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Augusztus 20. Mit�l is lett nemzeti ünnep ez a nap? 1083-ban ezen a napon avatták 

szentté I. István királyunkat, ezért Szent László ünnepnappá nyilvánította. Nagy Lajos 
uralkodásától egyházi ünnepnek számított, Buda törökt�l való visszafoglalása napját XI. 
Ince pápa az egész katolikus világ számára Szent István emlékére rendelte, bár ez a nap 
augusztus 16. volt. Az egyházi ünnepek számának csökkentésével ez a nap is kimaradt, 
de Mária Terézia visszahozta augusztus 20-át, s�t nemzeti ünnepként került a naptárba. 
A Szent Jobb Bécsbe, majd Budára került, ett�l kezdve körmenetet tartottak a városban. 
A szabadságharc után sokáig nem ünnepelték, 1860-ban nemzeti tüntetéssé fajult, méltó-
ságát Ferenc József adta vissza, munkaszüneti nappá nyilvánította. A pártállam létrejötté-
vel Szent István ünnepe túl egyházinak t�nt, ezért ahogy a Karácsonyból Feny�ünnep, 
úgy Szent Istvánból új kenyér ünnepe, majd az új alkotmány ünnepe lett, csak 1991-ben 
kapta vissza „eredeti” nevét, és vált hivatalos állami ünneppé. (Forrás: Kocsis Csaba író 
újkígyósi beszéde) 

Szent István ünnepe látszólag nem tarto-
gat katasztrófát magában. Egy része termé-
szetesen beállt a többi nemzeti ünnep sorá-
ba: beszédek, felvonulás, virsli, pörkölt, ba-
zár, vidámpark, m�sorok, protokollsörözés, 
de legalább Szent István ellen nincs olyan 
sok embernek kifogása. Államalapításra a 

jobb és baloldalnak is szüksége volt, szent-
nek nemcsak a katolikus, hanem a reformá-
tus egyház is elismeri, megrendít� családi 
tragédiája, fiai halála még a nem hív�k sze-
mében is egy olyan jellemre vall, aki a sors-
csapások mellett is rendíthetetlenül hitt és 
bizakodott. 

Majd jött a t�zijáték, és olybá t�nt, mintha 
Szent István napja lenne a természeti kataszt-
rófák okozója. A mostani katasztrófát rögtön 
összehasonlították az el�z� években történt 
„kisebb” balesetekkel, csapásokkal: kigyulladt 
hajó, árvíz stb. Nem láttam és olvastam min-
den híradást, de már csak az hiányzott, hogy 
azt mondják, a lentr�l kil�tt t�zre fentr�l jött a 
válasz villámcsapás formájában. 

Kimaradtam az utóbbi id�ben az ünnep-
lésb�l: tavaly egy Köln melletti mez�n fe-
küdtem hálózsákban nyolcszázezer társam-
mal, néztem a csillagokat, imádkoztunk, 
hogy ne essen az es�, idén a balatoni nyara-
lásról tartottam haza Pesten keresztül, mér-
gel�dtünk a negyvenperces késésen, az állo-
másról a Tisza-partra mentünk t�zijátékot 
nézni. Nem értettem az id�járásra vonatkozó 
kérdéseket, a hisztériára való utalásokat, mi 
mindebb�l kimaradtunk. 
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Az, akinek szándékában áll magát köz-

hivatal élére megválasztatni, automatiku-
san érdemtelenné válik erre.  

(Sir Thomas Moore) 



��������� ���������	
��������

�
� 
�����������
�������	
����	��� ��

��
 �
!!!
"""
������� ��

�
#���������
�$%��
�������
&' (
	��� �)�

* +	)�
&�,����
��
-�
-�.
!���/

' ����,
0	�%��
��
-�
-�.
!�""/

1���
2������
��
-�
-�.
!���

�
� 
3����,$,	4�
�������	��� ��

��
��
�-"
�-!5�


� �	�����
6
��
7���	
��,� �)��)
� �������$
	��,)����8


9��	����,��
������)
�
:�,���
7�+��
�������
	��� ;
	�4�	
��,<������
� 
,4��=
����7��
��	9��4)�)��
�

)��������$
��%�������=
��
������	����
��,<�����

>���
,��%�
,�)���
�
� ���97��
9��	���4,,�
����;
�����=
� �	�������=
��%�)�)��
4	
�9
������
����>�;
�����)�
��
?�� �����
��,����	
��9��	��4	
$		���
����;
�����)=
�� �)�,
�
��,<�����
���>>��=
+	�,94))��
4	

