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„Minden azon múlik, hogy az emberek azt hiszik: van az életben olyan helyzet, amikor szeretet 
nélkül bánhatunk embertársainkkal; márpedig ilyen helyzet nincsen.”                         (Lev Tolsztoj) 

HAVI GONDOLAT 

Kábelnet 2006. február 28-ig  
féláron, már 2750 Ft-tól! 

Részletek a 8. oldalon 

ÜZENET… 
 
Csak nézz fel az égre, én ott vagyok, 
A csillag, mely a legfényesebben 
tereád leragyog. 
 
Csak nézz le a mélybe, én ott vagyok, 
Tűzokádó, láncokat hordozó, teérted 
lángoló. 
 
Csak nézz a semmibe, én ott vagyok, 
Nélküled légtérben lebegő, ostoba 
tekergő. 
 
Csak nézz a szívedbe, én ott vagyok, 
Akkor is, ha te nem akarod, oda is 
bebújok. 
 
 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Új épületben a művelődési ház 

Megérdemli Dorozsma? 
Avató 
 
2005. december 21-én ünnepélyes 

keretek közt, széles közönség előtt avat-
ták fel a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
új épületét. Az udvar túloldalára költö-
zött intézmény modern, a 21. század 
követelményeinek megfelelő feltételeket 
biztosító háza színpaddal ellátott nagy-
termet, emeleti lelátót, klubhelyiségeket 
és állófogadásra illetve tárgyalásra al-
kalmas szobákat is számlál. A Wein-
trager Adolf tervei alapján épült, 330 
négyzetméteres, kétszintes ház nagyter-
me valamivel tágasabb a réginél. Az 
elemeire bontható színpad szabadtéri 
rendezvényeken is használható. Az 
emeleti galérián helybeli alkotók mun-
káit mutatják be, a beépíthető padlástér-
ben dorozsmai helytörténeti kiállítás 
anyaga kapna helyet. A művelődési 
házra, könyvtárra, udvarra és a lebon-
tott épület helyén álló hatvan férőhelyes 
parkolóra a város önkormányzata 140 
millió forintot költött. 

Az átadás díszvendége volt dr. Botka 
László polgármester, Tóth József és Fábián 
József önkormányzati képviselők, Kohári 
Nándor képviselő, Géczi József ország-
gyűlési képviselő, Mádi György plébá-
nos, valamint az építkezés kivitelezői-
nek képviselői: Jáni Balázs, a Modus 
Vivendi Kft. vezetője, Polgár Zalán épí-
tésvezető, Weintrager Adolf project-
tervező és Csóti János, a Sólyom Kft. épí-
tésvezetője. A polgármester ünnepi be-
széde után elismerésben részesítette 
Szitás Istvánnét az intézményben eltöl-
tött húszéves munkájáért, majd átadta 
az épület jelképes kulcsát Révész Ferenc 
Andrásné intézményvezetőnek. A szala-
gok átvágása után Mádi György atya 
megáldotta a házat. Az avatás ünnepét 
tűzijáték tetőzte be. 

Mindenki karácsonya 
 
Idén sem maradt el a művelődési 

ház jótékonysági műsora és a lakosok 
karácsonyi ajándékozása. Összesen 188 
ajándékcsomagot osztottak szét fiatalok 
és idősek közt egyaránt. Az udvaron 
mindenki a nyugdíjas klubok tagjainak 
vendége volt egy pohár forralt borra, 
teára vagy süteményre. Sokan nem is 
nézték végig az udvari tűzijátékot, ha-
nem ülőhelyet keresve léptek be a nagy-
terem kapuján. Az ünnepi műsor kere-
tében óvodások és iskolások valamint 
művészeti csoportok léptek fel a nagy-
színpadon. Sokan sajnos csak a folyosó-
ról tudták szemlélni az előadást, a néző-
téren egy gombostűt nem lehetett leejte-
ni. Persze sokan voltak, akik ismerőseik 
szereplései után hazamentek, minden-
esetre az állandó járkálás bizonyára za-
varhatta a fellépőket. 

Az est utáni állófogadáson Fábián 
József mondott pohárköszöntőt, Révész 
Ferenc Andrásné pedig ajándékokat 
adott át a kivitelező cég képviselőinek. 
A meghívottak ízletes svédasztal mel-
lett társaloghattak. 

 
A válasz 
 
A címben feltett kérdésre igen a vá-

lasz, abban az esetben, ha Dorozsma 
lakossága – nevezzék is községünket 
alvó településnek, lakóit pedig fásult-
nak – az eddigiekben tapasztaltakkal 
szemben odafigyelnek művelődési köz-
pontjukra, gyakrabban járnak el kultu-
rális rendezvényekre és jobban megbe-
csülik embertársainak odaadó munká-
ját. Az avatón tanúsított nagyarányú 
érdeklődés ne csak egy napig tartson. 
Ne csak akkor csődüljenek az emberek 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Röviden 
 
2005. decemberében új játszóteret 

avattak a Faragó téren. Az uniós szab-
ványoknak megfelelő, parkosított tér 
kiépítése hatmillió forintba került. 

 
* 

 
Január 17-én hivatalosan is bejelen-

tették, hogy szerkezetkész a nyugati 
elkerülő út újabb szakasza, amely a 
bajai úti körforgalomtól a dorozsmai 
állomás Budapest felőli végéig ért el. 
Géczi József elmondta, azért harcolta 
ki az elkerülő utat, mert hosszú ideig 
úgy tűnt: az M5-ös autópálya nem 
épül tovább a határig. De a sztráda 
elkészülte ellenére is fontos szerepe 
van és lesz: ez köti össze a medencés 
kikötőt a repülőtér érintésével a lo-
gisztikai központtal. S mivel a 2007-től 
induló uniós költségvetésből mód lesz 
pénzt nyerni a kikötőfejlesztésre, vala-
mint a déli Tisza-híd megépítésére is, 
az út szerepe még inkább felértékelő-
dik majd. 

A leendő körforgalom segítségével 
a helybeliek balesetmentesen, kis ív-
ben kanyarodhatnak majd el Szeged 
és a nyugati elkerülő út irányába. Az 
aszfaltozást a hideg idő késlelteti. Idő-
közben a logisztikai központ felől is 
elkezdődött az útépítés, amely egy, a 
vasúti pálya fölött átívelő felüljárón 
keresztül csatlakozik az eddig elké-
szült szakaszhoz. 

Új épületben a művelődési ház 

Megérdemli Dorozsma? 

a helyszínre, ha épp „osztásról” van 
szó. Pozitív kritikákkal, ötletekkel fel-
szerelkezve – fogalmazott az igazgató – 
bármikor fel lehet keresni a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házat – immár az ud-
var túloldalán. 

 
Nagyobb könyvtár 
 
Idén, január 19-én délelőtt újabb 

átadóra is sor került. A felújított, tága-
sabb, vizesblokkal is ellátott fiókkönyv-
tárat a polgármester adta át a lakosság-
nak. Farkas Lászlóné könyvtáros elmond-
ta: már tűrhetetlen 
volt az az állapot, 
hogy a több mint 
20 ezer kötetes 
gyűjteményt 140 
n é g yz e tmé te re s 
helyen zsúfoljanak 
össze. A munkála-
tok után viszont az 
állomány bőven el-
fér a kibővített, 
összesen 226 négy-
zetméterű szobák-
ban. Nagy újdon-
ság, hogy a könyv-
tár anyagát most 
már a mozgáskorlátozottak is elérik, 
számukra ugyanis lépcsőjáró liftet épí-

tettek be, amely használata egyszerű: a 
derékmagasságban elhelyezett csengő 

megnyomásával 
a könyvtáros be-
indítja a liftet, a-
mely a folyosó 
szintjéig emelke-
dik. 

A beruházás 
eredményeként 
a dorozsmai fi-
ókkönyvtár ren-
delkezik a máso-
dik legnagyobb 
alapterülettel – a 
Csillag téri után. 
 

