBURJÁNZÁS. A fentebb említett hatalmi becsvágy megfé-
kezésére kitalált számtalan törvényt és intézményt az autoriter kormány kijátssza vagy 
a saját képére formálja. Pártkatonát ültet a köztársasági elnöki székbe, a kormányhoz 
lojális embereket ejtőernyőztet be minden fontosabb intézmény vezetői székébe és 
tanácsába, ezáltal mind a három hatalmi ágat ellenőrzése alatt tudja tartani.

PROPAGANDA. Se szeri, se száma azon eseteknek, amelyek során a közpénzből 
fenntartott állami közszolgálati média elhallgat, eltussol, hamis színben tüntet fel olyan 
eseményeket, amelyek a kormányzat számára kényelmetlenek. A pártállami időket 
idéző kiretusálós húzások, a szakmaiságot és a hibákat számon kérők felé kommunikált 
nyegle arrogancia azonban önként vállalt szervilizmus hazánkban; jutott rá idő törté-
nelmünk során, hogy kitermelődjön az az autoriter embertípus, amely feltétlen hűsé-
get fogadó vazallusként szolgálja urait.

Történt néhány évvel ezelőtt, hogy Dorozsmán, az egyik állami ünnep 
hivatalos megemlékezésén előadandó műsor keretében nem hangozhatott el 
egy Petőfi-vers, mert az túl forradalminak találtatott: éles szavakkal kelt ki a 
hatalmon lévő önkény ellen. Helyette egy „szelídebb” Petőfi-vers volt hallható. 
Minél nyilvánvalóbb és pitiánerebb egy (ön)cenzúra, annál ostobább is.

FUNKCIONÁRIUSOK. Az államhatalmi plutokrácia egyik vonása, hogy a hatalmi 

ágak és a közigazgatás vezető pozícióiba saját embereit, valamint „ellenőrzött”, megbíz-
ható funkcionáriusokat, a rokonokat, a barátokat ülteti. A rátermettség, a tapasztalat, 
a tehetség másodlagos. A hozzá nem értés, a gazdaságtalan ügyvitel és a korrupt rész-
rehajlás garantált. A „mezei”, ne adj isten, nem kormánypárti nézeteket valló emberek 
itt labdába se rúghatnak. Ékes példa ezen szisztémára a megyei kormányhivatal és 
a szegedi járási hivatal is, amelyek háza tájékán azért volt rendkívül forró a nyár, 
mert menesztették illetve folyamatosan menesztik amúgy „rendszerkompatibilis” 
vezetőiket. E „tisztogatások” azt jelzik, szakmai helyett politikai döntések szü-
letnek, és rendkívül csekély dolog is elegendő ahhoz, hogy OV bizalma megren-
düljön valakiben.

Tavalyi történet: egy mostani polgármester-jelöltről elterjedt a hír, miszerint 
lakóparkot építtetne ide, Dorozsmára, az itt lakó cigányok és más szegények szá-
mára. A helyi kultúraszervező nyitottan, optimistán nyilatkozott a témában, egé-
szen addig, amíg a közfelháborodás hatására a helyi vezetők el nem kényszerültek 
határolódni e tervtől és a radikálisok el nem kezdtek politikai tőkét kovácsolni 
az ügyből; innentől kezdve természetesen nagy óvatosság, a lakópark megvalósí-
tásának ellenzése jellemezte eme intézményvezető újabb gondolatait is. Persze, 
könnyen találhatnánk igazolást e szervilis viselkedésre: együtt kell működni, tel-
jesíteni kell kívánságait azoknak, akiktől a pénzt és a támogatást kapja. Ez a gon-
dolatmenet azonban alapvetően hibás: az a pénz a köz pénze, amely az adóinkból 
folyik be. Mi fizetjük a munkájukat, ezt sosem szabad elfelejtenünk!

A JOBBOLDAL ÁLOMORSZÁGA. Politikusok, de még az amúgy nemigen politi-
záló, a politikától ugyan távolmaradó, de politikai világnézetet valló honpolgárok már 
jóval a rendszerváltás előtt és főleg után arra alapozták jobboldaliságukat, hogy ezzel 
vallanak ellenzéki értékeket. Magyarul a jobboldaliság számukra OV-vel, a kommunis-
tákkal és a diktatúrával való szembehelyezkedést jelentette. Az alapozta meg politikai 
értékrendjüket, hogy elutasították az önkényes, elnyomó kormányzást, és helyette egy 
demokratikus, szabad állam megalakításának igénye mellett törtek lándzsát.

A probléma a következő: hogyan lehetséges az, hogy jobboldaliak, akik a szabad, 
demokratikus értékek tisztelete mellett lettek azzá, amik, vakok a jobboldali 
konzervatív–autoriter rendszer hatalmi visszaéléseire? Miként valósulhat meg az, 
hogy elvi támogatói, néma cinkosai lesznek a rezsimnek, holott szembeállva a radikális 
baloldallal, éppen hogy az elutasítóinak kellene lenniük? Mi zajlik le ilyenkor a jobbol-
daliak gondolkodásában, és mi okozza tétlenségüket?

Kognitív disszonancia. E pszichés állapot akkor következik be, amikor egy már 
meglévő tudati tartalom (egy világnézet, egy vélemény, egy viszonyulás bizonyos dolgok-
hoz) mellé új információ társul, amely ellentmond a meglévőnek. Tegyük fel, hogy 
megvásárolunk egy mosóport, mert úgy véljük, az a legjobb az összes között, és 
az kiszedi a foltokat a ruhából. Amikor viszont a ruhák mégis foltosak maradnak, az 
ebből származó tapasztalattal ellentmondásba kerülünk. A kognitív disszonancia ál-
lapota szorongáshoz hasonló: a cél, amelyre ilyenkor törekedni kell, az a disszonancia 
felszámolása.

A szégyen hatalma. Nincs olyan ember, aki nem érezné magát kellemetlenül ak-
kor, amikor rájön arra, hogy tévedett valamiben. Amikor más is tudomást szerez a téve-
désről, szégyenérzet alakulhat ki az emberben. A diszkomfort érzetének megszűntetése 
céljából különböző elhárító mechanizmusokat fog bevetni: tagadja a tévedését, esetleg 
próbálja a hibát másra kenni, próbálja magát kivonni a felelősség alól, bűnbakokat ké-
pez. A tévedés bevallása azért a legvalószínűtlenebb (de azért még járható) út számára, 
mert ezzel önértékelését, önbecslését csökkentené, ezáltal emberi értékét kicsinyítené 
a többi ember szemében.