��))��
<�����)
%��




6
@ 9=
���%��<��$=
����� 4,��8
�>�,�
��,<�����


9��?��
)�
��
?�)�,� ������
#�������
�

&�	)7��,��	� ��
A>�,�
3�,)
�4���
	��,�>�$
��,<��;
���
�
#�����(7�>�	�
��	��=
�
��7����
��)�,<�$

��
4	
��
' 5�;�	
���,	��,���� �
��
���9�
)?�,��


��
�9
�>�,�
>�,)
��,<����
� �	�
� 4�
	�����=

)�,�%%��
��� 
�������)
�,,�=
����
� �	
+4�,�

��	���	��	�)�
�
	��%�
9?�$
��,<���
)4���,� ��

����� �
�7��9����
B�
�
 -
��)��,
��)��� �	
�,,�=

����
���
�����%%=
���%��<��$
���)��
)�,�	$

%�,7����
� ����	�,��9�
�
�)�,
���9�	
���,
�	
4>��;
���$
,�9���
�
4��
,4	���
�
� ��$����	���
��,<���

�����������7�
� �,�=
�
��,�	
+	�)
��
4	��)�
,4;
	���
� ��	��9�
�
����><�4		��,)�����
��,����
�

� ��� �,��
��,��	��9>�,+����)
,4�4�
%����	��9�)

�
��)���,<�����
�4$
������




6
A	� �,�����
	��� 4���)
	�����
��>����
����;

��)
)7���)��
�
1�>>��+	
������ ������
����>4��)

%�9�,���
��$��
)�)?���=
,�)4��	��,����
�����
��

������4$)��=
����
��
�� ���
�	
����	�����
� ��;
����,�
�9�%%
4	
�9�%%
������)��
����9���)
%��

��,)�	
C �%,�����=
��
���>������
�����$9�
��� ��;
��=
9���7	%��
""=
�7�7	��7	
��	$
���
��>9��
>���
!

)7����
�������)
�
����>
%�9�,�������
��
��� ���

�$	��)%��
�
	��� 	�4�	
�����)��
�	
� ���$��
�

)�%�,
)7���)
	��� �=
�����	
	�)��
+	�)
)��?)�)
�

)?���%��
� ��7��
)����+<)���
�
""!
�4,$������

9�������
�?%%
� ���
-��
)7����
��,����)=
4	
��

����%%
���������)
�
D)�)?�4	�
�7���� E=
�
� ������

� 7�)�9�
������������<�����




6
��%���
:��	��
4	
1���
:��	��
?�)�,� �������


)4>��	��$)
�7�7	��7	
"";4,�
+	���,��
��,7� ��

�����)
?		��
�
' 8���$4	�
F��
��,� 4%��
�
��8�4	

�>,�>�9��
�
� 8	��)�
����	
��$���
�	������	��

��������
��%�)
�����,�	���)
4	
)�9�����	���)
	�<);
	4��		4��
����
:����
�����)
�
%�,7����
4	
�
)���;
�����$
)4>��	��$�=
�)�)
�
�������
)4,4	�),�
4	

9������
������		���)
� ��	�8����4	4,�
� ����7���;
��
����	��)��
���)�
B���������=
����
G�,��	� ��

"=5
� �����,
��,���
4,�4)%��
�5
)���� 4��,
+	���,��

4><���
�
)��������$)
4	
�
%�,7����)
)4>��	��$�
�

��)�		�����
���4�4	�
)4,��)
��
��$��,7��
)����� ��;
���	4��)4,�=
4	
� ��)?	�?��4)
� �����97�)
�<,��;
� 4��
H 		���������9�%��
��%���
)4>��	��$
�,
�	� �,;
�����=
����
�
)��������4	
����%��
	�)
)����� �����;
	4����
9�,�=
�
���
��4���
� ��=
����
�
�4�4,�
9�,�

��,7���)
�
����)�
�
%����,<����
���,����4	

�+	�>�4)���;�������$
�,)�)�
��,�����)
��)4	���4	�

��4�
$	�4�$�
)��$�)=
4	
-��I;%��
)�,<����
	�,

�����	��,���	�
>�������
%����9��	�,��
��
�	������;
	��
��������
������		���)
%�9�����4	4,�
�����$	4�

���
�
����%%��)%��
�	�




6
���������	�
�����	�����	���	
	����	

���
�	������������	��
�
� ���!
�	�
"���
�#
�
$	
	�%!��&���	' ���
$(	��&"�$�)	��"������	
**(	+���&,	*-(./(	0�����$	1����2	



6
1���
:��	��
������,���


#��>��� %�,
"";4�
"I
�,�)�,
�
(?�+	
7�+��
0	���;
	����$
F��%��/
#��>��� %�,
" ;��
"I
�,�)�,
�

3��$��
#���,
' 8���$4	�
F��%���


��������������� ������ 
��

��
<���>
,�����4�
��������)
��
�,	�����	����=
)�	��,���	
7���
�
��� >��� %��
' ��
C �?,��
>�4%���	

����	����$
	����� �	494�
�����)4,�
4	
�4><�)4,�
� 7�����
%�=
� �9
� ��	��������
��
�9)����,��=
�� �;
����
�
,4	�����$)
7����
��
�	
�����	������)�
�������
������
�	=
�
>,��,�� �)��
�
� 8���$4	�
���%��
4	

��
7��,��
,�����4)
� ��=
��� 
>���
�
�����%���


#�9��������
����>�����7)
� ��=
����
�	� 4�
)���	��
����<�)
,4	��
�
>,��,�� �)���
B���)
�
�����+���7	

������ ����)
��
�)���
��
�����4)�	�)��)
�4�,�
��
)������
�����)���7)�
' ���� ������=
��
�
� �,4)���

�� %�,=
�)�
�<,���� � ��
)���,��
�
%��,�+	�	
� �,��>?,)?��
��)4	�<�4	4�=
9���8��
�������������
4	
4����;
�����
��
<���>���
)�>+	����
>,��,�� �)���




���������	
�������� ���������

�
G�,��	� ��
J�>��
� ��9����4	4�
�
J �� ����
0����
���>>,��,�� 
��� �������


���������	
������
��
�����
������

���������	
��
"�
����,���

Mire hazaértünk, a tévét bekapcsolva 

hallottam a halálesetekr�l, a sérülésekr�l, a 
pánikról, a megrongálódott kamerákról, a 
félbeszakadt közvetítésekr�l, ég� petárdák-
ról, jéges�r�l, másfél órás késésekr�l, nem 
induló vonatokról, beszakadt tetej� pálya-
udvarokról. És az emberek végre Szent Ist-
ván ünnepén is összeveszhettek egymással. 
Egymásra mutogathattak, hogy volt-e pon-
tos id�járás-el�rejelzés, vagy nem, készítet-
tek-e katasztrófatervet, vagy nem, leállítha-
tó-e a t�zijáték, vagy nem, hogy az emberek 
idióták, ha a jég, a vas- és fadarabok, a t�z-
es� el�l futva menedéket próbálnak keresni. 

Valaki meghalt egy kid�lt fa alatt, valaki 
elt�nt a vízben, valakit összerugdostak, va-
lakit megloptak, de volt valaki, aki túlélt egy 
villámcsapást, voltak, akik épségben hazaér-
tek. Amikor én hazaértem, hallottuk, hogy 
Szegeden is jéges� volt a t�zijáték vonalá-
ban, a széllökés minket már itthon ért. Hirte-
len minden összezördülés kicsinek t�nt, és 
csak azon izgultam én is, hogy a többieknek 
ne legyen baja. 

Emlékezetes Szent István-nap volt, még 
sokáig visszajátsszák a tévében, még össze-
gy�jtik a rossz min�ség�, helyszínen készült 
amat�r felvételeket, ha már a nagy televíziós 
csatornák cs�döt mondtak. 

A nap tanulsága? Elfelejtettünk figyelni 
egymásra. Hétköznapi virtuális lökdös�dé-
seink után fizikailag is letapostuk egymást. 
Hány sérülést lehet még túlélni? 

ZSÓFIA 
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A szeretet harmóniája volt tapasztalha-

tó az ÁGOTA Alapítvány által szervezett 
tíznapos táborban. Az augusztus els� hét-
végéjén kezd�d� rendezvénysorozatot az 
Állami Gondozásban Él� és Veszélyeztetett 
Fiatalok Támogatásáért Alapítvány szer-
vezte. 