 
SOMOGYI GÁBOR 

(Folytatás a címoldalról) 

A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtára 
ismét a régi helyén a megszokott nyitva tar-
tással várja kedves olvasóit.  
 
A beiratkozási díjak megváltoztak:  
– 16 év alatt és 70 év felett INGYENES; 
– pedagógus-, diák- és nyugdíjas igazolvány-
nyal rendelkezők 300,- Ft; 
– kedvezményben nem részesülők 600,- Ft 
tagdíjat fizetnek. 
Az Internet-használat díja változatlan: 120,- 
Ft / óra. 
 
A fiókkönyvtár új telefonszáma: 62/463-807. 

A 
KISKUNDOROZSMÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMA 

 
szeretettel meghívja 

Önt és családját, barátait, ismerőseit 
a 2006. február 18-án 
18.00 órai kezdettel a 

 
Dorozsmai Sportcsarnokban 

tartandó 

JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA. 
 

Sztárvendég: 
DELHUSA GJON előadóművész 

Zene: 
DOMINÓ együttes 

 
Belépődíj: 

5 500,- Ft/fő, amely magában foglalja a 
vacsora vendéglátást. 

 
Jó szórakozást kívánunk! 
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Sziksósi élményfürdő – kérdőjelekkel 
Szeged város közgyűlésének decem-

beri ülésén örömmel fedezhettük fel a 
napirendi pontok között a pályázat ki-
írása a sziksósi fürdő és élményfürdő 
fejlesztésére című előterjesztést. Mind-
annyiunk régi vágya, hogy Sziksósfür-
dőn érdemi fejlesztések valósuljanak 
meg, ugyanakkor Szeged jelenlegi terü-
letén az egyetlen komolyan szóba jöhe-
tő hely, ahol hazai és nemzetközi vi-
szonylatban egyaránt versenyképes él-
ményfürdő építtethető. 

Egyetértek Szentgyörgyi Pál szocia-
lista gazdasági alpolgármesterrel abban, 
hogy az autópálya megépültével köny-
nyebb a város elérhetősége. A megvaló-
sult példák mutatják, hogy jelentősen 
nő az élményfürdővel bíró település 
turisztikai vonzereje. A beruházás 
komplex fejlesztést igényel, hiszen je-
lenleg hiányzik a közeli minőségi szál-
láshely, minőségi éttermi kínálat épp-
úgy, mint a megfelelő parkolókapacitás, 
ugyanakkor a fürdő szép természeti 
környezetében a fejlesztésekhez szüksé-
ges terület rendelkezésre áll.  

Mivel az eladósodott önkormány-
zatnak nincs pénze ilyen nagyságrendű 
beruházás megvalósítására, ezért 
Szentgyörgyi Pál alpolgármester előter-
jesztésének indoklásában leszögezte: 
„ma már számos hazai és külföldi beru-
házó cég foglalkozik aquaparkok építé-
sével és üzemeltetésével. Általános 
igény részükről, hogy a beruházáshoz a 
területet az önkormányzat bérlet formá-

jában biztosítsa, továbbá, hogy a hiány-
zó közművek telekhatárig történő kiépí-
tésében az önkormányzat részt vállal-
jon. Ezt követően beruházásban felépí-
tik az élményfürdőt, a hozzá kapcsoló-
dó szállodát, éttermet, napozó részt, stb. 
majd szerződésben rögzített időtarta-
mig üzemeltetik azokat. A szerződéses 
idő elteltével a létesítmények önkor-
mányzati tulajdonba kerülnek. 

A befektetői ajánlatok közül a leg-
kedvezőbbet pályázat útján szükséges 
kiválasztani. Az elbírálásnál a legfonto-
sabb szempontok az alábbiak: 

– A beruházáshoz és az üzemeltetés-
hez ne igényeljen önkormányzati támo-
gatást. 

– A környezeti adottságokhoz a leg-
kedvezőbben viszonyuljon a terület fel-
használás. 

– A legalacsonyabb értékű infrast-
rukturális beruházást igényelje az ön-
kormányzat részéről.” 

Eddig tartottak a kétségkívül támo-
gatandó szép gondolatok, majd jött a 
feketeleves: a Szeged városi közgyűlés 
arról rendelkezett, „hogy Sziksósfürdő 
területén megvalósuló fürdő és élmény-
fürdő fejlesztésére meghívásos pályáza-
tot írjon ki.” Miért meghívásos a pályá-
zat? Kit (kiket) hívnak meg és milyen 
szempontok alapján? Miért nem lehet 
nyílt pályázatot kiírni, amiben a befekte-
tők, az ilyen létesítmények építésével és 
üzemeltetésével foglalkozó szakma vala-
mennyi szereplője részt vehet, ha bír és 

akar? Honnan tudhatják előre, hogy az 
esetlegesen meg nem hívottak köréből 
nem érkezne kedvezőbb javaslat?  

Nem lenne-e célszerűbb előbb egy 
tervpályázatot kiírni, majd a legszéles-
körűbben elfogadott zsűrizett tervekhez 
keresni befektetőt? A még csak elkép-
zelt de meg nem tervezett szezontól 
független fedett élményfürdő milyen 
műszaki taralommal valósul meg? Mi-
lyen látványt nyújt, hogy illeszkedik a 
környezetéhez? Hova és mekkora par-
koló kerüljön? A közművek szempont-
jából mi a kedvezőbb? Az önkormány-
zat miért fosztja meg önmagát és a szik-
sósiakat, dorozsmaiakat, szegedieket 
attól, hogy a jó ötleteket a legszélesebb 
körűen megversenyeztesse, és ebbe egy 
külön tervpályázat útján beleszólása 
lehessen? 

Egy ilyen jelentős beruházás körül-
tekintőbb előkészítést igényel, ugyanak-
kor mindannyiunk közös érdeke, hogy 
a „mutyulásnak” még gyanúja se vetőd-
hessen fel egy ilyen nagyságrendű, 
meghatározó fejlesztés esetén.  

A meghívásos pályáztatásról szüle-
tett szocialista-szabad demokrata köz-
gyűlési döntés arra kényszerít, hogy 
képviselői indítványban kezdeményez-
zem a határozat megváltoztatását: le-
gyen nyílt terv- és beruházói pályázat a 
sziksósi fürdő és élményfürdő fejleszté-
sére és megvalósítására! 

KOHÁRI NÁNDOR 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ 

A csatorna „saga” 

1. Tisztelt Képviselő Úr! 
 
Mint a Kiskundorozsma Adél Köz 

lakói (Alpári Gy. u. vége) azzal a kérés-
sel fordulunk Önhöz, hogy az utcában 
(Közben) csatornaépítés következtében 
kialakult rendezetlen helyzeten legyen 
segítségünkre! 

1. Csatornarészek és átkötések feletti 
földvisszatöltések nincsenek tömörítve! 

2. Az utcai fedlapok magasak, fel-
akadásveszélyesek! Ezeket vagy elszin-
tezték, vagy elvitték a talajt mellőle! 

3. A zsákutca jelzőtábla nincs meg, 
így főleg a teherkocsik visszafordulása 
igen problémás! 

4. Saját pénzünkből megépített ka-
vicsszórású utat tönkretették, nem állí-
tották helyre, pedig erre helyszíni szem-
le is volt! 

Kérjük hathatós közbenjárását! 
Tisztelettel, 
 

BÉNYI MIHÁLY 
(A petíciót 15 lakos aláírásával jut-

tatták el szerkesztőségünkbe – a szerk.) 

2. Olvasom… 
 
Hogy Dorozsmán remekül haladnak 

a csatornázás utáni útburkolat-
helyreállítási munkák. 