A hibákért, minden rosszért, és úgy általában minden gonoszságért a pártállam 
a Nyugatot: kapitalizmusát és dekadens kultúráját bírálta. A nyugatellenes szólamok 
reneszánsza az autoriter államban törvényszerű.

Magyar illuzionizmus. A tévedés érzésének elnyomása az emberben egészen a 
valóság tagadásáig fajulhat. Ez nem azt jelenti, hogy számára nem létezik valóság, ha-
nem hogy nem veszi figyelembe a valóság azon aspektusait, amelyek fenyegetnék lelki 
nyugalmát. Minél nagyobb a „tét”, annál erősebb az illúzió, ezáltal annál keményebben 
fog ellenállni minden olyan racionális érvnek, amellyel meggyőzhető lenne az igazságot 
illetően. Ebből fakad az, hogy az általunk gyűlölt pártok által elkövetett tettekre habzó 
szájjal reagálunk, míg a nekünk tetsző pártok összes galádsága felett szemet hunyunk. 
Társadalmunknak rettentő nagy tehetsége van vágyálmok kergetésében, rendkívül nyi-
tott arra, hogy illúziókba ringassa magát.

Konzervatív-autoriter világnézet. Ahogy azt Adorno, Horkheimer és mások 
szociológiai felméréseik alapján kimutatták, a baloldali szociáldemokrata, a liberális és 
a jobboldali konzervatív politikai világnézetek közül ez utóbbi bizonyult a leginkább 
tekintélyelvűnek. A jobboldaliak politikai gondolkodása roppant hajlamos tekintély-
elvű nézetek befogadására. A tekintélyelvűek világa hierarchia-világ, amelyben az érté-
kesebb és értéktelenebb embereknek megvan a maguk helye. Az autoriter konzervatív 
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úgy véli, egy országnak kevésbé törvényekre és politikai programokra, hanem bátor, erős 
és odaadó vezetőre van szüksége, akiben a bizalom feltétlen. A hangoskodókat, akik 
megpróbálnak kételyt ébreszteni az emberek fejében, jobbnak látják elhallgattatni. Úgy 
vélik, nem szabad a vezetőket kritikával illetni, hanem inkább azokat kell elítélni, akiket 
az ország vezetői (OV) maguk is elítélnek.

Opportunizmus, társutasság. Vannak a jobboldalon sokan, akik hasznot tudnak 
húzni a jelenlegi állapotok fenntartásával, konzerválásával. Valós vagy álkonzervativizmu-
suk önérdekből táplálkozik. Ezeket az embereket a hatalom lekenyerezte, a kegyeibe 
fogadta őket, ezért tehát érdekükben áll, hogy a hatalmi viszonyok ne változzanak 
meg.

Radikálisok. Ők csupán azért kerültek ellenzékbe a kommunista államhatalommal 
szemben, mert valamilyen oknál fogva kiszorultak az elitből, de amúgy nem lenne 
tőlük idegen egy autoriter önkényuralmi rendszer kiépítése, feltéve, ha közel kerül-
hetnek a húsos fazékhoz.

MI A MEGOLDÁS? A jobboldali választópolgárok minderre azt felelhetnék (tel-
jesen jogosan!), hogy nem az értékrendjükkel van a baj, hanem azokkal, akik ezen 
értékrend nevében rosszat cselekednek, akik túszul ejtve a jobboldaliságot csupán 
mérhetetlen hatalomra törekednek. Tökéletesen igazuk van! A megoldás tehát ezen 
ártó elemek eltávolítása a hatalomból. A jobboldal megtisztulásának a jobboldalon 
belül kell elkezdődnie. Nem vitás, egy ilyen vállalkozáshoz minősített többség szük-
ségeltetik. Az sem kérdés, hogy tettekre is szükség van.

A leghelyesebb út például, ha a hatalom helytartóit, helyi kiszolgálóit nem 
juttatják hatalomhoz a választópolgárok. Mivel a tapasztalatok szerint úgyis csak 
bábjai a hatalomnak, nem a helyi érdekeket fogják elsődlegesnek tekinteni, ha-
nem azt, amelyet a hatalom épp megkíván. Ne legyenek illúzióink arról, hogy 
egy autoriter államban a helyi közösségekbe „beejtőernyőztetett” funkcionáriusok 
nem mindössze OV polipkarjai, kiterjesztései!

Továbbá ne engedjük magunkat demagóg érvelésekkel rászedetni! Teljesség-
gel csalárd az az érv, hogy a közösség sokkal jobban jár, ha helyi szinten is hata-
lompárti vezetőt emel maga fölé, nem pedig ellenzékit. A hatalom azon zsaro-
lása, miszerint „szavazzatok az én emberemre, máskülönben nem lesz pénz”, a 
legocsmányabb és legócskább húzás, amelyet csak egy öntelt kormányzat 
engedhet meg magának. Ne hagyjuk továbbá, hogy elkápráztassanak bennünket 
olyan statisztikákkal, amelyekben megtörtént, ténybeli adatokat hasonlítanak össze 
feltételezett, csak tervben lévő számításokkal! Ez nettó parasztvakítás!

ÖSSZEGZÉS. Az autoriter állam kiépülése az elmúlt néhány évben felgyorsult és 
egyre inkább leplezetlenné vált. Mindez azért is történhetett meg, mert – egy köz-
hellyel élve – Magyarország következmények nélküli ország. Elkezdhetünk megba-
rátkozni azzal a gondolattal, amellyel egyre többen értenek már egyet: nevezetesen, 
hogy amiért hazánkban a kormány úgy-ahogy (kényszerből) még figyelembe 
veszi az emberi jogokat, csakis kizárólag az EU-tagságunknak köszönhető.

MOLNÁR BALÁZS

Volt egyszer egy kórház…
Gondolatok Szeged intézményesített egészségügyi ellátásáról

Az 1800-as évek elején egy nagylelkű fa- és szénke-
reskedő látva sok szerencsétlen és elesett embert a piac 
körül, úgy döntött, hogy „Ispotály” néven felépít egy épületet 
és Szeged városának ajándékozza ezen elesett emberek 
gondozására. A kiegyezés után Ferenc József Szegeden történt 
látogatásakor ígéretet tett az ispotály kórházzá történő 
átalakítására, amit meg is valósítottak.