Több mint félezer résztvev�vel indult a 
tábor, amelynek f� célja a társadalmi életre 
való nevelés mellett a személyes kapcsolatok 
kialakítása és közösségépítés volt. Az esetle-
gesen szorongó, az életben és embertársaik-
ban csalódott gyerekeknek szükségük van a 

felszabadultság érzésére, hogy tudják: 
ugyanolyan szeretetre méltók és értékesek, 
mint a társadalom bármely más tagja. Az 
idei táborban kiemelt hangsúlyt kapott a 
roma identitás ápolása, hiszen az állami 
gondozottak nyolcvan százaléka cigány 
származású. 

A gyerekek a változatos és élménydús 
programok mellett együtt gondolkodtak a 
család fontosságáról, a társadalmi megbe-
csülésr�l, önmaguk és mások elfogadásáról 
és a jöv� kérdéseir�l. 

(www.agotaalapitvany.hu) 
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Már jó néhány éve tervezett a Dobos 
utca felújítása, majd a buszközlekedés 
megindítása. A részönkormányzat és Fábi-
án József képvisel� úr fáradozása és igye-
kezete után most kivitelezésre került az 
ígéret, hogy a buszjárat azok számára is 
könnyen elérhet� legyen Dorozsmáról, 
akik a Heged�, a Mester és a Vályogos 
utcában laknak. 

Elérkezett a pillanat június 15-én, amikor 
a kivitelez� STRABAG dolgozói felvonultak 
a munkaterületre a Dobos utcába. El�ször a 
jobb oldal fáinak kitermelésére került sor, 
hogy az utat hat méter szélesre dolgozzák. 
Ennek kapcsán a kivitelez� egyik m�vezet�-
jével beszélgettem a munkálatokról. 

– Hogyan kezd�dött és miként folyik ez a 
munka? 

– Az építési felügyelet által jóváhagyott 
építési terv alapján vonultunk fel a munkaterü-
letre, és a munkálatokat megkezdtük. Ezt meg-
el�z�en az utca érintett lakóit kiértesítettük 
azzal kapcsolatban, hogy a munkát mikor 
kezdjük el. Megkerestük azt a kompromisszu-
mos megoldást, hogy az utcában az élet a 
munkálatok során se álljon meg. Ennek megfe-
lel�en fogtunk hozzá az említett id�pontban a 
munkálatokhoz, amelyek befejezési id�pontja 
július 30-a, ha id�járási akadálya nem lesz. 

– A buszközlekedés mikor indulhat? 
– Ennek megszervezése már nem felada-

tunk, azt az Önkormányzat szervezi a Volán 
ZRt.-vel. A megállókat kiépítettük a Dobos 
utcában rendeltetésének megfelel�en, vala-
mint peronokat is építettünk, hogy a buszról 
leszállás könnyebb legyen. 

– Milyen sorrendben tették ezeket, hogy id�re 
elkészüljön? 

– A munkálatokat a technológia függvé-
nyében állítottuk össze. A humuszolás és a 
fakitermelési munkák történtek el�ször. 
Akkor hat-nyolc f�vel, három-négy géppel 
dolgoztunk. Amikor a pályaszerkezetet ala-
kítottuk ki, tizennyolc f�vel, hat-nyolc gép-
pel tevékenykedtünk a munkaterületen. 
Végül az aszfaltozás történt, akkor külön 
egy aszfaltozó géplánc dolgozott. Így hat 
méter széles utat kapnak. Húsz centiméter-
rel szélesebb, mint az el�z� volt, tekintettel a 
buszközlekedésre. Kiemelt szegély, illetve 
folyóka került a meglev� járda fel�li oldalra, 
az aszfaltból pedig két réteg, egy köt�- és 
egy kopóréteg, vastagsága tíz centiméter. 

– Milyen fázisokban épült ki a csapadékvíz-
elvezet�? 

– A Dobos utcának a lakótelepi részén az 
úttest szelvény szerinti jobb oldalán a nagy 
árok felé van lejtetve azért, hogy oda kerül-

jön a csapadék. A középs� szakasz – a 
Huszka J. utcától a Téglaver� utcáig – zárt-
rendszer� trapézes betonelemekkel van a 
vízelvezetés megoldva, amely magában 
foglalja az út pályaszerkezetére lehulló fel-
színi vizet, és a járdáról lefolyó csapadékot. 
A Téglaver� utcától a Széchenyi utcáig egy 
alapcsöves rendszer lett a régi árok helyére 
beépítve. A csapadékvíz ebbe van belekötve, 
ami úgyszintén a pályaszerkezetre hulló 
csapadékvizet fogja elvezetni az úttestr�l és 
a járdáról. 

