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Havi gondolat
„Aki történelmet olvas, mindig a sorok között olvasson.”

Gárdonyi Géza

Néma Don
Kiskundorozsmán a doni katasztrófára való 

megemlékezés 2014. január 13-án 17 órakor 
vette kezdetét a Keresztelő Szent János temp-
lom kertjében álló II. Világháborús emlékműnél.

A nagyjából 80 megemlékező e kivételesen szomo-
rú és tragikus esemény évfordulóján jelenlétével rótta 
le tiszteletét a kiskundorozsmai halottak emlékére. Te-
lepülésünket különösen nagy veszteség érte, ha figye-
lembe vesszük az elesettek számát. 530 hősi halottról 
tudunk, akik közül 465 katona volt. 1943. januárjában 
közülük 155-en estek el. A megemlékezés Hajdú Géza 
művelődési ház igazgató üdvözlőjével kezdődött, majd 
Kovács Albert, az Orczy István Általános Iskola 8. osz-

tályos tanulója Papp János A doni áttörés című versét 
szavalta el. Keresztes Csenge, a Jerney János Általános Is-
kola 7. osztályos tanulója Kustra Ferenc Hová lettek a ka-
tonák Don kanyarból című versét adta elő. A kegyeleti 
beszédet Kosik Dénes önkormányzati képviselő tartot-
ta. Farkas Dezsőné Irénke néni az oroszországi borovicsi 
katonai internáló intézet falára írt fohászt mondta el, 
majd Mihálffyné Thurzó Edit imát mondott az elesett 
dorozsmai katonákért. A megemlékezés koszorúzással 
és gyertyagyújtással zárult. Sok apró mécses pislákoló 
lángja fénylett néma mementójául a 71 éve történt tra-
gédiának…

S. G.

Nem épül roma 
lakópark Dorozsmán

Legutóbbi lapszámunkban, majd később a Dél-
magyarországban is megjelent a hír, amely szerint a 
katolikus egyház lakóparkot tervez építeni a cigány ki-
sebbségnek Dorozsmán, az Árpa utca környékén. Fenti 
beszámolók alapján lábra kelt számos híresztelés és 
pletyka a beruházással kapcsolatban, az olvasókban és 

a lakosokban általános felháborodást keltett az építkezés 
tervbe vétele. Az egyik párt aláírásgyűjtésbe és házalás-
ba kezdett tiltakozásul. Kiskundorozsma két önkormányzati 
képviselőjét is megszólaltattuk a témában.

Folytatás a 3. oldalon

Sziréna
A fülsértő hang szinte mindennap, többször, 

metszőn hasít bele a Dorozsmai út forgalmának 
morajába. Az emberek felkapják fejüket, s bor-
zongva néznek a kispiac irányába robogó men-
tőautó után. Majd közvetlen utána egy rendőr 
kocsi nínója, amit betetőz a megtermett tűzol-
tóautó durva, bőgő mozdonykürtje, ahogy utat 
tör utánuk. Az emberek fejcsóválva tűnődnek: 
biztosan megint a Sziki-kanyarban, vagy a 
bordányi egyenesben fordult árokba valaki, 
vagy löktek útpadkára, gázoltak halálra egy 
kerékpárost vagy egy gyalogost… „Halálút” – 
mondják egyre gyakrabban.

Sziksóstó lakosai megelégelték ezt. Nem hajlandók 
tétlenül nézni nap nap után a már ki tudja, hányadik al-
kalommal rommá tört buszmegállót, a Sziki-útra beka-
nyarodás bizonytalanságát, veszélyességét, a beláthatat-
lan útkanyart, amelybe a Bordány felől érkező felelőtlen, 
idióta gyorshajtók teszik kockára saját és az ő életüket. 

Egy szikin élő lakos, Újházi Katalin elhatározása kel-
lett ahhoz, hogy az üdülő és kiskerti övezetiek végre ösz-
szefogjanak és megfogalmazzák igényeiket, panaszaikat.

– Nem tágítok – mondja elszántan Katalin – ahhoz 
már túlságosan sok a felgyülemlett feszültség az embe-
rekben, túl sok idő telt már el ebben a lehetetlen álla-
potban, amit évtizedek óta látunk és bőrünkön érzünk. 
Nagyon messzire hajlandó vagyok elmenni azért, hogy 
ez a tarthatatlan helyzet megszűnjön végre, történjék 
valami, ami visszahozza a biztonság érzését. Az aláírás-
gyűjtés megindult, immáron több száz névből álló lista 
van a kezemben, amellyel elindulhatok. Tudom, hogy 
az elképzelésünk – a kanyar veszélyes körülményeinek 
felszámolása – építészeti megoldásokat kíván, amely-
nek igen nagy költségvonzata van.

Folytatás a 3. oldalon

Választások 
2014

Ahogy a korábbi években, idén is lehetőséget biz-
tosítunk az ez évi választásokon induló pártok képvise-
lőinek, hogy bemutatkozhassanak és ismertethessék az 
olvasókkal a programjukat.

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

Lapunk is eljuttatta tarifatáblázatát a kért címre, ame-
lyet jelen számunk 9. oldalán is közzé tettük. Az érdek-
lődők elérhetőségeinken tájékozódhatnak.
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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 hétfön 7 órakor, zárás szombaton 
14 órakor. 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

Február 13. csütörtök
17 óra

Helye: Önkormányzati 
Kirendeltség
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Felhívás gyűjtésre

Első világháborús családi emlékek gyűj-
tésébe kezd a XX. Század Intézet. 2014-ben 
lesz az első világháború kitörésének száza-
dik évfordulója, melynek alkalmából a XX. 
Század Intézet várja azok jelentkezését, akik-
nek a nagy háborúval kapcsolatosan bár-
milyen fotóanyag, képeslap, személyes 
történet, életút, anekdota, visszaemléke-
zés vagy éppen napló áll rendelkezésükre. 
A képgyűjtemény valamint a családtörté-
neti emlékek összegyűjtésének az a célja, 
hogy bemutassa az első világháborúnak azt 
az arcát, amely befolyással volt nemcsak 

a magyar családok mindennapi életére, de 
az utókorra is.

A dokumentumokat az alábbi címek-
re lehet elküldeni: postán a XX. Század In-
tézet, 1122 Budapest Határőr út 35. cím-
re, e-mailben a felhivas@elsovilaghaboru.
com címre. Infó: +36 (1) 212 71 40.

Lehetőség van arra is, hogy a Somogyi-
könyvtár Kiskundorozsmai Fiókkönyvtárában 
adják le a dokumentumokat,  képeket, nap-
lókat. A beadott dokumentumok számítógé-
pes feldolgozásra kerülnek és az eredetit 
visszakapja a tulajdonos.

Köszönetnyilvánítások
ezúton szeretném megkÖszÖn-

ni a Kiskundorozsmai Bölcsőde nevében 
a PET-palack- és papírgyűjtésben való aktív 
részvételét a kedves szülőknek, a Goods 
Market-nek, a Vadliba Vendéglőnek, a 
Fortuna Lottózónak, a Pillér Takarékszö-
vetkezetnek, a Patikáknak, a dorozsmai 
dohányboltoknak és végül, de nem utolsó 
sorban a Gyógynövényboltnak. A be-
folyt összeget a bölcsőde gyermekeire 
fordítjuk. Ezúttal szeretném még Bönde 
Ferencnek, a bölcsőde udvarosának is 
megköszönni a lelkesedését, és elhivatott 
munkáját, amely nélkül mindez nem va-
lósulhatna meg.

Seprenyi dóra
bölcsődevezető

az alkony nyugDíJas kluB 
nevében tisztelettel köszönöm Hajdú Géza 
művelődési ház igazgatónak és munkatár-
sainak, a kiskundorozsmai képviselőknek, 

Mihálffy Béla és Kosik Dénes uraknak, a 
Bölcs utcai Óvodának, Újvári Mihálynak, 
az ARO Centernek, a Vadliba Vendéglő 
dolgozóinak és vezetőjének, Gyuris István-
nak, a Mardel Market zöldségboltnak, a 
FŐNIX Cukrászdának, Thurzóné Kiri Iloná-
nak a támogatását. Közreműködésükkel 
sikeresen zártuk az évet, remélem ez év-
ben is hasonló szeretetteljes támogatás-
ban részesülünk!

KovácS Ferencné
klubvezető

hálás kÖszÖnetemet szeretném 
kifejezni a szervezőknek és a közreműkö-
dőknek –  úgy az emlékezők, mint a gyá-
szoló családok nevében – a doni kataszt-
rófa áldozatainak emlékére 2013. január 
13-án rendezett kegyeletteljes megemlékezés 
megszervezéséért.

Thurzó Ferenc
volt önkormányzati képviselő

Szövőnő kerestetik!
A kiskundorozsmai Nagymihály Gáspár-

féle Kunsági Szövőgyárról szóló könyv 
írásához és kutatómunkámhoz olyan 
kéréssel fordulok minden kedves dorozs-
mai polgárhoz, hogy aki 1950–1991 kö-
zötti időszakban dolgozott a dorozsmai 

szövőgyárban vagy ezt megelőző idő-
szakban valamelyik hozzátartozója, adat-
egyeztetés szempontjából szíveskedjen 
az Alex Divat üzletében Julikát felkeresni, 
hogy a könyvből ki ne maradjon.

deli albin „alex”

Nem ette meg a kutya a telet
Január 24-én éjszaka megérkezett a késlekedő tél hazánkba, és másnapra virradóra 

az ország számos területén, így a Dél-Alföldön is leszakadt az ég, és több mint 12 centi-
méter vastagon terítette be a hó a tájat. A kiadós havazás ellenére csak az esti óráktól 
kezdett kialakulni összefüggő hótakaró. Valamennyi út járható, bár csúszós, jeges útszaka-
szok mindenütt előfordulhattak. A Magyar Közút NZRt. munkagépei már csütörtökön 
megkezdték az utakon az alászórást. A csapadékhullást követő hétvégén a hőmérő hi-
ganyszála olykor –15 Celsius fok alá is zuhant, amely hatására az utak rendkívül csúszóssá 
váltak a síkosság-mentesítés ellenére. A helyi tömegközlekedési menetrendben előfor-
dultak csúszások, és nem csak átvitt értelemben. Ajánlott, hogy az autósok csak akkor 
induljanak útnak, ha feltétlenül muszáj, mert a síkos, csúszós út és a rossz látási viszonyok 
fokozottan balesetveszélyesek. Kerékpárral, egyéb kétkerekűvel, ha mód van rá, ne közle-
kedjünk, mert a mély hóban elakadhatunk, a jeges úttesten elcsúszhatunk.
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Nem épül roma lakópark Dorozsmán
Folytatás a címoldalról

„Az utóbbi hetekben olyan hírek, részinformációkra 
épülő pletykák terjedtek el Kiskundorozsmán, melyek 
szerint roma lakópark épülne az Árpa utca környékén. 
Mindenekelőtt szeretnénk egyértelműen rögzíteni, hogy 
az erre irányuló »ötletelés« nem tőlünk indult, arról mi 
is a sajtóból értesültünk” – nyilatkozta újságunknak Ko-
sik Dénes és Mihálffy Béla önkormányzati képviselő. „A 
tisztánlátás és a dorozsmaiak pontos tájékoztatása érde-
kében ugyanakkor kötelességünknek éreztük, hogy – a lehető 
legrövidebb időn belül, az ügynek minden részletére kiterjedő-
en – információkat gyűjtsünk, és azokat megosszuk Önökkel.