A nagylelkű fa-és szénkereskedő, nem volt más mint 
Posonyi Ignác, aki ezen önzetlen cselekedete miatt meg-
érdemli, hogy neve szerepeljen írásomban. Egyébként utca 
és márványtábla is őrzi nevét és nemes gesztusát. Azért 
telepítette 1802-ben a rókusi templom tövébe, mert 
Szent Rókus a betegek védőszentje és az ő áldását kérték 
a betegek és szegények ellátására épült épülethez, melyet 
a legelvetemültebb kommunista időszakban – az ’50-es 
években – sem mertek funkciójában megváltoztatni. Hogy 
később erre hogy volt bátorság, nem a mi feladatunk 
megválaszolni. A kórház belső- és külső homlokzatán 
is látható volt az eredeti kórházi címer látható volt, me-
lyekből a belsőt néhai Pásztor István főmérnök barátom-
mal lebontattuk, és átvittük a II. kórház homlokzatára. 
Örömmel nyugtázom, amikor arra járok, hogy Szent 
Rókus áldását ezen keresztül is – és saját munkánk révén 

– megteremtettük. A címer ma is ott látható a II. kórház 
főbejáratától balra lévő falsíkon.

A Rókusi kórház nagy hírű intézménnyé vált, mind 
a vonzáskörzet, mind a hármashatár közelében élő embe-
rek számára. Ez annak köszönhető, hogy szakmailag és 
erkölcsi magatartás vonatkozásában is kiváló koponyák 
vezették. Az intézmény fejlődése szinte megállíthatatlan 
volt, a Honvéd kórház (II-es kórház) összevonásával ma-
gas szintű tudományos, szakmai munka folyt, a Szegedi 
Egyetemmel szintén, kölcsönös szakmai integráció alapján.

A rendszerváltás időszakáig – ki tudja, milyen okok-
ból – az ország kórházai közül a 126. helyre soroltatott. 
Az 1990-es évek elejétől a városvezetés és a közgyűlés po-
zitív hozzáállással, nagyfokú kubatúra fejlesztéssel és az 
anyagi lehetőségek szerint a legmodernebb eszközökkel 
igyekezett felszerelni. Ennek következtében a 126. helyről 
a 23. helyre került az országos rangsorban. Kibővültek a 
szakrendelői kapacitások, megtörtént – szinte a kórházak 
közül elsőként – a komputertomográfia (CT) telepítése, 
sürgős betegellátó osztály kialakítása. Így a határ közelé-
ből is sok beteg gyógyíttatta magát a szegedi kórházban. 
Szoros szakmai kapcsolat alakult ki a SZOTE és a városi 

kórház között. Példa erre az urológiai tanszék áttelepítése. 
A kórház ekkor kapta meg az „Oktató Kórház” címet.

2004-ben az akkori városvezetés – dilettáns módon 
– a kórház épületét az egyetemi ellátás keretébe integrálta, 
semmibe véve azt a tényt, hogy a kórházat Posonyi Ignác 
virilista polgár alapította. Nem tudni, hogy az átvételkor 
milyen jogok és kötelezettségek vonatkoztak az egyetem-
re és milyenek a kórházra. Szeretném megjegyezni, hogy 
ez a szakmai és gazdasági integráció sem az országban 
(lásd Budapest, Debrecen, Pécs vonatkozásában), sem az 
egész fejlett Európában nem működik. Szakmailag két 
eltérő progresszivitási szintű ellátásra jogosult intézetet 
vontak össze és ez több volt, mint hiba. Erre való hivat-
kozással lehetne és kellene a magánalapítású – volt Rókus 
kórházat – egy szociális központtá, a szegények ellátásá-
nak segítésére, továbbá krónikus ellátást és ápolást 
és úgynevezett hospice (daganatos, végstádiumban lévő 
személyek kezelése) ellátást igénylő betegek ellátási köz-
pontjává alakítani, önálló gazdasági egységként működ-
tetve. Központi költségvetéssel és OEP-finanszírozással, 
hiszen ilyen profilú ápolási osztály Csongrád megyében 
alig akad. Még az első nagy, kórházi ágyleépítési folyama-
tok idején is sikerült megőrizni a kórházat szomszédos 
városok polgármestereivel történő hosszas egyeztetések 
után, melyek a város és vonzáskörzetének biztonságos 
betegellátását és gondozási ellátását biztosították.

Az ágycsökkentés következtében szükségessé vált a 
kórház szakmai és strukturális átszervezése. A geriátriai 
(öregkori betegségek gyógyítása) problémák számának 
emelkedése miatt egyre nagyobb szükség lett a krónikus 
ágyak létrehozására és fenntartására. Ekkor került reflek-
torfénybe a régi adományozó álmának megvalósítása, 
egy krónikus osztály létrehozása. Az igen elhanyagolt és 
elhasználódott épület felújítása komoly anyagi megter-
helést jelentett a város és az állam számára is.

A felújított intézményben sikerült kialakítani 105 
krónikus ágyat, amivel a kórház habitusa és formája lehe-
tővé tette 45 ágyon agyvérzéses, stroke-os (agyi érka-
tasztrófában szenvedő) betegek számára a rehabilitációt. 
Az egyetemmel történő konzultáció alapján létrejött 
az immun-reumatológiai osztály, melynek jelentőségét 
senki se vitatta, mert létjogosultságát igazolta már az 
akkor bevezetett várólista. Tényként mondanám, hogy 
megalakult a II-es kórházban az onkológiai osztály, mely 
Dr. Perényi László humánus és odaadó vezetésével segí-

teni igyekezett mind a betegek, mind a hozzátartozók 
fájdalmának enyhítésében.

Minden ország egészségügyi stratégiájának legfonto-
sabb elemét képezi az infektológia (a fertőző betegségek-
kel foglalkozó orvosi szakterület). Kérdés, hogy valóban 
szükség volt-e a teljesen felújított és modernizált Pulz ut-
cai fertőző felszámolására, valamint, hogy a most rendel-
kezésre álló ágyszám vajon elég-e egy pandémiás – fer-
tőző betegség okozta járványos – időszakban a betegek 
izolálására és gyógyítására.

Nem mondhatjuk, hogy Szeged városának híres kór-
háza van. A békéscsabaival, gyulaival, kecskemétivel stb. 
szemben megszűnt Szeged megyei jogú városi kórháza. 
Ezzel együtt jól képzett és közismert szakembereket veszí-
tettünk el, akiket az ország más kórházai örömmel fogadtak!

Ezen eszmefuttatás után elmondanám, hogy Szeged 
város betegellátásának kardinális kérdése lesz az onkológiai, 
geriátriai, krónikus ágyak bővítése. Tudomásom szerint 
a város tulajdonát képezi a volt Rókusi kórház, célszerű 
lenne – szinte azonnali hatállyal – a geriátriai, krónikus 
ágyak visszatelepítése, mivel a Szeged város területén, akár 
karitatív, akár magán kezdeményezéssel létrejött szeretet-
otthonok az életkor előrehaladtával ránk zúduló ápolási 
problémákat nem képesek megoldani (állandó telt ház)! 
Nonszensz állapotnak tekinthető, hogy szegedi lakosok 
krónikus beteg hozzátartozóikat 100–150 km-es távolság-
ban lévő intézményekben látogassák, már akiknek erre 
anyagi fedezetük van.