 
Bizonyára. Akinek netalántán vélet-

lenül kétségei lennének, annak azt taná-
csolnám, hogy látogasson el a Vadliba 
utcába, és sétáljon végig a páratlan ol-
dalon. Ott rendben van minden: úttest, 
járda, kocsibejáró újraaszfaltozva. Ha 
valaki még nem tudná, arrafelé lakik 
egyébként Tóth József szocialista önkor-
mányzati képviselőnk is. 

 
Ott rendben van minden. Egy dara-

big. Hogy előtte meg utána lévő szaka-
szokon akkora lyukak vannak az úttes-
ten, mint a malacfialtató? Na és?! Kit 
érdekel? Egyébként is megmondták, 
hogy rendben haladnak az ügyek! 

 
Punktum! 
 

KOSIK DÉNES 

A vasúttársaság  
 
...közli, hogy az 50 százalékos me-

netjegy vásárlására jogosító közalkal-
mazotti arcképes igazolványokat febru-
ár elsejétől március 31-ig terjedő idő-
szakban érvényesítik a területi menet-
kedvezményi irodákban. Az érvényesí-
tés feltétele: a jogosultaknak a megfelelő 
nyomtatványt ki kell tölteniük, 1200 
forint térítési díjat be kell fizetniük. Fon-
tos a határidő tartása, ugyanis a főérvé-
nyesítési időszak – március 31 – lejárta 
után igényelt érvényesítésekhez a téríté-
si díjon felül 500 forint késedelmi díjat 
is meg kell fizetni. Új arcképes igazol-
vány igénylésekor a formanyomtatvány 
mellett egy igazolványképet és 1.800,- 
Ft befizetését igazoló eredeti postai fel-
adóvevényt is meg kell küldeni a terüle-
tileg illetékes vasúti menetkedvezményi 
iroda címére. Az ügyintézés határideje 
10 munkanap, de 1 000,- Ft sürgősségi 
díj megfizetése ellenében soron kívüli 
ügyintézés kérhető. A 2005 évi holog-
rammal ellátott közalkalmazotti igazol-
ványok 2006. március 31-ig jogosítanak 
50%-os jegyváltásra. 
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Őfensége, Magyarország Szent Koronája 3. 

Ismerkedjünk meg a Szent Korona 
képi programjával. Megállapíthatjuk, 
hogy a felső keresztpántokat összefogó 
aranylemezen a Pantokrátor (a minden-
ségen uralkodó Atyaisten) képe találha-
tó a paradicsomi két fa között. Mind a 
kettő paradicsomi fának a törzsén négy 
ék jelzi az Atyaistent (Az Esztergomi 
falra festett oroszlánok oldalai is négy 
ékkel voltak jelölve. Évek óta nem láto-
gatható a várkápolna. Idegenek nem 
akarják, hogy a magyar nép felkeresse 
ezeket az ősi emlékeket, és hogy ma-
gukba szívják az általuk küldött ősi 
üzenetet. Félő, hogy addig „restaurál-
ják” míg csak nem marad belőlük sem-
mi.) Az Atyaisten képe nagyon hasonlít 
a homlokzati lemezen található Krisztus 
képhez. Ha jól megfigyeljük a Krisztus 
melletti két paradicsomi fát, akkor lát-
hatjuk, hogy a fák törzsén három ék 
található, ami jelzi a Fiú Istenséget. Ám 
arról is megkülönböztethetőek, hogy a 
felső Pantokrátor képen megfigyelhet-
jük a Napot és a Holdat, ami a teremtés-
re utal (a nappal és az éjszaka szétvá-
lasztása) a teremtés az Atya műve. 
(Vörös Győző Egyiptológus az általa 
felfedezett Kopt barlangban ugyanilyen 
Pantokrátor képet fedezett fel! ) Ez az 
Atyaisten-ábrázolások legtökéletesebb 
formája, képmása Krisztus által: „aki 
engem látott, látta az Atyát is” (Jn 14, 8-
11), tehát a Fiún keresztül az Atya tulaj-
donságai sugároznak át.  

A Szent Korona Atyaisten képét a 
koronaőrökön és még két „kiválasztott” 
személyen kívül alattvaló nem láthatta, 
ugyanis nem lehet a Teremtőt teremtés 
közben meglesni (Pap Gábor). A kivá-
lasztott két ember közül az egyik az 
ország nádora volt, aki a koronázási 
menetben a Koronát vitte, valamint a 
szertartást végző esztergomi érsek. A 
hagyomány szerint a királykoronázások 
alkalmával egyedül nekik állt módjuk-
ban rövid ideig felülről látni a Koronát. 
Nem tartható az a feltételezés, hogy az 
Atya képét a kereszt tartócsapja miatt 
durván átfúrták volna, hiszen a kezében 
tartott könyv kontúrjából kitűnik, hogy 
a tartócsap helyét eredetileg kihagyták. 
Ez a Pantokrátor ábrázolás számos he-
lyen megfeleltethető az Újszövetség 
Jelenések könyvének a leírásával (vö. 
Jel. 4 2-6). 

Az Atya képének jobbján Szent Pé-
ter, az apostolfejedelem ábrázolását lát-
juk, kezében az „oldást és kötést” jelké-
pező kulcsokkal… „Neked adom a 
mennyek országának kulcsait. Amit 
megkötsz a földön, meg lesz kötve a 
mennyekben is, és amit feloldasz a föl-
dön, föl lesz oldva a mennyekben 
is.” (Mt 16, 19). 

Szent János apostol képe az Atyais-

ten trónusa előtt áll. Ő „a tanítvány, akit 
Jézus szeretett”. A kezében tartott 
könyv jelképezi az Újszövetség könyve-
it, melyet neki tulajdonítanak. Nevének 
feliratát rövidítették. Szent Jakab képe a 
keresztpánt hátsó oldalán található. Ál-
talában az idősebb Jakabbal Zebedeus 
fiával azonosítják, azonban a képen lát-
ható irattekercset és egy ágat (májusi 
Jakab-ág) tart a kezében ez viszont az 
ifjabb Jakabra utal. 

Szent Pál apostol a negyedik a felső 
apostolképek közül. Ő nem tartozott 
Jézus tizenkét apostola közé (hiszen 
olyan zsidó rabbi volt, aki következete-
sen betartotta a talmudi törvényeket). A 
keresztényeket üldözte – nem kímélve 
Jézus tanítványait, követőit, asszonyo-
kat és gyermekeket sem – Szent István 
vértanú megkövezésében is részt vett. 

Ami a Damaszkuszi fényt illeti 
(Badiny Jós Ferenc sumerológus profesz-
szor szerint) Damaszkusz Qumránnal 
azonos, ahová Saul fegyveres támadást 
intézett, ahol a jól védekező 
qumrániak alapos ütést mértek 
a fejére innen a „csillag-látás”. 
Itt határozta el magát az úgy-
nevezett Pálfordulásra. Pap 
Gábor szerint mindenki képes 
a gyökeres változásra, ha azt 
igazán teljes szívéből akarja. 
(Az én személyes véleményem 
az, hogy manapság sem ártana 
az arra érdemeseknek ily mó-
don csillagot látni, hátha akkor 
jobban belátnák mit is, művel-
nek ebben a Szent Országban). 

Csomor Lajos a Szent Koro-
náról szóló nagyszerű könyve 
szerint: a Szent Koronán sze-
replő Szent Pál apostol nem 
lehet azonos Saul Pállal, mert 
nem visel zsidó szakállat. Azon 
kívül a Szent Koronán ottvan a 
Szentháromság, az Atya a Fiú 
és Boldogságos Szűzanyánk, 
semmi esetre sem illene közé-

jük. Szent Pál zománcképén háromágúra 
nyírt szakáll látható, ami rejteki közlésre 
utal. A képen kétoldalt sólymokat látunk 
(ugyanúgy, mint Szent Andrásnál), körü-
löttük és előttük is Fénymagokat talá-
lunk. A Pál feliraton kétféle „U” betűt 
találunk, lehet, hogy ez is egy üzenet. A 
zománcképen jobb tenyerét felénk mu-
tatja ugyanúgy, mint az Atyaisten, és 
Jézus, ami a legnagyobb tisztaságot, 
nyíltszívű-őszinteséget, becsületet sugá-
rozza ránk. 