Mint ahogyan korábban mindig, most is Kiskundo-
rozsma és az itt élők érdekeit figyelembe véve, sőt azt véd-
ve fogtunk hozzá az ügy tisztázásához és megoldásához.

Legelőször is hivatalos levélben kértük Szeged Megyei 

Jogú Város (SZMJV) Főépítészének állásfoglalását. E sze-
rint »a nevezett terület zónabesorolása SZMJV Építési 
Szabályzata (SZÉSZ) szerint Ev, azaz védelmi rendelte-
tésű erdőzóna.« A SZÉSZ 26. § szerint »1.) A terület el-
sődlegesen védelmi rendeltetésű célokat szolgál. 2.) A 
területen épület nem helyezhető el.«

Ezzel párhuzamosan megkerestük Szeged Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szakirodá-
ját, melynek álláspontja szerint egy esetleges roma lakó-
parkra vonatkozó elképzelés ellentétes a város korábban 
elfogadott és alkalmazott antiszegregációs tervével. Ezzel 
mi, Kiskundorozsma választott önkormányzati képvise-
lői teljes mértékben egyetértünk!

Ezt követően tárgyaltunk a Szeged–Csanádi Egyházme-
gye illetékes képviselőjével is, akit tájékoztattunk 
arról, hogy a lakópark esetleges itteni felépítése jo-

gi akadályokba ütközik, s ahhoz mi sem járulunk hozzá. 
A Szeged–Csanádi Egyházmegye képviselője elmondta: a 
médiában megjelentekkel ellentétben senki sem állítot-
ta, hogy a szociális lakópark Kiskundorozsmán épülne 
meg, mivel az csak olyan területen kaphat helyet, ahol a 
törvényeknek, rendeleteknek megfelelően jogerős építé-
si engedély szerezhető.

A fentiek alapján tehát egyértelműen kijelenthető: 
nem épül roma lakópark Kiskundorozsmán!

Az üggyel kapcsolatban adott pontos és minden 
körülményre kiterjedő tájékoztatás után, tisztelettel arra 
kérünk minden kiskundorozsmait, hogy ne higgyen az 
alaptalan pletykáknak és rémhíreknek! Kérjük, ahogy ed-
dig is, úgy a jövőben továbbra is támogassák munkánkat, 
hiszen azt az Önök elvárásainak megfelelően, az Önök 
érdekében végezzük!”            T. l.

Sziréna
Folytatás a címoldalról

– Egymás közti megbeszéléseink alkalmával alternatívá-
kat állítottunk fel, de legcélszerűbbnek egy körforgalom 
beiktatását szeretnénk elérni. Másodlagos elképzelésünk 
egy kanyarodósáv lenne, ha előbbi nem megoldható, 
de tudom, ehhez az adott útszakaszt szélesíteni kell, és a 
csatorna-elvezetés kérdését is talán meg kell ekkor olda-
ni. Mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ha ez az álla-
pot így marad, a buszöblöt, a várót feltétlenül helyezzék 
át.

Mi történhetett volna, kérdezi, ha abba a kisodró-
dás miatt már többször belezúgó, azt ripityára törő au-
tós egy ott várakozó csoportot is telibe trafál? Erre nem 
gondoltak a helyét kijelölők? Meg sem nézték a kanyar 
baleseti statisztikáját az építtetők?

– Nem, nem elég a kanyar előtt a 60-as sebességkorlá-
tozó tábla, teljesen értelmetlen – véli. – Senki nem tartja 
be annak utasítását. El tudok képzelni elég sok egyéb 
változtatást, megoldást is: rázókő-burkolatot a kanyar 
ívére, 30-as tábla kihelyezését, a kanyar ívében álló fák 
kitermelését a beláthatóság miatt, de ne én, a laikus 
mondjak már megoldásokat! Erre valók a közlekedés-
biztonsági szakemberek, a közút kezelője, fenntartója. 

Kíváncsi vagyok, vajon hány jelzés érkezett be már a 
hatóságokhoz pl. a Volán busztársaságtól, az autósoktól, 
vagy az egyszerű emberektől? Van-e baleseti statisztikája 
a rendőrségnek, mentőknek, tűzoltóknak az ott előfor-
duló szerencsétlenségekről? Ha nincs, hát nekünk, sziki-
eknek és öreghegyieknek van! Súlyos sérültjeink vannak, 
gyászolóink laknak itt, akiknek hozzátartozói szenvedtek 
itt el halálos balesetet, akik mellénk állnak ebben az 
igényünkben. S mindennek oka ez a halálkanyar és a 
hosszú egyenes út a csárdától idáig, amely szinte hívo-
gatja, őrjítő tempóra inspirálja a felelőtlen járművezető-
ket. Igen, elindulok valamerre és kész vagyok – annak a 
több száz embernek a képviseletében – minden követ 
megmozgatni azért, hogy ez megváltozzon! Igen, szép és 
jó mindaz a változtatás, amit az utóbbi években az ön-
kormányzati képviselőktől kaptunk: az útburkolatok, a 
közvilágítás fejlesztése. Ezek igen pozitív, közbiztonságot 
és kényelmet is szolgáló intézkedések, beruházások, kö-
szönjük. Ez az intézkedés azonban egy tartósan fennálló, 
életveszélyes állapotot kell, hogy megszüntessen.

TóTh GyörGy

Lakossági fórum
Önkormányzati képviselőink január 23-án lakossági 

fórum keretében számoltak be a tavalyi évben végzett 
tevékenységükről, illetve ismertették az ez évre kidolgo-
zott terveiket. A fórumra meghívást kaptak a Szegedi Ön-
kormányzat Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságának, 
a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatóságának és a Rend-
őrség képviselői is.

A rendezvény nem túlzottan mozdította meg a helyie-
ket, mindössze 40–45 lakos érezte fontosnak a megjelenést, 
ám közülük is a többséget a sziksósfürdői és öreghegyi lako-
sok, kiskerttulajdonosok tették ki. A beszámoló elhang-
zása után a szó hamarosan a sziksósfürdői „halálkanyar” 
témájára terelődött. Újházi Katalin, a sziksóstóiak képvi-
seletében petíciót adott át önkormányzati képviselőinknek 
a Bordányi úti sziksósfürdői útkanyar veszélyes közlekedési 
viszonyainak felszámolása végett. E petíciót 684 lakos írta alá.

A téma meghatározó volt a fórum további menetét 
illetően. A panaszosok ecsetelték az útszakasz baleseti kockázati 
tényezőit, tekintettel a már bekövetkezett eseményekre, 
és a hivatalos szervektől vártak megoldást. A közút ke-
zelőjének képviselője, Kárász József igen erőtlen választ pró-
bált adni a kérdésekre. Elmondta, sem a kanyarodósávot, 
sem a körforgalmat nem tartja kivitelezhetőnek. Egyeztet-
ve a többi hatósággal arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a legideálisabb megoldás az lenne, ha a Bordányi úton 
lévő, Szeged irányában kialakított buszmegállót arrébb 
helyeznék. Ez azonban több millió forintba kerülne, egyelőre 
nem tudják kivitelezni. Válasza nem a gondok megszün-
tetésének feltétlen akarását, a probléma súlyának megfe-
lelő hozzáállást, hanem a halogatásnak, a kibúvóknak és 
kifogások keresésének érzetét keltette a megjelentekben. 
Az anyagi nehézségekre való hivatkozása nem az emberek 
testi épségét vagy életét konkrétan veszélyeztető körül-
mények orvoslásának szándékát domborodotta ki. A felve-
tett kérdésekre a legolcsóbb, a sziksósiak számára nem 
megnyugtató kivitelezési ötletek és azok próbaidőként való 
bevezetésének ajánlata hangzott el: néhány héten belül 
a kanyar elé 50-es sebességkorlátozó táblát helyeznek ki 
az eddigi 60-as helyett, ezen „intézkedés” eredményessé-
gét fél éven belül megvizsgálják. Meg kell azonban jegyezni 
azt is, hogy más helyütt (a szegedi napilap hasábjain és az 
internetes portálokon) vehemensen megszólaló sziksósiaktól 
nagyobb aktivitás lett volna elvárható ezen a fórumon, 
ha az általuk képviselt lakosok érdekvédelmét felvállalják 
és a fórumra hozzák. A fórum további részében felszóla-
lások hangzottak el a Dorozsmán tapasztalt szemetelés, a 
Nagybani Piacnál javallott zebra felfestése és a Bordányi 
úton gyakoribb sebességmérés igénye tárgyában.
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Programajánló

Programok a művelődési házban
vii. szegeDi és szegeD kistérségi nyugDí-

Jas ki-mit-tuD 2014
Énekkar, népdalkör kategória
Időpontja: február 1-jén, szombaton 15 órakor

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

zenés est a vÖrÖskeresztes kluB szerve-
zéséBen 

A zenéről és a jó hangulatról Lajkó Vilmos gondos-
kodik!

Időpontja: február 10-én, hétfőn 17 órától

graffitik keretBen
Kiállítás Treplán Gábor (TréGé) munkáiból
A kiállítást megnyitja: Vörös B. Zoltán (a 

Szegedkultur főszerkesztője)
Időpontja: február 14-én, pénteken 17 órakor
A kiállítás megtekinthető március 7-ig a művelődési 

ház nyitva tartási idejében.

farsangi Bál az alkony nyugDíJas kluB 
szervezéséBen

A zenéről és a jó hangulatról Míg József gondoskodik!
Időpontja: február 17-én, hétfőn 16 órától

vásár
Időpontok: február 5-én, 11-én, 19-én 9-11-ig és 27-

én 9-13 óráig

Graffitik keretben
Kiállítás Treplán Gábor (TréGé) 

munkáiból

Graffitik. Vannak, akik utálják, vannak, akik szeretik, 
de egy biztos, hogy nem megyünk el mellettük szó nélkül. 
Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez a művészeti 
irány is éppoly széles kört felölel és stílusirányzataiban is 
rendkívül sokszínű, mint bármelyik másik kifejezésforma 
a festészeten belül. Hazánkban kissé mostoha sorsa van 
ennek az alkotói műfajnak, amit a meg nem ismerés és 
tiltakozás ténye leng körül, míg külföldön nyitottabban 
fogadják a graffitiket, legális tereket biztosítva a műfaj alko-
tói számára.