A létrehozandó krónikus osztály, akár szakmai és egyházi 
segédlettel, a demensek – szellemileg leépült személyek 

– lelki gyógyulását is segíthetné. Ez lehetne a városunk 
XXI. századi történetének leghumánusabb intézményeinek 
egyike, melynek felállításával a döntéshozók kellő érzékeny-
séget tanúsíthatnának az idős, szociálisan rászorult betegek 
minőségi ellátása terén. Felvetődik a kérdés, hogy ez mennyi 
anyagi ráfordítással jár. Egyszerűen bizonyítható és köny-
nyen kiszámítható, hogy ezen intézmény létrehozásával 
mentesülnének az aktív ágyak a krónikus betegellátástól. 
A felszabaduló ágyak eredményesebben és gazdaságosab-
ban tölthetnék be terápiás funkciójukat.

Egy megyei jogú kórház szükségességét igazolhatják 
az alábbi indokok: megyei jogú város (Szeged és vonzás-
körzete, hármashatár???), krónikus osztály, geriátria, króni-
kus onkológiai – daganatos – osztály, ágyak, infektológia.

DR. THURZÓ FERENC kórházi főtanácsos
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Botka László: A városrészek 
Szegeddel együtt fejlődnek

„Rengeteg tervünk van, amit szeretnénk még megvalósí-
tani Szegeden: újabb nagyberuházásokat készítünk elő, de a 
városfejlesztés ezzel egyenrangú feladata az is, hogy minden 
városrészben teremtsünk valami olyan értéket, amire az ott 
élők régóta vártak – mondta el Botka László, aki nemcsak a 
dorozsmaiak családi napján vendégeskedett, hanem ellátoga-
tott a városrész többéves hagyománnyal bíró rendezvényére, 
a kakasfőző versenyre is.

A városvezető szerint elengedhetetlen, hogy ebbe a közös 
városfejlesztési programba a dorozsmaiak javaslatai, elkép-
zelései, tervei  is meg tudjanak jelenni, mert csak így lehet 
töretlen a városrész fejlődése.

A célok megvalósításához a békés építőmunkát 
segítő képviselők kellenek

– Azt gondolom, hogy minden szegedi joggal lehet büszke 
arra, hogy ahogyan városszerete, úgy itt, Dorozsmán is számos 
fejlesztést meg tudtunk valósítani, amelyektől szebb lett a 
település és könnyebb lett az itt lakók élete. De számunkra 
nagyon fontos az is, hogy ne csak a szigorúan vett fejleszté-
sekben, hanem összetartozásban, közösségben, sőt, kisközös-
ségekben gondolkodjunk, hiszen tudjuk – minden nagyobb 
közösség a kisebbekből épül föl és minden kisközösségnek 
kellenek olyan értékek, amelyek csak az övéik, amikre büsz-
kék lehetnek. A „dorozsmaiság” egyedi érték, így nagyon 
vigyáztunk az olyan szimbólumokra is, mint a dorozsmai szél-
malom és végtelenül örültünk, amikor a városrész jelképe, a 
kőbárány, hosszú hányattatás után végre hazatért…

Ez mutatta meg számunkra, hogy az „enyém-tiéd” vitát 
egyetlen szó oldhatja békévé: a „miénk”. Mi ebben a szellemben 
szeretnénk élni, ez Szeged – ahogy szeretjük.

Botka László emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években 
300 milliárdos uniós fejlesztési forrás ékezett Szegedre. 

Az új szabályok szerint a városnak már biztosan van 
32 milliárd forintja, de a cél, hogy az eddigi sikerekkel 
magasra tett lécet is átugorjuk a következő években. Ehhez 
az kell, hogy a szegediek olyan közgyűlést válasszanak a 
polgármester mellé, amely partner lesz a békés építőmunká-
ban. Ennek figyelembe vételével választották ki a baloldal 
két képviselőjelöltjét, akiket Botka László ezúton is a dorozs-
maiak figyelmébe szeretne ajánlani.

A dorozsmaiakat kell képviselni a torony alatt

– A „torony alatt”, a szegedi közgyűlésben ketten képvi-
selik Dorozsmát. Két olyan személyt – Bezdány Gézát és 
Lauer Istvánt – jelöltünk, akik emberileg is, szakmailag is 
már teljesítettek a helyi közéletben, és ezt a békés építőmun-
kát szeretnék folytatni. Azt várom el tőlük, hogy a dorozsmaia-
kat képviseljék majd a városi közgyűlésben, mert tudnunk kell, 
hogy az itt élőknek milyen elképzeléseik, terveik, vágyaik vannak. 
A választásokig tartó néhány hétben minél több dorozsmaival 
fognak találkozni, hogy összegyűjtsék a problémákat, amelye-
ket haladéktalanul meg kell oldani, és azokat a terveket, ame-
lyek a városrész és Szeged fejlődését szolgálják – mondta el 
Botka László.

Senki nem veheti el Szegedtől az uniós fejlesztési 
pénzeket!

Botka László csapatával a békés építkezést szeretné tovább 
folytatni, ezért elkészítették a következő évekre szóló terveket. 
Az új, hétéves uniós fejlesztési ciklus azonban egy kicsit más 
lesz, mint a korábbi. A magyarországi nagyvárosok között 
ugyanis most előre elosztották – lakosságszám alapján arányo-
san – a fejlesztési forrásokat. Szegednek már fixen megítélt 
egy 32 milliárdos összeget az Európai Unió. Ezt 
csak szigorú szabályok alapján költhetjük el – viszont 
senki és semmi nem tudja elvenni tőlünk!

– Az elmúlt években 300 milliárdot nyertünk, nekem az a 
célom, hogy legalább ennyit, ha nem többet hozzunk Szegedre 
a következő időszakban is.

A következő években ebből az összegből és további, pályáza-
tokon nyert forrásokból megépülhet a déli Tisza-híd, és egy új, 
fedett sportuszodával is gyarapodat Szeged. A Mars térről 
korszerű körülmények közé költöztetik a buszpályaudvart, a 
Széchenyi tér rendbetétele mellett a lakótelepek közül teljesen 
megújul Odessza és Tarján. Az épülő lézerközpont melletti 70 
hektáros területen pedig egy tudományos-ipari parkot fog létre 
hozni a városvezetés, ami munkahelyek százait jelenti a szege-
dieknek.