Badiny Jós Ferenc könyvéből még 
néhány gondolat, ami nyilvánvalóvá 
teszi, hogy Saul Pál nem szerepelhet a 
Szent Koronán Jézus mellett. 

Mit mond nekünk Jézus: „Új paran-
csolatot adok nektek, hogy egymást sze-
ressétek” (Jn 13. 34)  

Mit mond Saul Pál: „Aki megveti 
Mózes törvényét… irgalom nélkül meg-
hal.” (zsid.10,28.) 

Saul Pál így tanítja híveit az Újszö-
vetségben: „És csaknem miden vérrel 
tisztítható meg a törvény szerint és vér-
ontás nélkül nincs bűnbocsánat.” (Pál 
levele a zsidókhoz 9, 22.) 

Mit mond Jézus: „Igyatok ebből, ez 
az én vérem az Új szövetség vére, mely 
megújít benneteket és az én erőmet adja 
nektek!” 

„Tudatlanságoddal elpusztítod ön-
magadat.” (Az igazság Evangéliuma 24, 
32. Nag-Hammadi könyvtár, 41. oldal. 

Aki bővebben akar tudni ezekről a 
részekről, javaslom elolvasásra Badiny 
Jós Ferenc és Csomor Lajos munkáit.  

 
(Folytatása következik) 
 

IFJ. FAZEKAS LÁSZLÓ 
FODOR ANTAL 

Törvény 
 

Csillagporból gyúrt test-célra adott élet, 
Ha megteszed áldás, hogyha nem, ítélet 
Célokért születtünk, és nem is lehetne 
Levetnünk, míg nem hív az Ég Fejedelme, 
Hogy dolgunk végeztén újabb munkát adjon, 
S puszták homokjából új virág fakadjon. 
 
Fönt a magas égen tenger csillag fénylik, 
Közöttük is fény van-bár távcsövel mérik. 
Ott fönn az igazság van, s az igazság fényes, 
De az igazság itt lenn is érvényes, 
Mert törvény csak egy van, az Isten törvénye, 
Majd az emberi ész is belátja végre. 
 
Amíg be nem látja, addig hiú büszke, 
Önmagával sokszor árván, kínban küzdve, 
De hogyha megérzi, nem fut már a lába, 
Szive is alig ver, az agya is kába, 
Leküld az Isten egy hű angyalt érte, 
S magához öleli, megbocsátva, végre. 
 

Totth Jenő verse 

 

Szent Pál és Szent Péter apostol. 
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Olvasói levelek 
1. Olvasói levél 
 
Tárgy: a 2005. június 14-i olvasói 

levél. 
 
Kellemetlen! Mint a ricinus. De segí-

ti a jó emésztést. 
Jelesül a szapultak módosulását. 

Ugyanis a leszólt válaszában – nagy 
megelégedésünkre – a már megszokott 
és mindkét lapban meglévő pletykálko-
dáson felül a „kulturális és információs, 
felvilágosító… ismeretterjesztő témájú 
cikkek jelenlétét” is ígéri, melyek segíte-
ni fognak a „véleményeink kialakításá-
ban”. Úgy, ahogyan tette ezt a művészi 
színvonalú, egyéni hangvételű, közérte-
tő – köszönettel nyugtázott – tanulmá-
nyában, az „Európa agnoszticizmusá”-
ban is. 

És ez már sikeres vetélkedés. A má-
sik fél lepipálása. Ami itt az egyetlen 
lehetséges ösztönző a színvonal emelé-
sére. Mert mindkét szerkesztőség mű-
kedvelő társadalmi munkások csoport-
ja. Ennélfogva most a kettő nemcsak 
több, de hatékonyabb is, mint amilyen 
lehetne az egyesült egy. 

Egyetértek a földimmel abban, hogy 
ha Magyarországon magyar ember ma-
gyarnak ír, akkor azt magyarul írja. 
Mert szebb, tökéletesebb, gazdagabb és 
tömören megjelenítő nyelve nincs senki 
másnak. Melyet Kazinczy Ferenc a ma-
gyar felvilágosodás és nyelvújítási küz-
delem legnagyobb alakja és Petőfi, 
Arany, Ady, Madách, stb. formált múl-
túnk vérzivataraiban. És ha azt idegen 
szavakkal tűzdelni kényszerül, akkor 
írja mellé annak a magyar nyelvű válto-
zatát is. Úgy, ahogyan tette ezt Somogyi 
Gábor az „Európa agnoszticizmusá”-
ban. 

Ám a tárgyban hivatkozott rövid 
dolgozatban mégis tizenöt darab ide-
gen szó van. De csak egynél olvasha-
tunk magyar megfelelőt is. Ott, ahol 
az olvasótábor „vájtfülűek klubjára” 
és „a plebs”-re van bontva. És ott is 
tévesen, mert a plebs magyarul köz-
népet, csőcseléket jelent. 

És mivel a „vájtfülű” – nyelvi, iro-
dalmi, zenei finomságokra fogékonyt 
jelent, ezeknek, mármint a vájtfülű-
eknek szülőfalunkban, e kun községben 
tábora, és nem „klubja” van. Szerintem! 

Mondják: az ember embernek a 
farkasa. De képes arra, hogy másnak 
mutatkozzék. Ennélfogva az arca 
nem, csak az írása Ő. Mert mindaz, 
amit leírunk, és ahogyan azt leírjuk, 
tükrözi az erkölcsi hozzáállásunkat, 
valamint az iskolázottsági és a mű-
veltségi színvonalunkat is. 

 
TÓTHMIHÁLY MIHÁLY 

2. Észrevételek 
 
Sok a kóbor kutya újból Dorozsmán. 

Egyik soványabb, mint a másik. A Tap-
pancs Alapítvány itt van a határban, 
néha nem nézhetne szét kocsijával, és 
szedné össze őket? A Barátság utcában 
a Dorozsmai úton egy fekete, a köz-
pontban egy sovány farkaskutya kóbo-
rol. Tegyék már közzé a „Tappancs” 
elérhető telefonszámát! Ugyanakkor a 
százforintos segítség-telefonszámot is 
leírhatnák évente többször is. Hátha 
akad egy-két állatbarát, aki segítene.  

 
Hol voltak a Polgárőrök Szilveszter 

este és éjszaka? 
A Dorozsmai út 83-ban ugyanis pe-

tárdáztak kisebb-nagyobb durranások-
kal hajnalig. Nem hiszem, hogy nem 
lehetett hallani. 2004 szilveszterén este 
hat órától hajnali három óráig durrog-
tattak, ágyúztak szó szerint. Nem lehe-
tett a műsort élvezni. A 2005-ös szil-
veszter ehhez képest szolid volt. Akik-
nek ennyi pénze van petárdákra, annak 
a százezer forintos büntetésre is futja. 

 
Szeretném kérni, hogy tegyék már 

be az újságba a Polgárőrség telefonszá-
mát, és a zöldszámot. Tudom, hogy volt 
már az újságban, de nem árt ezt ismétel-
ni. Szilveszterkor sehol sem találtam. 

 
Miért kell minden év elején és év-

közben is váltogatni a sávokat és az ál-
lomásokat a Kábeltévén? Az idősebb 
embereknek ez problémát jelent, hogy 
hol találják meg a szívesen nézett állo-
másaikat. Nem tájékoztatnak kellően 
bennünket a megváltoztatott állomások 
helyéről, illetve meglétéről. 

 
Miért nem írják ki, hogy a helyben 

történt eseményeket milyen időpontok-
ban játsszák le? 

 
Évek óta mutogatják a Szélmalom 

Vendéglő udvarát, sátrát. Nem unják 
még? Mert mi már nagyon. 