Treplán Gábor is egyike a graffiti műfaj alkotói közül. 
Gábor egy fiatal szegedi festő, aki ebben a műfajban talált 
önmagára közel 15 évvel ezelőtt. Még kissuhancként szere-
tett bele a színes, vibráló, és akkoriban még csak illegáli-
san űzhető önkifejezési formába, és azóta sem dobta el a 
flakont kezéből. Ami azóta változott, az a felület és maga 
Gábor, aki idő közben felnőtt, érzéseit és gondolatvilágát 
immár nem utca falakra, hanem vászonra, vagy kartonlapok-
ra festi. Már több kiállítása nyílt Szegeden, és tavaly ősszel 
Londonba is kijutott, ahol egy helyi pubban mutatták be 
munkáit az érdeklődőknek. Korábban egy cikkben így 
mesélt élményeiről: „A londoni utcákon szórólapoztam 
a kiállításhoz, és láttam, hogy a reklámanyagot olvasva 
a legtöbben meg is nézték a tárlatot. Egy kisgyermekes 
anyuka három sarokról fordult vissza a kiállításért. Örü-
lök, hogy gyakran függnek vendéglátóegységek falain a 
képeim, mert a hangulatos kiskocsmákat szeretem. Így 
közelebb kerül az alkotó és a műve is az emberekhez.”

A köznyelvben a graffiti szinte csak negatív szöveg-
környezetben jelenik meg, ám graffiti és graffiti közt is 
van különbség. Amit a többség azonnal elítél, azok a 

„tagek”, vagyis a falakra festett egyedi kézjegyek. Gábor, 
művésznevén TréGé maga sem szimpatizál a firkálással, 
mert úgy véli, hogy a taggelés valóban elcsúfítja a várost. 
Szerinte „ezeket a firkálmányokat a fiatalabb korosztály 
csinálja, mert ők általában nem tudják máshogy kifejezni 
érzelmeiket, és azt hiszik, hogy menő dolgot tesznek”.

Gábor szerint „ha tényleg jól is néz ki egy graffiti, a 
magyar ember inkább rá se pillant, becsukja a szemét, 
és úgy megy el mellette. Szeretném megmutatni nekik, 
hogy a falra is lehet alkotni, és igenis nyissák ki a szemü-
ket és a lelküket a festészet ezen ága felé is. De ha meg-
nézik az utcai művészetet idéző munkáimat, és utána 
mondják, hogy nem tetszenek a graffitik, elfogadom”.

A „street art”, amibe a graffiti is beletartozik, egy olyan 
utcaművészeti forma, amin belül a díszítés, a meghök-
kentés, és a művészi érték egyaránt dominál. Manapság 
egyre több helyen kérnek fel graffitiseket és street art 
művészeket Szegeden is, hogy új gondolatokkal, színek-
kel keltsenek életre egy-egy megkopott, elfeledett, szür-
ke házfalat. „Legutóbb a szegedi Vasgyár utcában kértek 
fel egy házfal összegraffitizésére, ahol sokan odajöttek 
érdeklődni, vagy csak megdicsérni a készülő képet. Jól-
esik nekem is munka közben elbeszélgetni, mert már nem a 
vandált látják bennem, aki éjszaka odarohan firkálni. Ehelyett 
egy alkotó embert” – mesélte Gábor, aki azóta jótékonysági 
kiállításon is részt vett, ahol a kiállításra készülve egy pagodát 
is felfestett az Árboc utcai Alkotóház egyik falára.

Művelődési házban legutóbb tavaly tavasszal járt 
munkáival Szentmihályon, ahol Csicsai Antal, a ház 
igazgatója úgy fogalmazott, hogy az addigi egyik legizgal-
masabb kiállítás volt Gábor tárlata.

Treplán Gábor „Graffitik keretben” című kiállítá-
sát 2014. február 14-től március 7-ig tekintheti meg 
a dorozsmai közönség a művelődési házban. A tárlatot 
Vörös B. Zoltán, a Szegedkultur főszerkesztője nyitja meg, 
február 14-én, délután 5 órakor.

ábrahám ediT

Karácsonyidéző
Meglepődve figyelték az emberek a Betle-

hemes jászol dísztéren való felállítását a Köz-
ségháza előtt. Jó ötletnek bizonyult, mindenki 
előtt látható volt az ünnepekre való készülődés. 
Sőt, az Advent megünneplése is ide került most. 
Igazi, meghitt karácsonyvárás hangulata jelle-
mezte decemberben a vasárnaponként, más-más 
előadókkal, versmondókkal, kis műsorokkal tar-
kított gyertyagyújtások idejét, ahonnan nem 
hiányzott a mézes kalács, meleg tea és forralt 
bor kedves kínálása sem.

A Dorozsma Karácsonyfájára már akkor felkerültek 
a helyiek által hozott díszek, fények, s az Adventi koszo-
rút a kipirult, mosolygós óvodások körtánca övezte. A 
már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnep-
napján – december 20-án – a fenyő a Művelődési ház 
udvara középpontjába került. E nap is sok kellemes megle-
petéssel szolgált. Már kora délután gyülekeztek a kisisko-
lások a kultúrházban szervezett kézműves foglalkozásra, 
ahol a gyerekek apró ajándékokat és díszeket készíthettek 
az otthoni fenyők alá, szüleiknek, testvéreiknek, majd 
az adventi koszorú utolsó gyertyájának meggyújtására 
B. Nagy László kormánymegbízottat kérték fel. Köszöntő 
beszédében felhívta a figyelmet az emberek egymással 
való törődésének fontosságára, önvizsgálatra és szerette-
inkkel való fokozott törődésre. Az ünneplés a kisgyerme-
kek műsorával folytatódott, Vesmás Andrea Eszterlánc-
tánccsoportja dél-alföldi táncokat adott elő. Eközben 
már felsorakoztak az udvaron a hangulatot „fejlesztő” 

sátrak is: kézművesek, játékárusok, felbukkant Pepi bo-
hóc is, ezúttal civilben árusított, de kedvébresztő volt az 
Alkony Nyugdíjas Klub tagjai által felszolgált forró tea-
forraltbor párosítás is. Sokan türelmetlenül várták, hogy 
Tóth Gyuriék nekikezdjenek a maróni, vagyis a szelídgesz-
tenye sütésének és Tajti Sanyi, Atlasz Hecsi, Szilágyi Gabi, 
na meg a kuktáik is már a kondérok körül sürgölődtek 
felkészítve a rotyogó étkeket, melyet majd az ünneplő 
dorozsmaiak között osztanak szét. A búbos kemence 
meleg fala mellett is sürgölődés támadt: Vőneki Attila 
kínálta az odafutóknak a frissen kisült tököt. Egyszer csak 
szinte kiürült az udvar, zsúfolásig telt a nagyterem: Pál Dé-
nes – a 2012-es A Hang magyarországi nyertese lépett a 
színpadra. Slágereit sokszor vele együtt énekelte a lelkes 
közönség. Az udvaron a nagy lánggal lobogó „Brooklyn-
kályhák” mellett maradt karácsonyozók az előadást kive-
títő vásznon kísérhették figyelemmel.

Minden évben igen sok adakozó-támogató teszi lehe-
tővé a karácsonyi programok megvalósítását: Kiskundo-
rozsmai Részönkormányzat, Mihálffy Béla, Kosik Dénes, 
Aréna Drink Kft., Nagybani Piac Kft., Szegedi Vásár és Piac Kft., 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Sztriha Kálmán 
Közhasznú Alapítvány, Kiskundorozsmai Lokálpatrióták 
Egyesülete, Miksi-Bau Kft., Prémium Kert Kft., Mardel Mar-
ket, Újvári Mihály, Szélpál Zoltán, Faragó-Szuhay Ildikó, 
Görög József, Thurzó Ferenc és családja, Purina Takar-
mánybolt, Újfalusi Attila, Vöröskeresztes Klub, Alkony 
Nyugdíjas Klub, Vőneki Attila, Újvári Lászlóné. Köszönet 
valamennyiüknek!

S. G.
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Orvosaink, gyógyszerészeink Kiskundorozsmán

„Úgy éljünk, hogy ne legyünk zsírosak”

Dr. Bindics István a háziorvostan, az anesztezio-
lógia és az intenzív terápia szakorvosa 2003 óta 
gyógyítja a betegeket Kiskundorozsmán. Előtte 
Solton volt háziorvos, és Kecskeméten a prog-
resszív betegellátásban, sürgősségi és intenzív 
területen dolgozott. A 44-es kiskundorozsmai 
ellátási körzetben felnőtt háziorvosi teendőket 
lát el, helyettese Dr. Szirtesi Zoltán főorvos.

A családot és Bindics doktort a Dorozsmai Napló 
egy korábbi számában már bemutatta. Emlékeztetőül csak 
annyit: négy gyermekük már felcseperedett, jogász vég-
zettségű felesége a mórahalmi járási hivatal kormánytiszt-
viselője. A beilleszkedés 10 évéről csupa pozitív dolgot 
mondott: kiváló a helyi infrastruktúra, gyerekei nagysze-
rű bölcsődei és óvodai, később iskolai ellátásban, okta-
tásban részesültek. A nagy család nevelési és „őrző-védő” 
szolgálatába Szolnokon élő édesanyját és felesége húgát 
is igénybe kellett venni alkalmanként. Fontosnak tartja, hogy 
sikeresen kialakították azt a mikroklímát maguk körül, 
amelyben itt is jól érzik magukat.

Amikor praxisát és körzetét átvette, nem talált elhanya-
golt, ellátatlan betegeket. Az elmúlt tíz évre visszatekint-
ve úgy fogalmazott: semmi változás nincs a „betegvonat” 
menetrendjében: a szerelvény élén haladó mozdonyt – 
sajnos – még mindig a betegek irányítják. „A gazdasági 
helyzet leginkább a lelkeket befolyásolja, a betegek lelki 
támaszt remélnek a háziorvostól, akik minden páciensüket 
türelmesen végighallgatják és gyógyírt próbálnak adni a 
bajokra” – mondja rezignáltan Bindics doktor. Ugyanak-
kor – teszi hozzá – az orvos által elmondottakat nem, 
vagy csak ritkán hallgatják, vagy hallják meg, néha nem is 
értik az orvos javaslatait. Látásmódja és meggyőződése 
szerint betegeinek 80%-a civilizációs betegségben szenved, 
azaz gyógyszert kap, de – érdekes módon – nem gyógy-
ul meg. Ilyen betegségnek nevezte a túlsúly-betegséget 

– jól olvasták: a túlsúly betegség –, amely a magas vérnyo-
más, a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség 
elindítója. Ezt a fajta nyavalyát csak életmódváltással le-
het gyógyítani: meg kell hallani és el kell fogadni az orvos 
szavát, hiszen az orvos kevés a gyógyuláshoz. A betegnek 
oroszlánrészt kell vállalni abban, hogy meggyógyuljon. 
Az orvosság csak kézifegyver az életmódváltás nehéz tü-
zérségéhez képest.