– A szegediek egyharmada a belvárosban, egyharmada a 
lakótelepeken, egyharmada pedig a körtöltésen kívül él. Ed-
dig is vallottuk, hogy akkor igazságos egy városfejlesztés, ha 
minden évben, minden városrészben meg tudunk valósítani 
valami fontosat. A következő öt évben is ez lesz a célunk  – 
mondta el Botka László. 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Mutyipénzek 
helyett járdák

A most véget érő önkormányzati ciklus mérlegé-
hez tartozik az is, hogy a közgyűlés fideszes-jobbikos 
többsége évi ötszáz millió forinttal növelte a városi 
cégek támogatását minden épeszű ok nélkül. Ez négy 
év alatt összesen kétmilliárd elpocsékolt forint. Ezt 
a kétmilliárd forintot, az adófizetők pénzét a jobbol-
dal által kinevezett cégvezetők számolatlanul elkölt-
hették. Így került magánzsebekbe a közpénz. Botka 
László megígérte, ha közgyűlési többséggel irányít-
hatja Szegedet, azonnal véget vet ennek a pénzszi-
vattyúnak, a megspórolt összeget pedig útjainkra 
költi a város Ez azt jelenti, hogy évente legalább 500 
millió forintot lehet majd út- és járdaépítésre fordí-
tani, amelyből egyetlen városrész sem maradhat ki.
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dr. Botka László Bezdány Gézát és Lauer Istvánt ajánlja

Kéz a kézben a baloldal jelöltjei 
Kiskundorozsma jövőjéért

Szeged joggal lehet büszke Kiskundorozsmára, hiszen a városrész 
történelme, hagyományai, tradicionálisan összetartó közösségei nagyon 
jó példát mutatnak mindannyiunk számára. Nem véletlen, hogy a 
„torony alatt”, a szegedi közgyűlésben ketten is képviselhetik majd ezt a 
városrészt, hiszen Dorozsmának két választókerülete is van.

A baloldali összefogás – az MSZP, a DK és az Együtt – 
most két olyan személyt jelölt a dorozsmaiak képviseletére, 
akiket egészen biztosan minden itt élő ismer, hiszen a helyi 
közéletben emberileg és szakmailag is jelentős teljesítményt 
nyújtottak az elmúlt években.

Otthonosabbá, barátságosabbá, korszerűbbé 
tenni Dorozsmát

A két képviselőjelölt – Bezdány Géza és Lauer István – együtt, 
minden lépésüket egyeztetve, szorosan együttműködve szeretnének 
dolgozni Dorozsma jövőjéért, fejlődéséért októbertől. Céljuk, hogy 
Kiskundorozsma és környéke még otthonosabb, barátságosabb és kor-
szerűbb legyen.

– Szegeden a jövőben is szeretnénk folytatni azt a városfejlesztést, 
amelynek lényege, hogy folyamatosan minden városrészben tudjunk 
teremteni valami olyan értéket, amire az ott élők régóta vártak. A 
dorozsmaiak számára is az a legfontosabb, hogy ebben a közös vá-
rosfejlesztési programban az általuk javasolt, támogatott célok is 
meg tudjanak jelenni. Ennek figyelembe vételével választottuk ki 
a baloldal két közös képviselőjelöltjét, akiktől azt várom, hogy ne 
a polgármestert és a közgyűlést képviseljék Dorozsmán, hanem a 
dorozsmaiakat a városi közgyűlésben, mert tudnunk kell azt, hogy az 
itt élőknek milyen elképzeléseik vannak – mondta Botka László polgár-
mester. 

A tősgyökeres dorozsmai: Bezdány sportközpontot 
építtetne és felfuttatná a dorozsmai focit

Az I. számú választókerület kép-
viselőjelöltje Bezdány Géza, akit minden 
bizonnyal sokan ismernek, hiszen kivá-
ló szakmai munka áll mögötte és Do-
rozsmán mindig egy közösségformáló, 
közösségteremtő ember volt. A 64 éves 
diplomás szakoktató, két gyermek 
édesapja és tősgyökeres dorozsmai, 
születése óta itt él.

– Mindannyian szeretjük Szegedet, ezt a lendületes, kulturált, fi-
atalos várost. Örülök, hogy az elmúlt 12 esztendőben, Botka László 
polgármestersége idején átalakult, megszépült, dinamikusan fejlődő 
pályára állt a város. Számomra a következő lépés, hogy a kisebb közös-
ségekben, az egyes választókörzetekben – így Kiskundorozsmán – is 
valóra váltsuk terveinket, s közösen tegyünk meg mindent azért, hogy 
szűkebb környezetünk biztonságos, tiszta, barátságos és élhető legyen – 
mondta Bezdány Géza. – Ennek érdekében terveim közt, a teljesség 
igénye nélkül, az alábbi megvalósítandó pontok szerepelnek:

ü FOLYAMATOSAN JAVÍTANI FOGJUK AZ UTAK, JÁRDÁK, 
TEREK BURKOLATAIT;
ü KARBANTARTJUK AZ EGÉSZSÉGES PIHENÉST SZOLGÁLÓ 
ZÖLD TERÜLETEKET, AZ ÚJ PARKOKAT, JÁTSZÓTEREKET;
ü AHOL SZÜKSÉGES, KICSERÉLJÜK AZ ELAVULT JÁTSZÓESZ-
KÖZÖKET;

ü JAVÍTANUNK KELL A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FELTÉTELEIN IS, 
EZÉRT IGYEKEZNI FOGUNK AZ ITT ÉLŐK IGÉNYÉHEZ IGAZÍTTAT-
NI A MENETRENDET ÉS A JÁRATSŰRŰSÉGET;
ü A DIANOVSZKY TÉREN, AZ ISKOLA ÉS AZ ÓVODA SZOMSZÉD-
SÁGÁBAN EGY SPORTKÖZPONTOT TERVEZÜNK KIALAKÍTANI, 
AHOL A TELEPÜLÉS APRAJA-NAGYJA MOZOGHAT, KIKAP-
CSOLÓDHAT;
ü FEL KÍVÁNJUK ÉLESZTENI A NÉGY ÉV ALATT TÖNKRETETT 
VÁROSRÉSZI LABDARÚGÁST, AZAZ A HELYI FUTBALLCSA-
PATOT VISSZA AKARJUK JUTTATJUK A MEGYE I-BE.

Lauer István utakat újítana fel 
és olcsó áruházat építtetne

A II. dorozsmai választókörzetben 
szintén egy kipróbált közéleti embert, 
Lauer Istvánt indítja a MSZP – DK – 
Együtt. A jelölt már korábban is sokat 
tett az itt élőkért és a közösségekért – 
nem ismeretlen a dorozsmaiak számra 
sem személye, sem munkája.