– A buszmegállók helyét önök jelölték ki? 
– A buszmegállók kijelölése a Volán ZRt. 

Javaslata alapján történt. A munka befejezé-
sét követ�en a megbízó általi m�szaki át-
adásra került sor. Ennek id�pontja augusz-
tus elseje. A forgalomba helyezés ezután 
történik meg a feltárt hibák kijavítása után. 

– Köszönöm az információkat – várjuk 
tehát a buszt. Err�l azonban már Fábián 
József képvisel� urat faggattam. 

Mikor lehet busz a Dobos utcában? 
– Mindenekel�tt egy lakossági fórum 

el�zi meg. Tájékoztatom a lakosságot a busz 
várható elindulásáról. Sajnos ez még várat 
magára. El kell készíteni még egy buszvárót 
a Jerney iskola el�tt. Egyeztetni kell a Volán 
ZRt.-vel a járatrendr�l. Amikor ez megtörté-
nik, háromhónapos próbajárat veszi kezde-
tét. Itt mérik fel a lakosság igényét, hol nem 
jó a rendszer stb. Ebben kell együttm�köd-
nünk a többség igényével. Ebben az évben 
biztosan lesz buszközlekedés a Dobos utcá-
ban a Jerney utcán át. 

– Köszönöm az értékes tájékoztatást! 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Kormos Ferenc a tanítványok emlékezetében 

 
93 évet élt, mindvégig azzal a tudattal, 

hogy az ember élete túl rövid ahhoz, hogy 
alkotó munkájában kiteljesedhessen. Mindig 
tele volt feladatokkal, tervekkel. Ma is látom, 
amint fehér haja száll, ahogy tapossa öreg 
biciklijét, mert siet, mint mindig.  

Mondták, izgága. Azt is, hogy buzgó, 
helyezked�. Pedig csak a feladat hozta láz-
ba! „Rendszerfüggetlenül” tudott lelkesedni.  

Része volt Dorozsmának, része volt az 
életünknek. Mindenütt ott volt, ahol történt 
valami, ahol tenni lehetett. Volt � t�zoltó-
parancsnok, amat�r színjátszó, ügyek szó-
szólója, nyugdíjasklub szervez�, hangszer-
készít� és asztalos mester, vehemens patrió-
ta. (Kevesen tudják ma már, hogy � építette 
például a templomunk betlehemét.) 

 

Dorozsmán született 1913-ban. 
14 évesen beállt inasnak, mert minden-

áron asztalos akart lenni. Kés�bb bejutott a 
Szegeden m�köd� Faipari Szakiskolába, 
ahol még jobban elmélyülhetett a szakma 
rejtelmeiben.  

Meghatározó jelent�ség� lett számára az 
a körülmény, hogy az akkori Repül� Szövet-
ség országos programja keretében, a faipari 
iskolával együttm�ködve vitorlázó repül�-
gépet kezdtek építeni. Úgy döntött az iskola 
vezetése, hogy �t küldik a tanfolyamra, 
Rubik Ern� repül�-mérnök keze alá a Repü-
l� Szövetség költségén a Budapesti üzembe, 
ahol repül�gépeket készítettek. 

A faipari szakiskola után behívták kato-
nának. A szegedi repül�térre vonult be, 3 
évet szolgált. Megtanult repülni vitorlázó-
géppel, és id�vel „C” vizsgás pilóta lett. A 
faépítés� gépek gyakran sérültek, így � egy-
re gyakorlottabb lett az asztalos szakma e 
különleges ágában. Annyira, hogy amikor a 
Pécsen hangármester kellett, Kormos Ferenc 
az ottani repül�térre került. Itt a vitorlázógé-
pek javítása, karbantartása volt a feladata. 

Ebben az id�ben alapított családot. A 
háború is ott érte �ket (a bombázások idején 
született Ferenc fia, második gyerekként 
Marika után. �t követte kés�bb János. Ma a 
legifjabb, a családban a negyedik Kormos 
Ferenccel teljes az asztalos dinasztia.) 