Egy példát is említ: ha Magyarországon a lakosság 
átlagsúlya csak 5 kg-mal csökkenne, sokkal kevesebb beteget 
kellene ellátni, szakrendelőbe küldeni, operálni, rehabilitál-
ni. Hatalmas összegeket költünk a diagnosztikára, a jobb-
nál jobb hatású gyógyszerek kifejlesztésére, ám ennek a 
töredékét fektetjük be a megelőzésre, az életmódváltás 
propagálásába, az iskolai étkeztetés egészségesebbé té-
telébe, a gyermekkorban elkezdett egészséges életmód-
ra szoktatásba. Háziorvosként a legfontosabb fegyveré-
nek a meggyőzést tartja: ugyanakkor tudnia kell, hogy 
kinek mit mondhat a remélt gyógyulás érdekében. Az 
a beteg, aki nyitott elmével és gyógyulásvággyal megy 
a rendelőbe, az biztosan előnyös „szerződést” köthet a 
gyógyító orvossal. A „szerződés” tárgya: a beteg élhető élete 
és egészsége. Az orvos azt vállalja, hogy legjobb tudása 
és a rendelkezésére álló eszközök segítségével gyógyít, a 
beteg pedig – akár azonnali búcsút intve több évtizedes 
rosszul beidegződött életmódjának – vállalja az élet-
módváltást és az esetleges terápiát is. Nagyon fontos: ez 
a beteg ügye, az ő élete forog kockán. Ha a beteg nem 
teszi hozzá a szerződéshez a maga részét, hanem csak a 
gyógyszerektől várja a gyógyulást, becsapja saját magát 
és orvosát is. Ha a beteg az orvos által javasolt terápi-
ától eltér, az állapotrosszabbodásért, esetleges tragédiá-
ért nem hibáztathatja az orvost. Azt is tényként említi, 
hogy a háziorvosok a prevencióban fegyvertelenek: ők 

„hozott anyagból” dolgoznak. Sötét jövő elé nézhet 
a háziorvoslás, ha a megelőzésben nem lesz változás: so-
kat tehet ezen a területen a család, az iskola és a média is.

Elég betegnek kell lennie ahhoz valakinek, hogy 
életmódváltást hajtson végre – mondja keserűen a házi-
orvos, aki gyakorló kórházi orvosként nap mint nap látja 
az életmódváltás elmaradásának tragikus és szívszorító 
eseményeit a Makói Kórház műtőjében és intenzív osz-
tályán. A paradigmaváltást – míg nem késő – inkább 
csinálni kell, mint elszenvedni.

Kislánya, Blanka ebben az évben felvételizik az orvosi 
egyetemre. Az ő „üzenőfüzetébe” ez a pár sor kerül majd: 

„nyitott elme, rugalmasság és nem félni a jövőtől.”
A civilizációs betegségekről többet is megtudhat 

innen: www.paleomedicina.hu.

SzenTeS bíró Ferenc

Karácsonyi 
adománygyűjtés

Decemberben az adventi naptár óriásfotója 
fogadott bennünket a Klauzál téren a város ka-
rácsonyfájával szemben, amelynek ablakai min-
den nap 17 órakor nyíltak ki.

A 24 ablak két-két támogató ajándékát rejtette. Az 
egyiket a felajánló cég vagy magánszemély és a Rota-
ry Klub képviselői adták át a rászoruló családoknak. A 
másik ajándékot a Lapcom Media Alapítványtól kapták 
meg a általuk kiválasztott családok. Kiskundorozsmán 
három rászoruló, Berta Zoltán, Krajnyák Józsefné és Jójárt 
Tünde és családja részesült a karácsonyfa alá való aján-
dékban.

A szervezők még arra is igyekeztek odafigyelni, hogy 
mindenkinek olyan ajándék kerüljön a karácsonyfája alá, 
amelyre a leginkább szüksége van. A támogatók felaján-
lásának köszönhetően az ajándékok között nagy értékű 
háztartási gép, élelmiszer, tisztítószer, iskolaszer és pénz-
adomány is szerepelt.

Az ajándékozás pillanatait műsor színesítette a város 
karácsonyfája mellett, így nem csak a segítségre szorulók, 
hanem mindenki más is részesülhetett az ünnepi hangu-
latban. Többek között a kiskundorozsmai Negyvennyol-
cas utcai Óvoda kisgyerekei is énekeltek a december 15-i 
adományátadó estén.

A Kossuth-szobor előtt felállított két faházban a Dél-
magyarország munkatársai gyerekjátékokat, könyveket, 
a rotarisok ruhát gyűjtöttek a rászorulóknak. A rendez-
vény vendége volt számos megyei kötődésű, ismert sze-
mély, többek között Jáksó László, Bárdos András, Szentpé-
teri Csilla, Nagy Bandó András, Gregor Bernadett, Czutor 
Zoltán, Darvasi László és Végh Judit.

A város Széchenyi téri karácsonyfáját óvodások 
díjnyertes díszei is ékesítették, a 13 óvoda közül a kép-
zeletbeli bronzérmet a Jerney utcai Óvoda vihette haza.

ocSKóné

Karácsonyi 
műsor a 

templomban
Már szinte hagyománnyá vált karácsonykor az óvo-

dások és kisiskolások ünnepi műsora a templomban. Így 
volt ez 2013 telén is. Mihálffy Béla szeretettel köszöntött 
minden gyereket és felnőttet a gyerekek Betlehemes já-
tékának elődadásán.

Elsőnek a Negyvennyolcas utcai Óvoda előadásában 
a Didergő király című előadását, majd a Bölcs utcai óvo-
dások karácsonyi játékát nézhettük, hallhattuk meg. Ezt 
követte az Orczy István Általános Iskola 2. osztályos ta-
nulóinak karácsonyi története. Molnár Fruzsina, Németh 
Brigitta és Kószó Dóra verset szavalt, végezetül a Jerney 
János Általános Iskola 3. osztályos tanulói adták elő bet-
lehemes játékukat.

Gordos Ferdinánd atya megköszönte a gyerekeknek 
és felkészítő tanárainak a karácsonyi műsort, és minden 
megjelentnek szeretetben boldog, békés karácsonyt kívánt 
és egy kis csomaggal is megajándékozta a gyerekeket.

ocSKóné
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Lóri bácsi letette a fúrót
Nem előzte meg bejelentés, nem volt könnyes 

búcsú, integetés, csupán szűk, szakmai körben 
vált ismertté a tény: Dr. Stumpf Lóránt fogor-
vos 2014 januárjától befejezi dorozsmai tevé-
kenységét.

– Egy éve készítettem riportot a doktor úrral. Akkor 
optimistán, a tőle megszokott bő humorral, jókedvvel biz-
tosított bennünket a felől, hogy nincs szándéka még ab-
bahagyni. Mi változott, milyen kényszerítő körülmények 
késztették erre a lépésre?

– Egy év az én koromban nagy idő, tartalmas idő ah-
hoz, hogy olyan dolgok ellenkező előjelűvé változzanak, 
melyre az ember nem is gondol. Kedvem a régi, töretlen 

– válaszol mosolyogva, de mosolya kissé megmerevedik, 
most az egyszer nem a tőle megszokott széles jókedv 
varázsolja az arcára. – Higgye el, tenném én a dolgom 
tovább, az idők végezetéig, kínoznám én tovább is az 
embereket, míg agyon nem ütnek, vagy hordágyon el 
nem visznek innen. Ez utóbbi az, ami – mint Damoklész 
kardja – a fejem fölé került. Tudja, a szív, ez az ócska kis 
játékszer, ha egyszer elromlik, gyorsan lépésre készteti az 
embert. Nézze, fulladok, levegő után kell kapkodnom, 
szívelégtelenségem van, két beteg fogadása között mu-
száj leülnöm, zihálok. Egy éve ez még nem volt ilyen ko-
moly, emlékszem, azt mondtam magának: ha tolókocsin 
kell, hogy kitolassam magam, akkor is kijövök rendelni. 
Átértékelődtek a dolgok, más szempontok kaptak pri-

oritást. Be kellett látnom, bárhogyan is szeretném, nem 
megy tovább. Ha a helyettesítéseket és egyéb ittlétet 
beszámolom, negyvenharmadik éve nyomom Dorozs-
mán. Szóval, szép, boldog idők voltak ezek, szeretettel 
gondolok rá vissza.

– Mi lesz, hogyan lesz tovább Stumpf Lóránt nélkül?
– Hogy mi lesz? Világbéke. Egy biztos, a dorozsmaiaknak 

nem kell a kardjukba dőlniük, nem voltam én olyan nagy 
sláger, hogy ne lehetne engem is, mint bárkit pótolni. 
Egy fiatal, ambiciózus doktornő fog ide jönni, aki, ha jól 
tudom, családi vállalkozásban fogja végezni a feladatát. 
Egyébként nem lesz ismeretlen, hiszen a gyakornoki éve-
it itt töltötte, biztosan meg fogja állni a helyét. Hiányozni 
fog persze Dorozsma, hiányozni az emberek, akiket kívül-
belül megismertem. Szegény jó asszisztensem – Ézsiásné 
Jutka – is velem együtt vonul le a pástról, szegény szin-
tén bő harminc évet bírt ki mellettem kegyetlen kínok 
között, neki is abba kell hagynia. Az ő korában – és talán 
nem sértem meg vele – már nem sok lehetőség nyílik ar-
ra, hogy másutt munkát kapjon, itt pedig az új doktornő 
saját asszisztenciával jön, ezért nem lesz rá szüksége. Nos, 
mint mondják: „Sic transit gloria mundi” – Így múlik el 
a világ dicsősége. Mit mondhatnék még? Nem akartam 
soha szakmai karriert építeni. Valami eredménye talán 
volt annak, ami időt itt voltam. Búcsúzóul: csókolom a 
dorozsmaiakat!

TóTh GyörGy

Egyházi 
fejlesztések

A kiskundorozsmai Egyházközség életében a 2013. év-
ben megvalósult fenntartások, fejlesztések:

Parókia. Iroda, és oktatóterem teljes felújítása. Pad-
lócsere, hőszigetelés, laminált parkettázás, villanyszerelés, 
falak javítása, festés-mázolás, új egyedi bútorzat, hőszige-
telt ablakcsere. Irodában még új szőnyeg, és kandalló.

temPlom. Torony kórusfeljáró lépcsőburkolása. Fő-
bejárati ollós rácsozat javítása és új rész megépítése. Belső 
kommunikációs rendszer fejlesztése (vetítés, hangosítás).

liget és káPolna. Kápolna bejárata feletti te-
tőfedés csere alumínium fedésre. Stációkhoz bekötőutak 
kiépítése (önkormányzati segítséggel). Temető és Kálmán 
köz felé gyalogos járda kiépítése (önkormányzati segít-
séggel). Liget területének tisztítása áprilisban és szeptem-
berben.

kőBárány u 2. („Harangozó ház”). Az ingatlan 
eladásra került, mely a fenti munkák anyagi fedezetét 
nyújtotta. Püspökség felé 2 mFt tartozást (amit még a 
templomtető javítására kaptunk) visszafizettük! Ezúton 
is köszönjük Kosik Dénes és ifj. Mihálffy Béla önkormány-
zati képviselők hatékony segítségét!

2014-évi terveink, anyagi lehetőségünket figyelembe 
véve:

temPlom. 3 db még hiányzó színes üvegablak cseré-
je (felajánlásokból). 3 db külső feljárati lépcső burkolása 
(önerőből). Pályázati pénzből, és 10% önerőből szeret-
nénk befejezni a homlokzati felújítást! (vakolás, festés, csator-
na, bádogozás, belső villanyszerelések, kapcsolószekrény 
javítása).

sekrestye. Fűtés és teljes berendezés cseréje (csak 
pályázati pénzből).

Parókia. Belső felújítás folytatása anyagi lehető-
ségek függvényében (ablakok cseréje, padló cseréje, fes-
tés-mázolás, kandallók (csak pályázati pénzből).