– Távol tartottam magam a politikától, de az elmúlt négy év 
megtanított arra, hogy egy önkormányzati képviselő csak akkor szol-
gálhatja a közösséget mindenki megelégedésére, ha ott él és dolgozik 
azokkal, akiknek az érdekeit képviselnie kell. Csak így azonosulhat a 
problémáikkal, hiszen azok közösek. Dorozsma nagyon sokat változott 
az elmúlt időkben, de nem lehetünk elégedettek, hiszen bőven vannak 
még terveink, feladataink – mondta Lauer István. – Megválasztásom 
esetén az alábbi fejlesztésekért fogunk dolgozni:

ü ÚT- ÉS JÁRDA-FELÚJÍTÁSI PROGRAMOT INDÍTUNK;
ü FEJLESZTENI KÍVÁNJUK DOROZSMA KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZATÁT;
ü TORNASZOBA KIALAKÍTÁSÁT TERVEZZÜK A JERNEY-ÓVODÁBAN;
ü SEGÍTENI FOGOM AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI ÚSZÁSOKTATÁST;
ü FELÜLVIZSGÁLJUK ÉS FEJLESZTJÜK A KÖZVILÁGÍTÁST;
ü HELYET ÉS LEHETŐSÉGET MEGVIZSGÁLVA ÖSZTÖNÖZNÉK EGY, 
A COOP-NÁL OLCSÓBB ÉLELMISZER DISZKONTÁRUHÁZ MEG-
ÉPÍTÉSÉT A VÁROSRÉSZBEN;
ü NEM FELEDKEZNÉK MEG A PARKOK ÉS A JÁTSZÓTEREK FEJ-
LESZTÉSÉRŐL SEM;
ü FOLYTATNÁNK A HAGYOMÁNYOS, JÓ HANGULATÚ HELYI 
RENDEZVÉNYEK MEGSZERVEZÉSÉT, TÁMOGATÁSÁT IS, HISZEN 
EGY VÁROS, EGY VÁROSRÉSZ EREJÉT AZ MUTATJA, HOGY 
MENNYIRE ÉLHETŐEK A TERMÉSZETES KÖZÖSSÉGEI.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Az idei Faragó-napról
Szeptember első hétvégéjén ismét a bográcsok alá 

gyújtottak a már hagyománnyá vált kakasfőző verseny 
csapatai a kiskundorozsmai Faragó téren. Idén már 65 
csapat adta le nevezését annak reményében, hogy az ő 
pörköltjét választja legjobbnak a zsűri. Lassan kicsinek 
bizonyul a Faragó tér, mert délutánra több mint ezren 
látogattak ki a térre. Volt ott játszótér, vattacukor, ugráló 
asztal, szerencsekerék, cukorkás, lufis, Pepi bohóc, gye-
rekműsor, retro disco és természetesen a mulatós zene 
sem hiányozhatott, melyről Míg József kiváló mórahalmi 
zenész gondoskodott.

A vásári forgatagban szaladgáltak a gyerekek, beszél-
gettek, mulattak a felnőttek. Rendezvényünket megláto-
gatta két polgármesterjelölt: dr. Botka László és Kothencz 

János is. A jó hangulat mellett mindenki nagyon várta a 
zsűri döntését, hogy kié lesz a legjobb kakaspörkölt. A 
zsűri (Raj Tamás és Bayer Attila) közel két óráig ízlelgette, 
kóstolgatta a finomabbnál finomabb pörkölteket, mire 
meghozta a döntését. Első helyezést ért el és ezzel 40 
ezer forintos vásárlási utalvány ütötte a markát Tahi Nor-
bert és csapatának. Második helyezett Kovács Ferencné 
és csapata lett. Az első 10 helyezést elért csapat pedig 
gazdagabb lett egy szép kakasos köténnyel, amit erre az 
alkalomra készítettek a szervezők.

A Faragó-napon a Szélmalom egész napra kinyitott, 
így a résztvevők megtekinthették a Dél-Alföld egyik 
ipartörténeti műemlékét is.

H. G.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

KÖSZÖNET
A Kálmán közben úgy építették ki az aszfaltot, 

hogy lejtett az úttest a Széchenyi utca felőli ház északi 
oldalára. Levelet írtam ez ügyben a városüzemeltetési 
osztályra, ahol ígéretet tettek a helyzet megoldására. 
Meglepetésemre, szeptember 2-án már kint is voltak vagy 
öten. Bevállaltam, hogy a szűk út és a járda közti gazt 
kitakarítom, hogy meg tudják majd határozni, mennyire 
lejt az út. Megtörtént a férfit is próbára tévő munka, de 
nem találtam senkit, aki segített volna zsákba rakni a gazt. 
A kirendeltségen a környezetgazdálkodás helyi irodájába 
irányítottak, ahol nagyon segítőkészek voltak velem, az 
ott dolgozó Angéla azon volt, hogy segítséget szerezzen 
nekem, és zsákot is kaptam. Embereket is küldtek végül, 
akik sec perc alatt végeztek a munkával, és el is vitték a 
megtömött zsákokat. A hálától meg sem tudtam szólalni!

Ezúton szeretném megköszönni a segítséget 
mindannyiuknak, nagyon meghatott, örömömben több 
órán sírtam. Nem találkozni sokszor ilyen emberekkel! 
Erőt, egészséget kívánok a munkájukhoz, remélem, a to-
vábbi munkálatok is ilyen gördülékenyen és eredményesen 
folynak majd! (Név és cím a szerkesztőségben)

A zenélésnek az eső sem jelentett akadályt. A zsűri tudományosan zsűrizik.
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A trükkös lopásokról

Napjainkban az országban és megyénkben is 
egyre jellemzőbb bűnelkövetési forma a „trük-
kös” lopás, csalás. Ezekre szeretnénk felhívni a 
figyelmet.

Jellemzően az elkövetők sokszor a nyitva hagyott 
lakásajtón keresztül jutottak be a sértett udvarára, lakásába, 
vagy pedig valamilyen kitalált történettel elérték, hogy 
beengedjék őket. Elérték azt is, hogy jelenlétükben elő-
vegyék a pénzüket az emberek, felfedve ezzel az otthon 
tárolt pénz helyét (rejtekhelyét), majd elterelve figyelmüket, 
közben ellopták a pénzt és egyéb értékeket (ékszer, óra, 
mobiltelefon stb.). Nagyon sok esetben előfordult egy 
20 ezer Ft-os bankjegy felváltásának igénye. A gyanútlan 
és segítőkész emberek felváltották ezt a „pénzt”, és 18–19 
ezer Ft-ot kellett belőle visszaadni, mert csak 1000–2000 
Ft-ot hoztak pl. a „nyugdíjintézettől”. Az átvett húszezres 
később, a boltban vásárláskor, postai csekk befizetésekor 
hamisnak bizonyult. Ekkor derült ki, hogy a hivatal kül-
dötte csaló volt.