 
Üdvözlettel: K. F. 

3. Közlekedés 
 
Egy felvetéssel nyilvános fórumon 

kerestem meg a Szegedi Közelekedési 
Társaság igazgatóját, Dr. Dózsa Gábort. 
Azzal a kérdéssel fordultam felé, hogy 
szándékozzák-e Dorozsma irányába 
fejleszteni a villamosüzemű közleke-
dést. Nos, Ő úgy gondolja, hogy az 
utasszámlálási adatokból kitűnik, hogy 
Dorozsmának szüksége van kötött pá-
lyás közlekedésre. Idézem:  

„A 2005-ös utasszámlálás eredmé-
nye is azt bizonyítja, hogy Dorozsma 
közlekedését kötöttpályás járművekkel 
kell megoldani. Örömünkre szolgálna, 
ha érkezne, egy többségben elfogadott 
lakossági javaslat Dorozsma trolibusz 
közlekedésére. Bennünk felmerült a 
jelenlegi 7-es trolibuszvonalba történő 
csatlakoztatás lehetősége is. Felhívnám 
a figyelmét, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Terv keretében, az Unió finanszírozásá-
val megvalósítandó nagyprojekt részei-
nek kidolgozása 2006-ban történik. A 
hatástanulmányok része a lakossági 
igények felmérése is. Tehát a dorozsma-
iak aktivitásán is múlik, hogy milyen 
közlekedésük lesz.” 

Ezért szeretném, ha lakossági kezde-
ményezéssel megvalósulna az ötlet. Te-
hát felhívom a Tisztelt Dorozsmai Pol-
gárok figyelmét, hogy fogjunk össze 
egy külvárosi trolibuszvonalért. Ennyit 
megérdemlünk! Ha már a villamos nem 
vált be úgy, ahogy reméltük, akkor pró-
bálkozzunk meg a trolibusszal.  

 
Tisztelettel:  
 

KOMÁROMI CSABA 

KÖZLEMÉNY 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány 

Kuratóriuma megköszöni mindazok-
nak, akik adójuk 1%-át 2005 évben az 
alapítványra engedményezték. 

Ezen összeget – saját forrásból ki-
egészítve – az alapítvány „Védjük kör-
nyezetünket” megnevezésű kiírásra, a 
helyi iskolák 60 sikeres rajzot készítő 
kisdiákja tanulmányi kirándulásának 
finanszírozására fordítja. 

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! 
Adószámunk: 19083807-1-06. 

4. Válaszok 
 
Néhány, olvasói levelekben felvetett 

kérdésekre az alábbi válaszokat és meg-
jegyzéseket közöljük. 

1. A Tappancs Állatvédő Alapítvány 
telefonügyelete: 06 70 380 9922. Az ál-
latmenhely telefonszáma: 06 70 380 
6966. 

2. A telefontanú ingyenes hívószá-
ma: 06 80 555 111 (anonim). 

3. Szolgálati időben hívható KMB 
számok: Ocskó Károly: 06 20 209 5333; 
Molnár Csaba: 06 20 209 5311; Tóth Zol-
tán: 06 20 209 5306 

4. A Polgárőrség telefonszáma: 06 30 
621 6254. 

5. A Képes Dorozsmai Napló min-
den hónap utolsó vasárnapján délelőtt 
10 órakor és délután 17 órakor látható a 
helyi hirdetőcsatornán. 

6. A Szélmalom Kábeltévé hirdető-
csatornáján futó, fizetett hirdetések a 
megrendelt ideig láthatóak. 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

EMBERT VAGY FOGYASZTÓT? 
A politikai demokrácia nem lehet 

üdvös egy nemzet számára akkor, ha a 
kultúrdemokrácia nem készíti elő azt. 
Csak olyan emberek dönthetnek öntu-
datosan a sorsukról, akiknek megvan 
ehhez az intelligenciájuk – Klebesberg 
Kunó szavai ezek. A százharminc éve 
született gróf azon nem túl nagy számú 
arisztokraták közé tartozott, akik nem-
csak hangoztatták, hanem valóban hiva-
tásuknak tekintették a nemzet szolgála-
tát. Hányatott történelmünk során a 
dúlásokat, a megszállásokat, a meg-
csonkításokat gyakran heroikus újra-
kezdések követték, melyekben sajnos 
jobbára több volt a lánglelkű hevület, 
mint a tisztánlátás és a szakszerűség. 
Szent István után a tatárjárást követően 
IV. Bélát tisztelte meg a történelmi em-
lékezet a második államalapító kitüntető 
jelzővel. Egyre inkább azt gondolom, ha 
beszélhetünk „harmadik államalapító-
ról”, akkor az talán Klebesberg Kunó 
lehet. Ez az előretekintő politikus, ez a 
tisztességes hivatalnok. 

Trianon sokkját követően, amikor 
Magyarország elveszítette területének 
kétharmadát és magyar nemzetiségű 
lakosságának egyharmadát, nyers-
anyaglelőhelyeit, amikor a fojtogató 
határok mögött az utódállamok hatal-
mas összegeket fordítottak a fegyverke-

zésre, akkor ő ötezer tanyasi iskolát és 
tanítói lakásokat építtetett, egyetemeket 
fejlesztett: a tömegsporttól a külföldi 
magyar intézetek felállításáig, a Magyar 
Tudományos Akadémia működésének 
újraindításáig, a szakoktatási rendszer 
kiépítésétől az ösztöndíjak alapításáig 
terjedő tevékenységével azt hirdette, 
hogy van magyar feltámadás. Személyes 
tekintélye révén a kivérzett, szegény 
országban hatalmas összegeket volt ké-
pes megszerezni az oktatás és a kultúra 
fejlesztésére, mert tudta, hogy elsődle-
gesen szellemileg és lelkileg kell újjáépí-
teni az országot. Vezéreszméje volt a 
kultúrfölény, amely az ő szemében nem 
a felsőbbrendűség érzetének hamis gőg-
jét, hanem önmagunk fölemelésének 
nemes feladatát jelentette. 

Kevés időszerűbb tennivalónk lehet 
annál, hogy emlékezünk e magyar poli-
tikusra. Aki láthatóan az egész nemzet 
felemelkedését, s nem szűk társadalmi 
rétegek mérhetetlen gazdagodását te-
kintette politikusi feladatának. Aki a 
tehetség és rátermettség – nem pedig 
osztály – vagy éppen vagyoni szem-
pontok – alapján tudta csak elképzelni 
az oktatási rendszerben végbemenő ki-
választódást. Olyan elitképzést szerve-
zett, amely mögött (és nem alatt!) szín-
vonalas elemi és polgári iskolai hálózat 

állt. Hittel és józan célratöréssel dolgo-
zott mindezek megvalósításáért. 

Jólesik legalább emlékezni rá, hogy 
Magyarországnak volt olyan kultuszmi-
nisztere, aki hitte, hogy nem feltétlen 
azt kell adni a tömegnek, amit azok vár-
nak, vagy követelnek, hanem azt, amire 
vágyniuk kellene. Ez a tiszta fejű és tisz-
ta kezű hivatalnok tudta, amit minden 
normális szülőnek és pedagógusnak 
tudnia kell: hogy az oktatásnak, a neve-
lésnek, a kultúrának nem igények kielé-
gítése, hanem magasabb rendű igények 
felkeltése az igazi célja. Hívő keresz-
tényként azt is tudta, hogy ez nem lehe-
tetlen, és hogy vannak ilyen magasabb 
rendű igények. 

Az általa elképzelt, támogatott okta-
tás és művelődés – melynek eredmé-
nyei még mindig, minden romboló ha-
tás ellenére láthatók – még felelős pol-
gárt, embert akart nevelni. Az a sziszté-
ma, amely ma egyre határozottabban 
körvonalazódik, mintha már csak vá-
lasztót, munkaerőt és fogyasztót. 