Összeállította:
bényi mihály

Friss hírek a Jerney iskolából
 DiákkülDÖttség németországBan
Darmstadtban rendezték meg a 10. Internationales 

Camp nemzetközi gyermektalálkozót, mely rendezvény-
re tíz ország küldöttségét hívták meg: Szegedet (és egy-
ben hazánkat) iskolánk 8. évfolyamos diákjai képviselték. 
A hatnapos találkozó hivatalos fogadással kezdődött, 
majd a programok közt szerepelt többek között a fenn-
tarthatóságról szóló interaktív előadás, közös faültetés, 
a lindenfelsi vár megtekintése, ismerkedés Darmstadt 
egyetemi városával, főpolgármesteri fogadás a városhá-
zán (itt a gyerekcsoportok köszönetképpen német nyel-
ven adtak elő egy-egy, az országukra, városukra jellemző 
táncot, dalt, játékot). Az utolsó nap a nemzetközi sport-
versenyé volt, amelyet jerneys csoportunk nyert meg.

 Az ütemtervnek megfelelően zajlik a nyertes, mint-
egy 92 millió forint összértékű Európai Uniós (TÁMOP– 
3.1.4–12/2–2012–0079 „Fejlesztések a Jerney János Álta-
lános Iskolában”) projektünk megvalósítása.

 Az ECDL-vizsgára felkészítő informatika szakkör 
tanulói valamennyien sikerrel teljesítették az első vizsga-
követelményeket. Új 20 fős csoporttal folytatódott az 
ingyenes úszásoktatás.

 Az első félévben a felső tagozatos diákok 5 napos 
erdei iskolai programon vettek részt Mórahalmon: túráz-
tak a természetvédelmi tanösvényeken, megnézték a nagy-
széksóstói bivalycsordát, a tanyamúzeumot, gyógynövé-
nyeket gyűjtöttek, gyógyteát és puliszkát főztek, szárított 
növénymagokból képeket készítettek. Az esték a játékról, 
sportról szóltak, de nem maradt el a tábortűz sem.

 Az iskolai projektnapon a jerneys diákok négy 
területen bővítették ismereteiket: a közlekedésismereti 
foglalkozásokon megtanulták, melyek a kerékpár kötele-
ző felszerelései, és milyen új és régi szabályok vonatkoz-
nak a kerékpárral közlekedőkre. A családi életre nevelést 
segítő drámapedagógiai programban hangsúly került a 

család szerepére, valamint a helyes énkép, önértékelés 
elmélyítésére. A média felelős és tudatos használata 
során felhívtuk a figyelmet a veszélyekre, a virtuális és 
valóságos helyzetek közötti különbségre. Az elsősegély-
nyújtási tanfolyamon megtanulták, hogyan lássanak el 
egyszerű sérüléseket, tisztába lettek a mentőhívás mene-
tével, továbbá láthattak újraélesztési gyakorlatot is.

 Az iskolai egészségnapon az ételkóstolás során a 
gyümölcsök és zöldségek egészséges étrendi hatásait tu-
datosítottuk. Szó esett a helyes fogápolással kapcsolatos 
tudnivalókról, melyet aztán gyakorlatban is bemutattak 
a gyerekek. Az egészségboltban megtanultak választani 
egészséges és egészségtelen ételek között.

 Mintegy 17 millió forint értékben beszereztük az új 
szemléltető, kísérletező taneszköz-csomagokat, sportszereket, 
egészségfejlesztő eszközöket, multimédiás berendezése-
ket és új interaktív táblákat is. Külön köszönet Mihálffy 
Béla képviselő úrnak a támogatásért, amely révén széles 
sávú internethez jutott az iskola – így valamennyi tante-
remben optimálissá vált a világhálóhoz való hozzáférés.

 Színházbérletes tanulóinkkal Verdi Simon Boccanegra 
című csodálatos operáját tekinthettük, hallgattuk meg 
a Szegedi Nemzeti Színházban eredeti, olasz nyelven. A 
történet a középkori Genovába repítette a közönséget. Az 
előadás után a gyerekek arról beszélgettek, hogy ők mit 
tettek volna a szereplők helyében: úgy véljük, ez volt az igazi 
siker. A hátrányos helyzetű tanulók színházbérletét Kosik 
Dénes képviselő úr támogatása biztosította, köszönjük!

 A Jerney iskola a jövő tanévben egy első osztályt 
indít. Az áprilisi beiratkozás előtt a leendő első osztályos 
tanulók és szüleik számára nyílt napokat január 23-án és 
24-én 9 és 11 óra között tartunk, a bemutatkozó szülői 
értekezletre január 27-én 17 órakor kerül sor az iskola 
ebédlőjében, a játékos ismerkedő, iskola-előkészítő fog-
lalkozások február 3-án és 10-én fél ötkor lesznek.

Jerneys alapítványi bál
December 7-én rendeztük meg a hagyományos alapít-
ványi műsoros estünket. A teltházas, közel két és félórás, 
két felvonásos műsorban az iskola minden osztálya 
fellépett. A tombolasorsolással zárult rendezvény nettó 
bevétele 615 ezer forint. Köszönjük valamennyi külső 
segítőnknek, támogatónknak a szíves közreműködést: 
Alex Divat; Alföld Frucht Kft.; Aranyfácán Söröző; Aréna–
Drink Kft.; B. Rávai Ágnes; Bálint család; Balogh család; 
Bányai Cukrászda és Pizzéria; Barát Papír; Barják család; 
Beépíthető Konyhagép Kft.; Coconut Zöldség-Gyümölcs; 
Danone Kft.; Dobay Kertészet; Domex Szőnyegáru-
ház; Döme István; Fabory Kft.; Fehértói Halászcsárda; 
Xenixcar Kft.; Frányó Kürtöskalács; Gregus Viktor ötvös; 
Gyuris Éva; Gyuris Fagyizó; Hach-Lange Kft.; Hajdú Géza; 
Havai Zoltán; Hevesi család; Huszta Imréné fodrász; 
Iskolák Sportboltja; Játékdzsungel; Kecskés-Perovics Éva; 
Király család; Komáromi Antal; Kósa család; Kosik Dénes 
önkormányzati képviselő; Kovács Gábor; Medicemia; 
Lipóczki Géza; Lochner Group; Maróti család; Márta 
család; Mery Vegyidiszkont; Mihállfy Béla önkormányzati 
képviselő; Nagy Csaba és családja; Nagyné Zsuzsanna; 
Nemo Úszótanoda; NGSZ; Nógrádi Autómosó; Nógrádi 
Zoltán országgyűlési képviselő; Petrovné Sándor Mónika 
Virágboltja; Szélmalom Virágüzlet; Portörő Máté; Rácz 
Piroska fodrász; Rája Horgászbolt; Rózsa család; Saeco 
Kávéautomata Szerviz; Sancha-Polo Kft.; Sarki ABC; SCA 
Hygiene Products Kft.; Squash Club; Stop Cukrászda; 
Suli-Host Kft.; Szakács család; Szegedi Sport és Fürdők 
Kft.; Szélmalom Vendéglő; Szint Kft.; Tajti család; Tari 
Jánosné; Thurzó és Társa Bt.; Újvári Ernőné és Brigitta; 
Ungi Bt.; Vadliba Vendéglő; Zsuzsi Divat.
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A dorozsmai 
Bombázók

Ottlik Sándort, a dorozsmai női focicsapat 
(Bombázók) edzőjét azzal a céllal kerestem meg, 
hogy informálja a lakosságot és a sportot szere-
tő embereket a 9 hónapja működő focicsapat 
helyzetéről.

– A legelején kezdeném: már régebben eldöntöttem, 
hogy az edzői tevékenységem 23 év után befejezem, ám 
aztán Mihálffy Béla megkeresett, hogy szeretné megala-
kítani a női focicsapatot. Információi alapján lenne is rá 
igény, és az edzői feladatokat rám bízná. Egy hét állt ren-
delkezésünkre, hogy a női bajnokságban indulni tudjunk.

– Nem lehetett könnyű az indulás…
– Valóban, a létszámmal, igazolásokkal, szereléssel, 

edzésekkel kapcsolatos teendők nem voltak egyszerű 
feladatok. Az első hetekben, hónapokban sok olyan dologgal 
szembesültek a lányok, amelyek enyhén szólva meglepték 
őket. Nem lehetett tudni, elfogadják-e, tiszteletben tartják-e 
majd egymást. A rend kialakítása, fejlesztése, megtartása 
is elengedhetetlen feladat volt. A foci egy többszörösen 
összetett játék. Versenyszerűen űzni még ezen a szinten 
is kemény munka. A lányok döntő többsége minden 
előképzettség nélkül érkezett, olyan csapatokkal találkoznak, 
akik már több éve gyakoroltak. Bizony, nekünk sok apró 
dolognak is örülni kell, az adódó kudarcélményeket tisz-
ta tudattal kell kezelni.

– Hol tartotok most?
– Jelenleg 32 igazolt játékosunk van, 11-től 42 évesig. A 

tavalyi évben a CSLSZ beindított a fiataloknak egy külön 
bajnokságot, tehát két bajnokságban vitézkedünk. 2014. 
őszére – a tervek szerint – már nagypályás bajnokságot 
írnak ki. Heti két edzést tartunk, szerdán és pénteken, 
plusz a hétvégi mérkőzés. A lányok keményen, becsületesen 
dolgoznak. Taktikailag, technikailag, pszichésen, fizikálisan 
szépen fejlődnek. Megítélésem szerint jó közösséget alkot-
nak. Ma már méltó ellenfelei vagyunk a bajnokságban 
szereplő minden csapatnak. A csapatműködtetés az első 
perctől kezdve biztosított, Mihálffy Béla minden téren, 
minden segítséget megadott. Csak a lányokon múlik, 
hogy tiszavirág életű, vagy hosszú távon is működő női 
csapatunk lesz-e. Az elmúlt 9 hónap azért azt bizonyítja, 
hogy van és lesz létjogosultsága a csapatnak. Ma már a 
lányok is jeles képviselői a dorozsmai focis életnek. Bízom 
bennük, hogy olyan nyomot hagynak maguk után, ame-
lyet később is bármikor büszkén fel tudunk vállalni. Az 
itteni közösségünknek nem sok szabálya van, csak olya-
nok, amelyek az biztosítják, hogy az utánunk következők 
ugyanezt, vagy jobbat találjanak itt.

– Sok sikert kívánunk Neked és a csapatnak, és kö-
szönjük az interjút!

S. G.

Képviselő Kupa
Ha január első hétvégéje, akkor képviselő kupa. Idén 

is, január 4–5-én Kosik Dénes és Mihálffy Béla képviselők 
támogatása mellett már a reggeli órákban megtelt élet-
tel a dorozsmai tornacsarnok.

A szombati selejtezőket három négyes csoportban 
játszották. A kilátogató közönség izgalmas meccseket 
nézhetett végig. Az első csoportban a Matador együt-
tese veretlenül vette az akadályokat. A második csoport 
csapatai közül az Aranyfácán csapat került ki győztesen. 
A harmadik csoportban a Zsombó és Mezőfölény közötti 
párbajból Zsombó csapata jutott tovább.

Vasárnap reggel az első elődöntőben a Matador–
Aranyfácán mérkőzésen 2:1 arányban az Aranyfácán győ-
zött. A második meccs Zsombó 4:3-as győzelmével zárult.