Az alkalmazott legendák rendkívül változatosak:
• krumplit, hagymát hoztak és 20 ezer Ft-osból kelle-

ne visszaadni;
• közszolgáltató dolgozóinak adták ki magukat túl-

fizetésre hivatkozva pénzt akartak visszafizetni, de csak 
20 ezer Ft-osuk volt;

• a sértett fiának hozták meg a tartozást, de pénzt 
kellene váltani;

• a lehullott faleveleket (!) akarták felvásárolni, pénz-
váltást kezdeményeztek;

• vashulladék felvásárlása indokkal érkeztek;
• tűzifát hoztak es pénzváltást kezdeményeztek;
• ékszergravírozás, késélezés, papír gyűjtés ürügyével 

érkeztek;

• segélyt hoztak az önkormányzattól;
• régi televízió, az udvaron levő cserép megvásárlása;
• gyapjútakarót, ágyneműt kínáltak;
• vizet kértek, mert gyógyszert kell bevenni, wc-re sze-

rettek volna elmenni;
• nyugdíjfolyósító intézet munkatársaként keresték 

fel a sértettet;
• albérletet keresnek a házban, papírt, tollat kértek, 

mert üzenetet akarnak írni;
• útbaigazítást kértek, eladó telek után érdeklődnek;
• gyógyszertámogatást hoztak, kórházba mennek, 

útbaigazítást kértek;
• pénzintézet, rendőrség munkatársainak adták ki 

magukat, 20 ezer forintost kellett ellenőrizniük.

Az ősz közeledtével ismételten várható, hogy a 
szezonnak megfelelően krumplit, hagymát és támogatást 
hoznak, vagy fát árulnak, esetleg más trükkökkel is próbál-
koznak. Ne engedjék, hogy a váratlanul megjelenő idegenek 
megfosszák Önöket a hosszú évek során, kemény mun-
kával megtakarított pénzüktől, értékeiktől!

Ha házaló faárustól vásárolnak, vagy olyantól, aki nem 
házaló, de házhoz szállít: a megrendeléskor előre egyez-
tessenek időpontot a kiszállításhoz, és lehetőség szerint 
kérjenek segítséget egy tapasztaltabb, hozzáértő isme-
rőstől, szomszédtól a vásárlás lebonyolításához! Fontolják 
meg a kiválónak tűnő, piaci árnál jóval kedvezőbb ajánla-
tot, őrizzék meg egészséges bizalmatlanságukat az áru-
sokkal szemben! Lehetőség szerint még a megrendelés 
előtt szerezzenek be minden olyan fontos információt, 
ami számít a tűzifa értékének kiszámításakor (pl. milyen 
mértékegységben számolnak, mi a fa fajtája, mikor lett 
kivágva stb.)!

Tudjon róla, hogy míg a „Normál” köbméter 1 m x 
1 m x 1 m, az erdészeti köbméter „sarang” 1 m x 1 m x 
1,75 m nagyságú!

Írják fel a gépkocsi rendszámát, színét, típusát, amivel 
a fát szállították! Lehetőség szerint kérjenek mérlegelést 
valamelyik közeli Tüzép-telepen és csak azután fizesse-
nek, amikor mindent rendben találtak! A fizetéskor lehe-
tőség szerint ne egyedül tartózkodjanak otthon, legyen 
ott Önökkel valaki, akiben megbíznak! Legyenek óvato-
sak és az otthonaikba ne engedjék be az idegeneket!

Mindegy, milyen ürüggyel jelentkeznek idegenek, 
ne feledkezzenek meg az óvatosságról! Bármilyen jó üz-
letet, kedvező lehetőséget kínálnak, azonnal értesítsenek 
valakit azok közül a személyek közül, akiben megbíznak 
(családtag, hozzátartozó, szomszéd, polgármesteri hivatal, 
rendőrség)! Semmiképpen ne legyenek egyedül, ha üz-
letkötésre kerülne sor, és ne engedjenek be idegeneket 
még az udvarra sem, amíg valaki ismerős, oda nem ér, hogy 
ellenőrizze őket. Minden közlekedésüket kísérjék figye-
lemmel! Ha mégis megtörténne a baj, azonnal értesítse a 
Rendőrséget az ingyenesen hívható segélyszámon: 112!

RENDŐRSÉGI FIGYELEMFELHÍVÁS

Legyen Ön 
is polgárőr!

A Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport (Polgárőrség) 
mint egyesületi forma 1992-ben alakult meg. Alapfelada-
ta közérdekű kötelezettség vállalás alapján társadalmi 
munkában a városrészben a közrend, közbiztonság, bűn-

megelőzés és lakosság biztonság érzetének javítása. Több 
mint 20 éves működésünk során a változó társadalmi és 
gazdasági helyzet miatt kitűzött céljainkat többnyire si-
került megvalósítani. Jó az együttműködésünk a rendőri 
szervekkel és a helyi KMB-vel. Úgy érezzük, hogy sikerült 
városrészünk közbiztonságát a rendőrséggel közösen 
változóan jó és közepes színvonalon biztosítani.

Működési feltételeinket megalakulásunk óta Szeged 
város polgármesteri hivatala korrektül biztosítja (iroda, au-
tó, ruházat, infrastruktúra). 2012 óta a kormányzat és a 
belügyminisztérium az Országos Polgárőr Szövetséggel 
mint érdekképviseleti szervünkkel közösen, pályázati úton 
évente további pénzeszközöket biztosít működési költsé-
geinkre, ezért anyagi feltételeink biztosítottak.

Problémánk, hogy egyesületünk elöregedett. A 
30 fős egyesületnek 26 igazolvánnyal rendelkező tagja van, 
aki szolgálatra fogható, de ezen polgárőrök több mint 
50%-a alapító tag vagy 60–65 év feletti korban van. Nagy 
szükség lenne a fiatalításra.

A gazdasági helyzet stagnálása, lassú javulása miatt 
tényként kell elismerni, hogy nagy gond a házaló árusítás, 
a szélhámosok, a trükkös tolvajlások, lopások és csalások. 
Az nyilvánvaló, hogy minden sarokra nem lehet rendőrt 
állítani. A legnagyobb erő a lakosság összefogása, egymás 
figyelése a SZEM mozgalom keretein belül.