Hogyan lesz ebből magyar feltáma-
dás?  Vagy az a cél, hogy ne is legyen? 

 
KIPKE TAMÁS 

 
(Megjelent az Új Ember 2005. no-

vember 20-i számának első oldalán.) 

JÉZUS NEVÉBEN – 
MINDENRE KÉSZEN 

 

Thurzó István jezsuita atyára 
emlékezünk 

 
 
Amit Thurzó István atyáról tudhatok, 
abból egy apámról őrzött kép int felém. 
Egy kép, szent jel, melyről csak ennyit 
mondhatok: 
„Magyar földünk – termette jóízű kenyér”. 
 
Jóízű ember ő, ki mindig ad, s csak ad. 
Ezért mindenki tiszteli, süvegeli. 
Nyitott szívvel jár, – így nyithat szívzárakat, 
s ezt róla sok „ellenfél” is elismeri… 
 
Szeged mellett, Kiskundorozsmán született, 
az első világháború bús tavaszán. 
De születés napja „jóhírt” is hirdetett: 
E gyermekre a Gyümölcsoltó Szűz vigyáz! 
 
Megvívja már gyermekként kemény harcait: 
tanul, földet túr, kertész, majd inaskodik; 
így lesz belőle Isten atlétája is: 
már most „Krisztus Királyért” vívja harcait, 

s már gyermek–ifjúként hallja az Úr szavát: 
Engem kövess, és győzz az én zászlóm 
alatt! 
Így nyer hazánk egy lánglelkű jezsuitát, 
ki sötét éjben is lát, s mutat jó utat. 
 
A „szétszóratás” alatt, bár pap és szerzetes, 
szent hívatását gyakorolnia tilos,– 
Jézus nevében, mindenre kész  
„mindenes”: 
szövőmunkás, sekrestyés, kántor, lakatos… 
 
De felvirultak az „enyhülés” napjai, 
s Thurzó atya szent hívatását élheti: 
Misézik, hitoktat nyilvánosan, 
kis falvakban, majd városokban, boldogan. 
 
És lehet újból „mindenkinek mindene”, 
előkészíthet új szent hívatásokat, 
és mint a lelki–vezetésnek mestere, 
Papneveldénknek nevelhet szent papokat. 
 
S reméljük, szent népünk így lehet boldogabb! 
 

+ + + + + 
 
Hű szolgáját így tüntette ki Istenünk, 
már itt a földön megáldotta gazdagon. 
De itt lent azt még nem láthatja két szemünk, 
hogy mi várta őt fenn, túl a csillagokon… 

Mi megköszönjük, hogy ily „naggyá” tetted 
őt, Urunk! 
Kérünk, lehessen pártfogónk színed előtt… 
S ha itt betöltjük a nekünk kimért időt, – 
ott örökké szerethessük téged, s benned őt! 
 
 
Szegeden, a Jezsuiták Szent József templo-
mában, 2005. dec. 26. jeles napjára: 
 
 

KEREKES KÁROLY 
O. CIST.           

 
 

* 
 
Dr. Kerekes Károly nyugalma-

zott zirci apát decemberben megírt 
versét Thurzó István jezsuita 
atyánk emlékére megtartott Szentmi-
sén Szegeden, a Jezsuiták Szent Jó-
zsef templomában, 2005. dec. 26-án 
(karácsony másnapján) Sallai Endréné 
Hevesi Magdolna tanítónő tolmá-
csolásában hallhattuk. 
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KATOLIKUS BÁL 

Idén január 21-én, szombaton került 
megrendezésre egyházközségünk far-
sangi bálja, melyen a gyermekekkel 
együtt mintegy 240-en vettünk részt.  

Az estét változatos programok tet-
ték színessé: plébániai csoportunk tánc-
produkciói (Palotás, majd latin táncok, 
ill. bécsi keringő – utóbbiakat Móczó 
János tánctanár tanította be nekünk), 
Mihálffy Edit kishittanosainak újév- és 
farsangköszöntő versei, történetei, 
Bindics Botond éneke, a felnőttek (Mádi 
György plébános atya, ifj. Mihálffy Béla 
és felesége) részéről Antony de Mello  
„Ébredj fel” című írásának feldolgozása, 
mely hallgatóit arra ösztönzi, hogy ne 
féljenek a változástól-változtatástól, ha 

valami olyat tapasztalnak életükben, 
ami már érvényét veszítette, vagy eset-
leg éppen hogy akadálya igaz ember-

voltuk kiteljesítésének. A va-
csorát megelőzően a Király-
König Péter Zeneiskola tanára-
iból álló Stadler Klarinét-
együttes műsorát hallgathat-
tuk meg. A programok között 
meg kell említenünk a mulat-
ságok elmaradhatatlan esemé-
nyét, a tombolát is, melynek 
nyereményeit a bál résztvevői-
nek és helyi vállalkozóknak 
köszönhetjük (a tombola fődí-
ját Fábián József képviselő úr 
ajánlotta fel). 

A táncolni vágyók szóra-
koztatásáról Ocskó István gondosko-
dott. 

A bál díszvendégei között ott 
köszönthettük Balogh László, ill. 
Nógrádi Zoltán országgyűlési, va-
lamint Fábián József és Tóth József 
önkormányzati képviselő urakat, s 
nem utolsó sorban Kádár Mihályné 
igazgatóasszonyt is. 

A vacsorát, amely kiadós két- 
és háromszemélyes tálakból állt, a 
Szélmalom Vendéglő szolgáltatta. 
A sok sütemény között, melyeket 
a bál résztvevői hoztak, ott talál-
hattuk a tavalyi (immár) hagyo-
mányt folytatva a Tóth József 
képviselő úr által felajánlott, 
tisztségéről elnevezett fánkokat 
is. 

Úgy gondolom – s azt hiszem, 
véleményemmel nem vagyok egye-

dül –, egy tartalmas, szórakoztató estét 
tölthettünk együtt, s bízom benne, hogy 
a dorozsmai katolikus bálak néhány éve 

megkezdett hagyományát életben tart-
va jövőre is ilyen szép számmal, hason-
ló hangulatban ünnepelhetjük meg a 
farsangot. 

Köszönet mindenkinek, aki munká-
jával, adományaival, de akár csak jelen-
létével is hozzájárult a bál létrejöttéhez! 

 
SZABÓ JÓZSEF 

 
* 

 
Az Egyházközségi bál tombolanye-

reményei felajánlóinak köszönetét fejezi 
ki Mádi György plébános: 

 
Fábián József 
Tóth József 
Ungi Bt. 
Speciális Bt. 
Mini ABC 
Nárcisz Virág-Ajándék üzlet – külön 

köszönet az összes ajándék becsomago-
lásáért is 

Hódi Antalné 
Baba Bazár 
Némethné Divatáru 
Zsuzsi Divat 
Bálint István 
Szélmalom Kábeltévé 
Zádori Tibor 
Julinek István 
Zöld Sziget gyógynövénybolt 
48-as utcai Állateledel bolt 
Pesti Ferenc 
Bényi Mihályné 

FELHÍVÁS! 
 
Mádi György plébános kéri azok 

jelentkezését, akik ebben az évben köt-
nek házasságot, hogy minél több pár-
ral együtt készülhessünk fel a házas-
ságra. Jelentkezésüket február elsejéig 
kérjük a plébánián. 

Első közös találkozás időpontja: 
2006. február 10-én pénteken, 19 óra-
kor a plébánián. 
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Önnek is tetszettek az HBO2, Cinemax, Cinemax2 filmjei? 
Ha igen, fizessen elő HBO Maxpak szolgáltatásunkra, ahol 
egy mozicsatorna ára kevesebb mint 900 Ft. 

 

Unatkozik a hideg téli estéken? 
 

Fizessen elő kábeltévé szolgáltatásunkra most, és 
5000 Ft belépési díjért hűségnyilatkozat vállalása nél-
kül lehet előfizetőnk. 
Amennyiben egyéves hűségnyilatkozattal köti meg 
szerződését, a belépési díjat is elengedjük. 