Az elődöntőket a 40 év felettiek összecsapása kö-
vette. A Prémium Kft. – Euro Team meccs rendes játék-
időben döntetlenre végződött és hetesekkel a Prémium 
Kft együttese került a döntőbe. A Kontiner–Bányai Cuk-
rászda mérkőzés eredménye 0:4-re végződött. Erről az 
ágról a Bányai Cukrászda mérkőzhetett az első helyért.

A meccseket követően igazi csemege várta a néző-
ket, az érdeklődők legnagyobb örömére női futball be-
mutatót tartott a dorozsmai Bombázók csapata.

A helyosztó mérkőzések után kialakult a végeredmény:
Old–Boys kupa: 1. PRÉMIUM-KERT Kft. 2. BÁNYAI 

CUKRÁSZDA 3. EURO TEAM 4. KONTINER
A torna legjobb játékosa Istokovics Zoltán lett, a leg-

jobb kapus címet Miskolczi Ferenc kapta meg.
A nyílt kategória döntője után, amelyet a Zsombó 5:3-

ra nyert, az Aranyfácán csapata ellen kialakult a végered-
mény: 1. ZSOMBÓ 2. ARANYFÁCÁN 3. MATADOR 4. 
MEZŐFÖLÉNY

A legjobb játékos Szabó Zsolt lett az Aranyfácánból, a 
legjobb kapus díjat pedig a Zsombó kapusa, Rozs Egon kapta.

Köszönjük Lukovics Jánosnak a torna megszervezését, 
a két játékvezetőnek, akik kitartóan levezényelték a mér-
kőzéseket, valamint Nógrádi Tibornak, az MLSZ Csong-
rád megyei igazgatójának a támogatását.          T. l.

Életre szóló mese
Apának lenni nem lehet könnyű. Pláne nem lányos 
apának. Sok-sok izgalom, féltés, aggódás. Először 
barbik, aztán körömlakk és sminkkészlet, majd melltartó 
és csipke fehérnemű. Sehol egy kalapács vagy kisautó. 
Semmi kapaszkodó, semmi közös téma. Mélyvíz, amiben 
csak az Apa tud megtanulni úszni, és csak az Igazi Apa 
találja meg a partot.
Ez a történet az én apukámról szól, mert Apa csak egy 
van. Olyan, mint Ő, biztosan. 
Minden a születésemkor kezdődött. Apa a mai napig azt 
emlegeti, hogy Ő is legalább annyira megszenvedte a 
szülést, mint Anya. Később lett világos számomra, hogy 
miért. Miután megszülettem és kiderült, hogy egészsé-
ges vagyok, és hogy megvan a tíz ujjacska a kezemen 
és a lábamon is, Apa és a barátai bulit szerveztek a 
tiszteletemre, amiről meggyőződésem a mai napig, hogy 
nekem is ott kellett volna lennem. Akkor, az átmulatott 
éjszaka után, Apa másnap úgy ébredt, hogy szinte szó 
szerint élte át a szülés fájdalmait. Gyanítom, hogy már 
akkor megijedt, hogy mi vár rá, mellettem.
Majd, ahogy cseperedtem, sokat, mi több, rengeteget 
mesélt nekem, legtöbbször lefekvéskor, de volt, hogy 
nap közben is rákezdett a bicajon Mama felé menet. 
Mindig egy bizonyos nagy, kerek erdővel kezdődött 
a történet, ahol hihetetlen drámák zajlottak. Volt ott 
medvebarlang adás-vétel, répalopás, kergetőzés, barik 
és csúnya kígyók, oroszlánok és őzikék. A legtöbb 
alkalommal sikerült annyira beleélnem magam, hogy a 
mese felénél már aludtam.
Mikor már nagyobb voltam, az addigi meséket életre 
is keltette. Elvitt tanyákra, ahol láthattam igazi struccot, 
kecskét és tehenet. Voltunk lovardában, ahol csikókat 
és igazi nagy lovakat is simogathattam. Kivitt a semmi 
közepére, ahol láthattam, hogy az őzikéknek tényleg 
fehér a fenekük. Megmutatta, hogy milyen egy igazi 
malacvásár, és hogy a barikat hogy kell etetni. Elvitt 
Afrikába, ahol megtanultam, hogy mi az a teve puszi, 
és akkora palacsintát ehettem, amekkorát azelőtt még 
sosem láttam. Együtt fürödtünk az Égei-tenger közepén 
egy igazi kalózhajó mellett, és együtt fáztunk az óceán-
nál a Kanári-szigeteken.
De a közös mesénk nem csak ebből állt. Szeretetről, 
becsületről, barátságról és az értékekről is szólt. Ami a 
nagy, nagy kerek erdőben a medve apuka öröme vagy 
bánata volt, mind megmutatta nekem. Soha senkit sem 
láttam úgy örülni egy sikeremnek, mint ahogyan Ő örült. 
Legyen szó egy iskolai versenyről, egy matek ötösről, 
vagy arról, mikor bejutottam az egyetemre. Mintha 
magát látta volna bennem. Hitte, hogy az én sikerem az 
Ő sikere is. De legalább ugyanolyan bánatos volt, mint 
én, mikor nem sikerült az, amit éppen a fejembe vettem. 
Mindig csak arra kért, hogy ne adjam fel, és találjam 
meg azt, amit szeretek. 
Ekkor jöttem rá, hogy a mesének én is a részese vagyok. 
Ő kreált nekem egy mesét, amelynek én lettem a fősze-
replője. Ekkor már én is mesélhettem, én is beleszólhat-
tam, mi történik a nagy, nagy kerek életemben.
Mindig is felnéztem rá, legtöbbször szó szerint. Majd’ 
két méter magas, és a kerülete is elég méretes. Legtöbb-
ször úgy néz ki, és úgy is viselkedik, mint egy nagy óvo-
dás. Viccelődik és mosolyog. Talán ettől volt mindig is 
hiteles a szememben. Elsősorban nem felnőttként vagy 
apaként, hanem a legjobb barátomként tekintettem rá, 
aki újra meg újra meglep a hihetetlen történeteivel.
Hiába vagyok már felnőtt, a mai napig képes mesélni, és 
én csüngök a szavain, kíváncsian várom, hová lyukad 
ki a történet, és persze várom, mikor valósul meg az, 
amiről mesél. A mese tartalma az évek alatt változott, 
egyre kifinomultabb lett, de mikor csak ketten vagyunk, 
Ő mesél és én hallgatok, vagy én mesélek, és Ő hallgat, 
mindig ugyanúgy érzem magam, mint mikor az első mesét 
hallottam tőle. Csak mi ketten, a nagy-nagy kerek erdőben.
Ő születésemtől kezdve az életre tanított a meséivel. 
Tanmesék voltak-e, vagy csak azt akarta megmutatni 
vele, hogy Ő hogyan látja a világot, vagy nekem hogyan 
kellene? Nem tudom. Talán nem is számít. Megmutatott 
egy világot a meséivel, amit később a saját bőrömön 
tapasztalhattam.
Számára életre szóló lecke vagyok, számomra pedig Ő 
életre szóló mese… Olyan mese, amelyben mindketten 
szerepelünk… Boldog 50. születésnapot, Apa!

vér bernadeTT

Játék, Te drága!
Óvodánkat, a Jerney Utcai Óvodát 1978-ban adták 

át. Szép óvoda volt ez akkor, hiszen az akkori kor köve-
telményét maximálisan kielégítette. Az eltelt évtizedek 
alatt az épület belül megújult, megszépült. Az udvar vi-
szont kevés figyelmet kapott. Közös elhatározással – a 
fenntartó, a helyi önkormányzat képviselői, a szülők és 
jómagam – a 2011-es évtől apró lépésekkel óvodánk 
udvara balesetmentes lett és modernizálódott.

2011-ben Kosik Dénes képviselő segítségével az ud-
vari medencénket újítottuk fel. Fenntartói támogatással 
az udvar egyik fele, 2013-ban az udvar másik fele újult 
meg. Új homokozók épültek, a régieket elbontottuk. A 
fém játékokat balesetmentesítették, ütéscsillapító ta-
lajba ágyazták és átfestették a csúszdákkal együtt.

2013-ban nagy szülői összefogással és óvodánk alapítvá-
nyának támogatásával az összes aszfaltos és betonlapos 
terület megszűnt. Nincs többé bukdácsolás a betonban, 
aszfaltban. A szülők pénzügyi támogatásával a medence 
két végére kerítést építettünk, védve a gyermekeket, hogy 
ne fussanak a medencébe.

Óvodánknak megközelítőleg 6000 m2-es a teleknagy-
sága. Büszkék vagyunk a szép, nagy és tágas udvarunkra, 
amely így Dorozsma legnagyobb önkormányzati fenn-
tartású parkja. Szeretjük is nagyon!

A balesetmentesítés után nagy, üres, szabad területeink 
maradtak, ahova játékok telepítését tervezzük. Kezdeménye-
zésünkben partnerre találtunk, és ezzel nagyon sok éves 
lemaradást enyhítettek önkormányzati képviselőink, hiszen 
egy közel 1,5 milliós udvari, többfunkciós mászójáték te-
lepítésére biztosítottak fedezetet. A részönkormányzat 
tagjai is nagyban segítették a kiválasztott játék telepíté-
sének megvalósítását. A telepítési feladatokból ásóval, la-
páttal, talicskával sok-sok édesapa kivette a részét, több 
édesanya, testvér közreműködésével. Képviselőink köz-
foglalkoztatottakkal segítették a talajmunkát. Óvodánk 
alapítványa, a Napsugár Alapítvány a biztonságtechnikai 
eljárás díját fizette.

A fent leírt összefogásnak köszönhetően most már 
a Jerney Utcai Óvoda udvara is, a többi óvodához hasonlóan, a 
gyerekek igényeit kielégítve biztosítja az udvari játéklehetőségét.

pappné SöröS Julianna
tagóvoda vezető
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az, hogy rá kell kérdeznünk, ki mondja meg, mi lesz jó az emberek nagy 
tömegének? Csak nem az a csoport, amelynek ehhez elegendően nagy 
hatalma van?

A múlt századi szüfrazsett-mozgalmak, majd később a feminizmus 
például a nők jogaiért, a törvény előtti egyenlőségéért és az emancipáció 
miatt kelt életre. Mint társadalmilag elnyomottak csoportja, önigazolását 
forradalmi momentumokban valósította meg, önmaga érdekét új törvényi 
szabályozások kierőszakolásával nyilvánította ki. Mint kisebbség, nem foga-
ta el azokat a normákat, amelyeket a többség igen. Ezek között szerepelt 
a heteronormativitás (pl. a külön neműek erotikájának, szexualitásának, 
életmódjának a szabályait abszolutizáló hagyomány), és a férfiuralom, 
amely előírja a hatalmi egyenlőtlenségeken alapuló nemi viselkedési normá-
kat. A domináns csoport a kevésbé dominánsakat sokkal inkább tárgy-
ként, mintsem partnerként kezeli. A nem normatív nemi identitásúak 
felülreprezentálása a médiában például nem azt jelenti, hogy „a melegek 
kezében van a média”, hanem mindössze annyit, hogy az emberek a cirkuszi 
látványosságok (a testileg torz vademberek, az ijesztően kinéző nyomo-
rékok és egyéb mutatványok) helyett inkább a tévét bámulják, a tévé 
pedig megadja mindazt, amire az emberek vágynak: a bámészkodás és a 
biztonságos borzongás örömét.