Tagjaink soraiba várjuk azon 18 év feletti büntet-
len előéletű férfiakat és nőket, akik elhivatottságot 
éreznek családjuk és lakótársaik közbiztonsága iránt.

Mit tudunk ajánlani szolgálataikért cserébe? A lakos-
ság erkölcsi elismerése mellett a nehéz helyzetbe került 
tagjainkat segítjük szociális, karitatív juttatások, színház-
bérlet formájában, illetve közös fürdőzésekkel a mórahal-
mi Szent Erzsébet Gyógyfürdőben.

Megszólítjuk a helyi vállalkozókat, a közszférá-
ban dolgozókat, az önkormányzati és részönkor-
mányzati képviselőket, valamint a sportegyesületek 
és civil szervezetek tagjait is, hogy munkájuk, szóra-
kozásuk és kedvtelésük mellett vállaljanak szabadidejük-
ben részt a közbiztonság fenntartásában is polgárőrként.

Jelentkezésüket várjuk a +36 30/621–6254-es telefon-
számon.

POLGÁRŐRSÉG
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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

A Bányai Cukrászda és Pizzéria 
megkezdte

PIZZA ÉS SÜTEMÉNY HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÁT
Kiskundorozsma, Subasa és Sziksósfürdő területén.

Minden pizza mellé ajándékba 
palacsintát adunk!

Rendelésfelvétel a 62/461-023-as telefonszámon.

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

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!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4990 Ft

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 25 kg:  4.900 Ft
Cement:  3.600 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Akác:  3.300 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.500 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron

Vödrös oltott mész  16 l: 2200 Ft, 10 l: 1850 Ft
50 l virágföld: 680 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  43.000 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  57.000 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  29.900 Ft

MÁRTON NAPI BORVACSORA A VADLIBÁBAN!

November 8-án borkóstoló és táncos mulatság 
a KOCH Pincészet (2014-ben az Év Borászata) 
boraival és Lajkó Vili zenéjével.

≈ Svédasztalos vacsora (10-féle kacsa, liba étel) ≈
≈  Korlátlan italfogyasztás ≈ 

(bor, sör, 5-féle rövidital, üdítők, kávé)
≈  Éjfélkor tombola ≈

Jegyek elővételben kaphatók: 7000 Ft/fő
Telefon: 62/460–337

2014-BEN IS SZILVESZTER A VADLIBÁBAN!

DOROZSMAI ÍJÁSZOK BARÁTI KÖRE 
alakítása van folyamatban a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház segítségével, annak helyiségében.

Érdeklődőket, jelentkezőket várunk 7 éves 
kortól.

Jelentkezni lehet Szúnyog Mihálynál a +36 
30/535–9084-es telefonszámon, illetve Turner 
Tibornál a +36 70/417–1091-es telefonszámon.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vá-
runk!
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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, 
esőcsatornázás, bádogozás, tetőjavítás, 

szúnyogháló, redőny, egyéb káresemény 
helyreállítása! Számla biztosító felé is!

Hívja Batát!

06 20 378 3033

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

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

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

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

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

SZIKI kerékpár- és kismotoralkatrész üzlet
Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13

Széksósi út 40.              06 20/567-9889

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.

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

HÁZITEJ A SÁRI-TANYÁRÓL!
160 FT/L

TEL.: 06 30/439-3522. 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS IS!

FAVÁGÁS ALPINTECHNIKÁVAL
Vállaljuk:

veszélyes fák kivágását
gallyazást
faápolást

LAJKÓ BENDEGÚZ
okleveles alpinista, erdész, arborista

Tel.: 70/6722-246

Zsombói összkomfortos kis téglaház 
3200 m2-es gyümölcsössel 2,5 hold 
(szántó)földdel elcserélhető vagy 

eladó. Tel.: 30/466-9170, 62/462-156

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

Hirdetésfelvétel:
06 20/470-6587

REDŐNYÖK
Reluxa, szúnyogháló, 

harmónikaajtó szerelése, javítása
Minőség, megbízhatóság, garancia
Dorozsmaiaknak kedvezmény!

Költő József
70/503–9709

9-18
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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, hideg- 
burkolás, házfestés, tetőjavítás stb.

Forduljon bizalommal hozzánk, 
mindenre találunk megoldást!

Bata Zsolt – 70/426–7198 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

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!

KONTÉNER KFT.
Konténeres hulladékszállítás

Tel.: 06 20/33-79-102
Építési törmelékszállítás

Szemétszállítás
4-5-6-10m3 konténerek rendelhetők

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.

Kovácsolt vasrácsok, kapuk, 
igény szerinti lakatosmunkák 

előzetes felmérés alapján.

+36 70/510 2513

Építési és felújítási munkákat 
vállalok

Műszaki vezetéssel
POLYÁK ZOLTÁN

Nagy tapasztalat, magas minőség
Hívjon a 70/417-3721-es mobilon!



16 XXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM   •   2014. SZEPTEMBER 30.

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 eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

DOROZSMAI INGATLANIRODA
Kiskundorozsma, Szent János tér 3. (templomnál)

Irodai tartózkodásom ideje:
 hétfőn és szerdán   de. 9-11 óra között
 kedden és csütörtökön   du. 15-17 óra között

vagy egyeztetett időpontban: 06 30 248-6944
E-mail: vecsine@szelmalomktv.net

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi irodám 

nyitva tartása a következő:
H, K, Sz, P: 16–20 óráig.

Telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943
E-mail: marotiedit@freemail.hu

Dr. Maróti Edit ügyvéd

AKCIÓ!
„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 

szemüvegkeretének árából!
Lencsekedvezményeinkről érdeklődjön 

üzletünkben!

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

CALENDULA KFT.
Mezőgazdasági Bolt
Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 141.

Ajánlatunk:
– VIRÁGHAGYMÁK: crocusok, tulipánok, jácintok...
– borászati eszközök
– befőttes és díszüvegek, boros, pálinkás kínálók
– műanyag hordók, ballonok
– őszi műtrágyák, virágföldek, cserepek
– festékek, festőszerszámok

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat: H-P: 8.00–17.00-ig, szo.: 8.00–12.00-ig
Tel./fax: 461-865   E-mail: mezogazdasag@invitel.hu (Akcióink visszavonásig érvényesek!)

Purina Takarmánybolt (Dorozsma, Adél köz 1.)
Szemes takarmányok, apró magvak

Purina tápok teljes választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
Kiszállítás igény szerint. 

Tel.: 30/566-39-54      Nyitva tartás: H-P: 7-17; Szo.: 7-12
Cím: Szeged, Adél köz 1.

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