 

 

T-Online Kábelnet 2006. február 28-ig féláron!* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Ajánlatunk kizárólag új Kábelnet előfizetés vásárlása esetén, visszavonásig érvényes Kiskundorozsmán és Szegváron. A havidíjak kétéves hűségnyilatko-
zat mellett értendők.  A T-Online Magyarország fenntartja a jogot, hogy a havi 40 GB letöltött adatforgalmat elérő előfizetők internet-hozzáférésének sáv-
szélességét az adott hónap fennmaradó részére 128 kbit/s-ra korlátozza. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatun-
kon, ahol az egyéves hűségnyilatkozat esetén érvényes árakról is tájékozódhat. 

2048/196 kbps sebesség, forgalomtól független havi díj,  5 db 
email cím, havi 1500 Ft értékű zeneutalvány. 2006. március 1-
jétől 11900 Ft-os havidíj* 

2048/196 kbps sebesség, forgalomtól független havi díj, 5 db 
email cím, WLAN eszközök telepítéssel. 2006. március 1-jétől 
11900 Ft-os havidíj* 

1024/128 kbps sebesség, forgalomtól független havi díj,   
5 db    email  cím, T-Online vírusvédelem,. 2006. március 1-jétől 
9400 Ft-os havidíj* 

1024/128 kbps sebesség,  3 GB adatforgalom, 1 db email cím, T-
Online vírusvédelem, Túlfogyasztás  esetén kedvező, 500 Ft/GB-s 
díj. 2006. március 1-jétől 8200 Ft-os havidíj* 

512/96 kbps sebesség,  3 GB adatforgalom, 1 db email cím. Túlfo-
gyasztás  esetén kedvező, 500 Ft/GB-os díj. 2006. március 1-jétől 
5500 Ft-os havidíj* 

Ügyfélszolgáltaunk Hétfőn és Szerdán 8-15 óráig, Ked-
den és Csütörtökön 14-18 óráig, Pénteken 8-12 óráig 
áll rendelkezésre. 
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Foglalkozás, egészségügyi ellátás, gj. vezetői orvosi 
vizsgálat stb. 

Vizsgálatok: előzetes telefonos egyeztetés alapján. 
dr. Dobó Kálmán szakorvos 
Szeged, Dorozsmai út 193. 

Tel.: 62 / 461-351 

1% 
Kérjük, 2005-ös jövedelemadójának 1%-át az Önvédelmi 

Csoport – Polgárőrség javára szíveskedjen felajánlani. 
Adószámunk: 18469453-1-06. 

A POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 

HÓDI PÉTER 

TISZTELT SZAVAZÓPOLGÁR, KEDVES HÖLGYEM, KEDVES URAM! 
 
Köszöntöm Önöket, dr. Ványai Éva va-

gyok (51 éves). Orvosi végzettséget 1979-ben 
szereztem, másoddiplomám: Európa szakér-
tő. Angolul és németül középfokon, franciául 
társalgási szinten beszélek. Gyermekeim 
egyetemisták, kedvenc időtöltésem közé tar-
tozik a főzés és a kirándulás. 1990 óta vagyok 
a Magyar Demokrata Fórum képviselője a 
szegedi önkormányzatban. 12 évig alpolgár-
mesterként az oktatás, kultúra, egészségügy 
és a szociálpolitika tartozott az ügykörömbe, 
jelenleg az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság elnöke vagyok. Munkásságom során több 
hazai és külföldi elismerésben részesültem. 
Közéleti tevékenységemben mindig elhatáro-
lódtam a szélsőséges hangoktól, mint egy 
európai konzervatív párt tagja, értékek és elvek alapján poli-
tizáltam. 

Szükségesnek tartom a család, a helyi közösségek, az egy-
házak, a civil szervezetek tekintélyének a növelését. Nézete-
im szerint kiemelt szerepet kell szánni a történelmi egyhá-
zaknak, melyek szilárdan őrzik erkölcsi értékrendünket, kul-
túránkat, magyarságunkat! 

Programunk szerint a magyar oktatási rendszernek bizto-
sítania kell mindenki számára a felemelkedés, a tehetség ér-
vényesülésének esélyét. 

Családi kötődésem miatt is folyamatosan kapcsolatban 
vagyok a dorozsmaiakkal. Ismerem gondjaikat, megoldásra 
váró problémáikat, együtt örülök velük fejlődésüknek, sike-
reiknek. 

A legfontosabb infrastrukturális beruházásnak tartom a 
belváros felé vezető út vasúti felüljárójának megépítését, hi-
szen a Logisztikai Központ kialakítása miatt várható, hogy 

növekszik a vasút forgalma. A leeresztett sorompó 
pedig eddig is sok bosszúságot okozott a munkába-, 
iskolába igyekvőknek. (Ehhez uniós pénz is pályáz-
ható.) Szükséges a buszjáratok időbeli összehangolá-
sa, a 35-ös járat eredeti útvonalának visszaállítása. 
Befejezéshez közeledik a csatornázás és ezzel kapcso-
latban az útépítés, melyek kivitelezése sok kellemet-
lenséget okozott a 12 ezer fős lakosságnak. 
A nagybani piac – ahol a környékbeliek friss és olcsó 
áruhoz jutnak – üzemeltetési gondjai megoldódtak, 
parkolót is létesítettek. A bővítés a dorozsmaiak 
megelégedésére történt. Kedvező, hogy az M5-ös 
autópálya lejárója is a közelben van. 
Az újjávarázsolt Petőfi Sándor Művelődési ház és a 
Könyvtár minden korosztály szabadidős elfoglaltsá-
gának kényelmes helyet biztosít, míg a jelképnek 

számító szélmalom teljes rekonstrukcióra vár. A hagyományos kira-
kodóvásárhoz joggal ragaszkodnak a dorozsmaiak. 

A tervek szerint nagyszabású fejlesztés valósul meg a Sziksósfür-
dőn, mely kedvelt nyári kirándulóhely, népszerű rendezvények szín-
tere. 

Az itt lakók városrész szerte kérik a közterületek fokozott tisz-
tántartását, a rendszeres fűnyírást, hiszen kertjük, utcájuk ápolásá-
ban, virágosításában maguk is részt vállalnak 

Többek között a fent említett célok megvalósításáért dolgoznék – 
Önökkel együtt – országgyűlési képviselővé választásom esetén. 

Támogatásukat várva, boldog újévet, jó egészséget kívánok! 
 
Tisztelettel: 

Dr. Ványai Éva, a 
Magyar demokrata Fórum 

Országgyűlési képviselőjelöltje 

 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 

„…A gyertya lángja nem magának ég, 
Nem önmagának őrzi melegét, 
Másért fogy el, és másnak küldi szét 
A végtelen szép fény-üzenetét!” 

 
Köszönjük mindazoknak, 

akik felejthetetlen Édesapánk, † Gyuris 
Gergely gyászmiséjén 

imádkozva-énekelve hálát adtak 
a Mindenhatónak 

e küzdelmes, példás élet, 
a 90 év minden adományáért; 

a temetésén megjelenteknek, 
hogy virágaikkal, 

részvétükkel búcsúztak Tőle, 
a mindenkin fáradhatatlanul segítő 

Gergő bácsitól! 
 

Hét gyermekének családja 
(13 unokája, 10 dédunokája) 

„Vevő vagyok…” 
 
Ülök a Szupermarket vendégfogadására kijelölt pultsor előtti széken. (Itt várok 

valakire.) Nézem a szemben lévő „üzletsorok” reklámfényeit. „Párizsi tejbár, Belle 
Italiano, Singókong, Caffé…” Valamit fogyasztok, odaállok a tejbárhoz. 