A domináns csoport ideológiai álláspontjait rákényszerítheti a kisebb-
ségi csoport tagjaira, akik olykor ahelyett, hogy elvetnék azt és lázadnának 
ellene, valami miatt elsajátítják, magukénak érzik. Politikai nézeteit az 
egyén akkor is megtartja, ha egyébként azok ellentétesek szűkebb cso-
portjának vagy az egyéni érdekeinek. Egyes csoportok másokat kizsák-
mányolnak, mert megtehetik hatalmuknál fogva, ezután még meg is 
magyarázzák, hogy tettük helyes volt és törvényes, a hatalomnélküliség 
egyébként kevésbé zavaró tényét mindig a külső körülményekre való hi-
vatkozással fogadják el, illetve a nincsteleneket önhibájuk miatt elszegé-
nyedett csoportként állítják be. Szociális szabálynak nevezik el a kevesek 
meggazdagodását és tömegek elszegényedését, és olyan sztereotípiákat 
gyártanak, amelyek megerősítik e doktrínát.

Rendszerigazoló sztereotípiákat az is gyárthat, akit emiatt egyébként 
veszteség érné. Az is rendszerigazolás, ha a csoport tagjai beletörődnek 
helyzetükbe, nem látnak kiutat, nem kérnek segítséget. Belenyugodnak 
az elnyomás „elkerülhetetlenségébe”, mítoszokat gyártanak arról, hogy 
ez a világ rendje. A feketék elfogadták rabszolgaszerepüket, az asszonyok 
készségesen indultak a konyhába főzni, a gyári munkások nagy tisztelettel 
hajlongtak a nagytőkés előtt. Saját sanyarú helyzetükre úgy tekintettek, 
hogy ők ezt érdemelték ki, mert így tekinteni önmagukra és elfogadni 
önmagukat pszichológiailag sokkal könnyebb volt, hisz akkor ez a helyzet 
válik normálissá, nem pedig rendkívülivé, amely ellen tenni kellene 
valamit. Igazságos világot vizionálni magunk köré sokkal jobb, mint 
egy igazságtalant.

(Következik: Autoriter ál-demokráciák Kelet–Közép–Európában)

SomoGyi Gábor
irodalom
 Gordon W. Allport: Az előítélet. Osiris Könyvkiadó, 1999. 
 John T. Jost et al: Önalávetés a társadalomban. A rendszerigazolás 

pszichológiája. Osiris Könyvkiadó, 2003.

Társadalomban élünk; a társadalmat csoportok, a csoportokat egyé-
nek alkotják. Egymáshoz való viszonyuk lehet mellérendelő vagy pedig 
hierarchikus. Az eltérő gazdasági, kulturális és világnézeti helyzetek miatt 
nem csupán a természetben (sok millió év alatt), hanem a társadalom-
ban is (akár néhány évtized alatt) kialakulnak a több, a kevesebb és 
a hatalommal egyáltalán nem rendelkező rétegek. Hogy egy társada-
lom mennyire humánus és törődő, azt megmutatja a legkiszolgáltatot-
tabb, a társadalom valamilyen szempontból vett peremére sodródó 
embercsoportjaival kapcsolatos bánásmódja, tekintettel a törvényi 
és a morális szabályokra egyaránt. Ne essünk abba a hibába, hogy eze-
ket a jelenségeket tipizáljuk (nemzetkarakterológia), illetve helyeseljük, 
mondván, a természet törvényei a társadalmi változásokban is mérv-
adóak, helyesek (szociáldarwinizmus).

A társadalom különböző csoportjai más-más presztízsviszonyokkal 
rendelkeznek, amelyek az egymásról kialakított tapasztalatok, de legfőképp 
az a priori ítéletek, sztereotípiák és részinformációkra alapozott véleke-
dések összképén alapulnak. A csoportok úgy válogatják és rendezik in-
formációikat, hogy azok egy előzetesen elgondolt, felvázolt képbe beil-
leszthetőek legyenek, hiszen az előfeltevések igazolása sokkal könnyebb 
és ildomosabb, mint rájönni, feltárni és megsemmisíteni a ténybeli, logi-
kai és értelmezésbeli bakugrásokat, hibákat és téveszméket. A társa-
dalmi eseményekre, saját és mások státuszára és az uralkodó társadalmi 
feltételekre adott reakciók és magyarázatok „igazsága” attól függ, hogy 
az mennyire kényelmes. A vélemények és vélekedések megváltoztatása 
rendkívül nehéz, történjen az saját felismerésből vagy külső kényszerből, 
mert egyrészt be kell látni, hogy hibáztunk, másrészt további értelmi 
fáradozásokat, összetett gondolkodást kíván egy új álláspontra való 
helyezkedés. A makacs nézetek éppen ezért sokszor még a napnál vilá-
gosabb tények kemény ostromának is ellenállnak, és generációról gene-
rációra öröklődnek (nemzeti sértődöttségek, jóvátétel megfizetésének 
követelése, revíziós gondolatok stb.).

Mindazt az a folyamatot, amellyel az egyén vagy valamely társadal-
mi csoportosulás saját világnézetét, a társadalomban elfoglalt pozícióját 
és viselkedését számos módszerrel (tények feltárása, hagyományokra 
való hivatkozás, sztereotipizálás, diszkrimináció stb.) megerősíti, ön- és 
csoportigazolásnak nevezzük. A társadalomtudósok emellett egy har-
madik kategóriát is ismernek: ez a rendszerigazolás. A rendszerigazolás 
egy pszichológiai folyamat, amely legitimálja az aktuális társadalmi–po-
litikai–kulturális berendezkedést, még akkor is, ha ez történetesen az 
adott személy vagy csoport érdekeivel élesen szembeáll. A rendszeriga-
zolásnak köszönhetők azoknak a vélekedéseknek a fenntartása, amelyek 
hozzájárulnak a résztvevők előnytelen helyzetének fenntartásához. E je-
lenség a társadalom többsége által elnyomott, a társadalom perifériáján 
élő kisebbségi csoportokban is kimutatható.

Ha kisebbségekről beszélünk, mindig valamilyen szempont alapján 
megválasztott kisebbségekről beszélünk. A társadalomban előfordul 
etnikai kisebbség (cigányok, svábok stb.), vallási–kulturális kisebbség 
(zsidók, muzulmánok stb.), politikai kisebbség, kulturális kisebbség 
(underground művészetek), nemi identitásbeli kisebbség (melegek, 
transzneműek stb.), de akár mondjuk a sci-fiért rajongók csoportja 
mint kisebbség, a devizahitelesek csoportja mint kisebbség stb. Közös 
tulajdonságuk, hogy nem tettek szert társadalmi dominanciára, kicsi, 
vagy egyáltalán nem létezik beleszólásuk a társadalmi ügyekbe.

A modern Európában az angol utilitaristák fogalmazták meg egy-
értelműen, hogy az a jó, amely a társadalom többségének jó, hiszen a 
boldogság maximalizálása és a szenvedés minimalizálása akkor érheti 
el a tetőfokát, ha minél több ember boldog és minél kevesebb nem. E 
haszonelvűséget azonban – teljesen érthető okokból – korlátozni kell 
a társadalomban, mert nem mindig vezet igazságossághoz az, ha csak a 
többség akarata érvényesül. A többség „zsarnokságát” a demokráciák-
ban törvényi szabályozással lehet mérsékelni; ilyen biztonsági ék például 
a diszkriminációellenes törvény, a vallásszabadság elve, a szegényeket 
felzárkóztató programok. Az utilitarizmus legnagyobb kritikája éppen 

2014 elé 6.

Kisebbségek, elnyomottak a társadalomban
„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.” 

olvasói levelek
Családöröm, üröm és kutyagumi

Kiskundorozsmán a kispiac terén (a Kőbárány és Ingovány utcák által 
határolt füves területen) főleg hétvégeken jó látni, hogy kisgyermekes csa-
ládok, gyerek önfeledten futkároznak, játszanak. Olykor velük van a család 
kutyája is. Más alkalmakkor kutyatartók tartanak sétáló, futtató, közös-
ségépítő találkozásokat. Ez mind rendben is lenne így, ha a kutyapiszkot is 
rendszeresen eltakarítanák maguk után!
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Álarcok és maskara
csőregefánk illata. 

Színkavalkád édes álom, 
porcukros lett az én fánkom.
Forró lekvár csepegtetve a 
jelmezesek értékelve. Fiúk-
lányok színes díszben, vá-
runk mindenkit jelmezben.

Sok szeretettel várjuk minden kedves vendégünket 
február 22-23-án (szombat-vasárnap) tartandó 

jelmezes mulatságunkra!
Fánkok és farsangi apróságok 

különböző formában és ízekben.

Stop CukráSzda
dorozSma, SzékSóSi út 2.

tel.: 461-535

Az Úr 2014. évének február hAvánAk 15. nApján 19 órától

udvAri muzsikus: lAjkó vili

2014.
február

15.

2014. ÉVI VÁLASZTÁSI POLITIKAI HIRDETÉSEK ÁRLISTÁJA
(egyszeri megjelenés bruttó listaárai Forintban)

A Dorozsmai Napló lehetőséget kínál a bemutatkozásra a 2014. évi válasz-
tásokon induló politikai szervezetek számára. A jelöltek egynegyed oldalnyi 
terjedelemben térítésmentesen jelentethetik meg bemutatkozásukat, az e fö-
lötti terjedelemben megjelentetett hirdetésekre az alábbi tarifák vonatkoznak.

A/1: 122x108 mm  ........................................................................ 31 200,-
A/2: 122x64 mm  .......................................................................... 16 800,-
A/3: 184x37 mm  .......................................................................... 14 400,-
A/4: 59x81 mm  ............................................................................ 13 200,-
A/5: 59x67 mm  ............................................................................ 10 800,-
A/6: 59x49 mm  .............................................................................. 8 400,-
A/7: 59x35 mm  .............................................................................. 6 000,-
A/8: 59x31 mm  .............................................................................. 5 200,-
B/1: 184x94 mm  .......................................................................... 43 000,-
B/2: 122x82 mm  .......................................................................... 23 600,-
B/3: 184x118 mm (féloldalas)  ......................................................  50 000,-
B/4: 122x43 mm  .......................................................................... 15 600,-
B/5: 122x30 mm  ............................................................................ 9 600,-
B/6: 59x43 mm  .............................................................................. 7 200,-
B/7: 59x118 mm  .......................................................................... 18 000,-
B/8: 184x236 mm (egész oldalas)  ..............................................  100 000,-
Hátoldali megjelenés ........................................................... nincs lehetőség

A hirdetési díjak megfizetése előre, készpénzben vagy banki átutalással 
lehetséges. A lapzártáig meg nem fizetett hirdetéseket az adott lap-
számban nem közöljük le. Kedvezmény a hirdetési díjakból nem adható. 
A politikai hirdetést minden esetben „Fizetett politikai hirdetés” szö-
veggel tüntetjük fel. A hirdetésnek a magyar jog előírásaival összhangban 
kell állnia, tartalmáért a mindenkori megrendelő vállalja a felelősséget.
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háziteJ a sári-tanyáról! 160 ft/l
tel.: 06 30/439-3522. házhozszállítás is!