Elég tudnom a szép magyar nyelvet is, a süteménynek magyar neve van. Azt 
választom, amelyik tetszetős, de nem vagyok biztos az ízében. „Meggyes-habos.” 
Az jó lesz, a meggyet és a habot is szeretem. Rossz nem lehet. Jóllakottan várok to-
vább. Eltöprengek; óriás adag, óriás ár. Bár az én ízlésem – és a pénztárcám tartal-
ma – még mindig a régi, a formásan kisebb kockára vágott habos-rétes, kisebb áron. 

Egy biztos, nem tudom, hogy ezt a sütit ki készítette, hol, hogyan, mi volt benne. 
Jó volt, megvehettem, megettem. 

Honnan jöhetett az ötlet az üzlet hangzatos nevére, ki tudja! 
Elmerengek a neonfények ragyogásában, gondolatban utazom a csillogás árjai-

ban, a pultok előtt bejárja képzeletem egész Európát, s átszeli az Óceánt is. 
Várt ismerősöm megérkezik, s már biztosan tudom, hogy itthon vagyok, Ma-

gyarországon. 
 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

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

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 

AKCIÓ! 
0,5 Hausegold sör dobozos 5% ......115,- 
0,5 Arany ászok sör üveges .......99,- + ü. 
0,5 Mézes pálinka szilva ...............1599,- 
0,7 likőr vodkák több ízben .............765,- 
1 l Kaiser vodka ............................1690,- 
0,75 orosz pezsgő ...........................370,- 
 

MEGLEPETÉS AKCIÓK! 
 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17., 
Vasárnap: 8-16 

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és 

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával; 
–klímák telepítése és 

forgalmazása; 
–csőtörések javítása 

megfúrásos módszerrel, részleges 
talajfeltárással. 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440 

K
  L

  Í
  M

  A
 S Z E R E L É S 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

 

Nyitva: K-P: 7-16. 
Szo.: 7-12. 

Rendelés.: 06 30 305-9737 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 

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

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Dorozsmán ingyen, a 
külterületeken 100 Ft/db. 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

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

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőol-
tása, kisebb műtétek, szaktanácsadás 

HÁZNÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: hétköznap 8-9-ig, kedden, pénteken 
16-17-ig is a Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 
Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

 
 
 
 

A Déli-Farm Kft és a Fertilia Kft. 
 

Őszi műtrágya kínálata 
 
 

NPK 15-15-15%, NPK 0-10-28%, Ammóniumnitrát, Kálisó, Szuperfoszfát 
50 és 10 kg-os kiszerelésben 

 

Vetőmagok 
 

árpa, búza, rozs, tritikálé, lucerna, fűmagok, stb. 
 

valamint 
 

szarvasmarhatartáshoz tejpótló borjútápszerek, ásványi kiegészítők, 
premixek forgalmazása. 

 

Déli-Farm Kft. 
Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. 

Telefon: 62-556-120, 556-130, mobil: 30-604-2772 
Nyitva tartás: H-Cs: 8-16, P: 8-15 

Masszírozást vállalok, 
kérésre házhoz megyek. 

 

Időpont-egyeztetéssel: 
06 20 369 5496 

Farsangi bál a 
Szélmalom Vendéglőben! 

 

Február 4-én, 19 órától 
FARSANGI BÁL 

középkori vacsorával. 
Belépő: 2500 Ft/fő 

 

Jelentkezni a helyszínen, ill. a 
461-363-as telefonszámon. 

 

Február első vasárnapjától 
minden vasárnap 
svédasztalos ebéd 

1200 Ft/fő áron. 

A Mosaico fürdőszoba szalonban 
megtalál mindent az egyszerűtől 

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

árengedményt kap az, aki a 
hirdetési szelvényt behozza! 

 

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

Még mindig tart „4-et fizet 5-öt kap” akciónk! 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
 
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

 
 

 
Bódi 

Lajosné 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

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

Kedvenc kisállatainak széles 
körű áruválasztékkal, 

folyamatos akciókkal várom 
kedves régi és új vásárlóimat! 

Telefon: 06 30 306-5993 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 

szakemberek segítségével képzést folytat: 
moped                        tehergépjármű 
motorkerékpár          nehéz-pót 
személygépkocsi      autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák 
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 400 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. kiárusí-
tása a készlet erejéig.                                                                                                       

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

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

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

Telefon: 06 20 392 8608 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

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

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

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

 

Személy-, teher gk-k, 
mezőgazdasági és munka-
gépek gumiszerelése, 
javítása, centírozása. 

Téli gumik 
különböző méretben. 
Nyitva hétvégén is. 
Telefon: 62 463-611 

Mobil: 06 30 955 5841 

 
 
 
 
 
 

• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. Tel: 20 9493-408 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

A Speciális Bt. ajánlata 
 

- Ajándék és dísztárgyak 
- Fali és asztali naptárak 
- Határidőnaplók 

Fénymásolás 
Parkoló- és 

buszjegyértékesítés. 
Déli Apró és Délmagyarország kapható! 

 

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

CSATORNA RÁKÖTÉS 
 

Fűtési rendszerek szerelése, tervezése. 
Vízvezeték-szerelés. 

Javítások, karbantartás. 
Fürdőszoba-felújítást vállalok 

bontástól átadásig. 
Vízszűrők szerelése, 
ásványvíz kiváltása. 

 

Fodor Antal 
technikus 

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

Mobil: 06 20 374 6188 
 

Székely-magyar rovásírás tanulható 
egyesületünkben! Cím: Alsóvárosi 

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

utolsó szerda, 17 óra. 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

 F  i g  y  e  l e  m  
G épjárm ű  vizsgá zta tás Zsom bón  F a rk as F erenc au tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja: személy- és gépkocsik  F ar ka s F erenc  
 — javítását gép járm ű tech n ikus 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgáztatását (helyben) Zso m bó , F e lsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatát. Tel./fax : 25 5-063  
 N yitv a tartás : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-3470  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 

Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950 9977 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 

Rádió vezérlésű óra 
Számológép 

Asztali lámpa, turmix 
Botmixer 

Vasaló, hajszárító, hajsütő, hősugárzó, hangszóró 
Vízforraló, fejhallgató, ceruza akku töltő 

Kerékpárra világítás, elemlámpa, írható CD, DVD 
Keringető szivattyú, hosszabbító stb. árusítás 

 

Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig, Szo.: 8-12 óráig                                          
Cím: Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 30/329-0567 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

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

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

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N A  
I N G A T L A N K Ö Z V ET ÍTŐ  É S  É R TÉ K BE C S LŐ  

 

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

 

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

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

E-mail: vecsine@t-online.hu 

  

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Időpontegyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Gera Imre 
húsfüstölő, 

bélkereskedő 
 

6792 Zsombó, Móricz Zs. U. 1. 
Tel.: (62) 255-311 

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 15-18, 

szombat: 8-17, vasárnap: 8-12, 
vagy telefonos megbeszélés alapján. 

Elromlott a konvektora, 
Veres Feri a doktora! 

 

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ 
gázkészülékek őszi beszabályozása 

 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

Tel.: 62/463-801  Mobil: 06-20/9858-029 
Azt is megjavítom, 

amit a férje megjavított! 

AKCIÓ a ZSUZSI DIVATBAN! 
 

Olcsóbban a szezonban! 
— Gyermek és felnőtt kabátok 
kiárusítása 
— Pulóverek, nadrágok, kosztümök 
árengedménnyel! 
 

Szeged, Vadliba u. 1. 
Tel.: 62/461-306 

Nyitva: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12. 
 

Alapítványi bálra jegyek kaphatók! 

Víz – Fűtés – Gázszerelés 
 

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

MULTITERM BT. 
Tel.: 30/299-7430 

E-mail: multiterm@axelero.hu 

Kisállat-eledel bolt 
Szeged, Dorozsmai út 143. 

Nyitva: H-P: 8-17 
Szo.: 8-12. 

 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 
Mindig új, akciós készlettel! 
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