JÓGA minden korosztálynak 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban!

Kedd: 17.15 - 18.45
Péntek: 16.30 - 18.00

a csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Jó közérzet, könnyebb mozgás és

légzés, több energia - út az egészséghez!

Érdeklődés, bejelentkezés:
Virágos Lilla            06 20 509-1792

www.viragoslilla.5mp.eu

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

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

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

06-20-509-1792

megHívó
tisztelt dorozsMAi lAkosok!

2014. február 6-án (csütörtökön) 18:00-tól 
lakossági fórumot tArtunk, Melynek 
vendége B. nagy lászló országgyűlési 

képviselő. 
 Helye: petőfi sándor Művelődési Ház 48-as utca 12.  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kosik Dénes és Mihálffy Béla önk. képviselők

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

olvasói levelek
A régi időkben…

Hűséges olvasója vagyok a Dorozsmai Naplónak. 
Ha nem veszik rossz néven, szeretném felhívni a figyel-
müket egy komoly dologra.

Az elmúlt évszázad ’10-es, ’20-as éveiben megjelent 
napilapok foglalkoztak az állami és egyház ünnepek 
megtartásának jelentőségével. Ugyanakkor arról is írtak, 
hogy ezen ünnepnapokon milyen mesterségeket lehet 
végezni, hány óráig lehet csinálni. Általában reggel 10 
óráig lehetett elvégezni ezeken a napokon a csendesebb 
munkákat. Kivételt képeztek természetesen a lakosságot 
ellátó, szolgáló munkafolyamatok.

Mi tapasztalható manapság? Ha valaki végigsétál 
Dorozsmán, mit lát? Január elsején délben körfűrésszel 
valakik fát vágtak délután 2 óráig. Március 15-én padlót 
csiszol, falat tör. Húsvétkor, pünkösdkor füvet, örökzöl-
det nyír. Május elseje a munka ünnepe, de ekkor is falat 
ver, kerítést javít. Augusztus 20-án csempézik, padlót 
burkol stb. Karácsony előtt szenteste fűrészel, másnap 
karácsony délig folytatja.

Bevett szokás a fűnyírókkal rendelkezők számára, 
hogy vasárnap 9-től délig vagy délutánig járatják a gépet, 
a környéken lakók pihenését téve tönkre.

Valamikor a helyi vezetőség a csendőrség közreműkö-
désével igencsak büntetett. Ma egy rosszul értelmezett 
demokrácia van, és ha szólsz, még téged utálnak ki a szom-
szédok. Valamit azért mégis csak tenni kellene, nemde?

JánoS bácSi

Egy sütöde bezárásának okairól

Amit a vezetőség a lakosság tudomására hozott, az 
egy nagy mellébeszélés (így könnyebb). Ha már a vezérről 
esett szó, tegyük fel a kérdést, hogy egy pár száz mun-
kást foglalkoztató cégnek minek is van vezérigazgatója, 
és ha már van, miért nem nézett utána, hogy tulajdon-
képp az miért is veszteséges, vagy miért nem jól jövedel-
mező a sütöde?

Először is, ez a sütöde kellett volna, hogy Dorozsma 
első számú pékárú forgalmazója legyen. De nem az! 
Miért is? Azért, mert ebben az üzletben én még friss 
pékárút nem vettem, lehet, hogy hajnalban volt egy pár 
darab, de később már mind hideg volt. Az órarend nem 
alkalmazkodott a vevők igényéhez. Miért kellett bezárni 
egy pékséget már déli 12 órakor, amikor mindenki dél-
után 4–5 óráig dolgozik? Reggel a nyitáskor már sokan a 
buszon ülnek és igyekeznek a munkahelyükre.

Az ott dolgozók elmondásaiból arra a következtetés-
re jutottam, hogy a sütöde vezetője abszolút dilettáns, 
semmi pékségi gyakorlattal nem rendelkező ember volt, 
aki semmiféle újítást nem volt hajlandó elfogadni.

Miért nem működött ez a sütöde két váltásban, 
reggeltől estig, hogy Dorozsma fő pékáru ellátója legyen?

Ne mondja nekem azt senki, hogy egy kiló kenyér 
közel 300 Ft-ba kerül, amikor egy kg kenyérhez 68 dkg 
liszt, víz és élesztő kell! Egy kg kenyérliszt 86–116 Ft! 
Vajon hányszor vizsgálta a vezetőség ennek a létesítménynek 
a működését? Bezárni, azt egyszerűbb! Szégyen gyalázat, 
hogy nem tudnak fenntartani, üzemeltetni egy pékséget, 
egy sütödét! A munkások menjenek oda, ahova akarnak, 
de a vezetés, az marad!

Gratulációm minden vezetőnek!

JánoS bácSi éS mari néni

Kerékpárút felfestése a járdán

A Dorozsmai úton a Turzó Gyógyszertár és a Bányai 
Cukrászda közötti területen nincs a járdára felfestve a 
kerékpárút. Sokan nem tudják, hogy ott hivatalosan hol 
lehet kerékpárral közlekedni. Nemrég baleset történt: 
egy 4–5 év körüli kislány szaladt neki a kerékpárosnak, 
a kerékpáros gyors megállásának köszönhetően szeren-
csére nem esett komolyabb baja, kisebb zúzódásokkal 

megúszta a balesetet. Talán ha az útburkolat fel lenne 
festve, hogy ott kerékpárosok is közlekednek, megelőz-
hetőek lennének az ilyen esetek!

Subasai és sziksósfűrdői szenny-
víz gondok

Subasán a Domaszéki úton, Sziksósfürdőn a Cseresznye 
utcában és több helyen, ahol rendszeresen, életszerűen 
laknak, a kialakított vízelvezető árokba szivattyúzzák ki 
a házi emésztőgödörből a szennyvizet, mivel a kiépített 
szikkasztóból visszafolyik az épületbe a szennyvíz az 
időnként magas talajvíz miatt. Ezzel a többi ott lakónak 
bosszúságot okoznak, ráadásul a tisztítatlan szennyvíz 
közterületre jutása a kellemetlen bűz mellett jelentős 
környezetvédelmi és közegészségügyi kockázatot is je-
lent! A szennyvíz, csatorna híján a talajba, illetve a talaj-
vízbe jut, elszennyezve azt. A súlyosabb gond azonban 
az, hogy a felszín közeli talajvizek, vagy közvetlenül a 
szennyvizek mélységi ivóvízbázisainkat is tönkretehe-
tik. Sokan nem tudják, hogy zárt szennyvíztároló esetén 
rendszeresen szükség van a felgyülemlett házi szennyvíz 
elszállítására (szippantós kocsi alkalmazására), nem az 
utcai vízelvezető árokba kell azt szivattyúzni!

o.-né
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A SzÉLMALoM KábeLtÉVÉ zrt. ÜgyfÉLSzoLgáLAtA VárjA Önt HÉtfőn, Szerdán, PÉnteKen 8-16 óráig, Kedden 8-18 óráig
ÉS cSÜtÖrtÖKÖn 8-20 óráig KiSKundorozSMán A SzÉKSóSi út 12. SzáM ALAtt. teLefonSzáMunK: 06-62-463-444, 06-62-765-444.

e-MAiL cíMÜnK: ugyfeLSzoLgALAt@SzeLMALoMKtV.Hu internet-cíMÜnK: SzeLMALoMKtV.Hu

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
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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 
akár ingyenes beszereléssel

MinDigTV, egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200PIROS 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

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Földtulajdonosok figyelem!
Szántóföldjét tartós használatra 

bérletbe vennénk vagy megvásárolnánk.
Plant-Seed Bt., Kiskundorozsma

30/9680-049

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.

Kedves megrendelőim!

A burkolás mellett ezentúl egyéb 
építőipari tevékenységeket 

(gipszkartonozás, festés, kőműves 
és tető javítások) is vállalok.

Ne feledje: 

munkáját bízza szakemberre.

farkas péter épületburkoló
30/587-58-56

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.

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

Hirdetésfelvétel:
06 20/470-6587
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Mardel Market

Zöldség, gyümölcs és 
olcsó palackoZoTT iTalok

sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk

Üzleteink:
– Adél köz 1.

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

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

– Juhász Gyula u. 36/A

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Csongrád megyei KegYeleTi Kft.
TemeTKezÉSi SzOlgÁlTaTÁS ÜgYeleTTel:

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

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

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

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

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

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

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

Mobil: 06 70/234-2113

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

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

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

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

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

ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

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

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

gazdabolt Bordány
Műtrágya gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
geko-2002 kft.

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

riaSztóreNdSzerek
teleFoNkÖzpoNtok

iNterNet...
telepÍtéS-SzereléS

JaVÍtáS-karBaNtartáS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

tel.: 30/343-0346
6791 Szeged, Balabás u.33.

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

barátság utca 21.
(garázssoron, kalmár szerviznél)

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

BEKE ÉPÜLETGÉPÉSZET
Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Konvektorok, kazánok javítása,
téli beüzemelése

Csőtörések javítása, elhárítása

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

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

dr. farKaS aTTila 
szakállatorvos 

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

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

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

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

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
nyugati sor 7.

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

+36 30/9455-643

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA
(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

Ügyfélfogadás előre egyeztetett 
időpontban!

Ingyenes ingatlanbemutatás, helyszíni 
szemle és nyilvántartásba vétel!

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

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

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

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
A minőségi húsok boltja! 

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

májas, debreceni, virsli, füstölt kolbász.
MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk! Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

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

461-067

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

irodAszerek, nyoMtAtványok, fényMásolás, nyoMtAtás stb.
A templom mellett a buszmegállóval szemben a szent János tér 3. alatt.

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

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

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

a következö:

H, K, Sz, P: 16–20 óráig.

Telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943

E-mail: marotiedit@freemail.hu

Dr. Maróti Edit ügyvéd

calenDula kft
Mezőgazdasági bolt
Szeged-Kiskundorozsma, dorozsmai út 141.

Tavaszváró ajánlatunk:
– LEO szivattyúk 2013-as áron:
 LEO 90/46 szivattyú:     21 290,-
 LEO 180/42 szivattyú:     37 300,-
	 LEO	házi	vízmű	90/46	24cl:	34	200,-
– tavaszi lemosó permetek
–	szerves	és	műtrágyák	(Tribu	szárított	marhatrágya,	Italpolina	csirketrágya	25	kg-os)
–	palántaföldek,	virágföldek,	tápoldatok,	műanyag	cserepek,	ládák

tel./fax: 461-865   e-mail: mezogazdasag@invitel.hu
Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat: H-P: 8.00–16.00-ig, szo.: 8.00–12.00-ig
(Akcióink visszavonásig érvényesek!)

Akció február 28-ig!
HOYA minőségi szemüveglencsék 

a hagyományos lencsék árán!
Diákigazolványra 50% kedvezmény 

a keret árából!
„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 

szemüvegkeretének 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-igRendelje 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.