Ezután visszajöttek Dorozsmára, Letette 
a mestervizsgát, és kiváltotta az ipart. Tanu-
lót is vállalt: Simon Lajost, aki máig tiszteli 

mesterét. Második inasa Gyuris István saj-
nos már „letette a gyalut”. 

Nem sokáig volt önálló, m�helyét át 
kellett alakítani szövetkezetnek, amely ké-
s�bb a köznyelvben, mint „Faipar” fontos 
üzeme lett Dorozsmának, néhányunknak 
pedig „szakma-bölcs�”. Egyébként hivatalos 
címe így szólt: Kiskundorozsmai Speciális 
Faipari és Repül�anyag-készít� K. T. Sz.  

Azt sem sokan tudják már, de szakma-
történeti tény, hogy abban az id�ben itt 
gyártották (hazánkban els�ként) a méltán 
elismert „Hódi-féle” modell-motorokat! 

Jó asztalos mesterek voltak itt együtt, 
akikt�l a szerencsés „tanoncok” elleshették a 
mesterség sok fogását, ám e gyönyör� szak-
ma szeretetét, a fa már-már vallásos tisztele-
tét Kormos mester ültette az ifjak lelkébe. 

Miklós Ferkó, Petrov Bandi, majd ifjabb 
Kormos, Szatler Jóska, a két Simon Ferenc, 
Zádori Zoli, Maróti Gyurka. Ennyi asztalos 
inas egyszerre, egy helyen! Kevés id� után 
már nagy disznóságokra voltunk képesek. 
Rongyoltuk is rendesen a Mester idegeit, 
miközben pontosan tudtuk, hogy a lelkét 
kitenné a tudásunkért, és amikor kemény 
szigorral „megtorol”, belül tán � derül leg-
jobban az elkövetett bitangságon.  

Tóth Béla „asztalos író” magnójára így 
beszélt err�l: „…faiparnak volt tanm�helye, 
a szövetkezet gyerekeit ott tanítottam. Töb-
bek között Mucsi, Petrov, Simon, Szatler 
voltak a tanítványaim. 

Beoltottam �ket a szakma tiszteletével, a 
szakma szeretetével. Van egy légcsavarom 
Mahagóniból, feny�fából. A gyerekek a 80. 
születésnapomra ajándékozták. Azt írták rá: 
’Mondta egykor jó mesterünk, sokat kell tanulni, 
hogy belássuk, milyen keveset tudunk. Hálás 
tanítványai.’ S azt is ráírták: ’Tisztelettel jelent-
jük, kezdjük elhinni.’…” 

Nem ismerte az üresjáratot. Aktív ma-
radt id�s korára is, amikor az id�sek ottho-
nát választotta lakhelyül, azonnal kieszkö-
zölte, hogy m�helyt rendezhessen be, ahol 
tovább alkotott környezete örömére, és elis-
merésére. Utolsó m�ve az intézményben 

berendezett kis szentély, amelynek oltárán a 
reszketeg kéz nyomait simogatva, szoruló 
torokkal kérdezem: és mi milyen nyomokat 
hagyunk magunk után? 

Mesterünk volt, és több annál. Büszkén 
viseltük a címet: „Kormos tanítvány”! Feln�tt 
életünk során mindig hazajártunk, szerény kis 
m�helyébe, intarzia-parkettás szobájába, koc-
cintva dicsértük Feri bácsi „mipancsunk” 
borát, jókat derültünk a már sokszor elmon-
dott anekdotákon, beszámoltunk minden 
szakmai eredményünkr�l, és persze kértük 
atyai tanácsait. Boldog volt, hogy még tud 
újat mondani, de igazán akkor, ha úgy érezte, 
tanítványai túlszárnyalták mesterüket. Év�d-
tünk vele gyakran, „felpanaszoltuk” neki, 
hogy tanított volna inkább pénzt keresni! 
Gyanítom, ezt a tantárgyat mesterünk is el-
bliccelte az élet iskolájában.  

Gazdag volt � mégis! Az alkotó emberek 
igazi vagyona nem tallérokban mérhet�. 

A – már szintén megfehéredett – egykori 
inasok most elköszönünk: – Kedves Mester! 
Tisztelettel jelentjük, kezdjük elhinni! 

 
SIMON FERENC (2006) 
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A Dorozsmai Napok alkalmával adták 

át id. Miksi Istvánnak a civil szervezetek 
javaslatára azt a díjat, amit egy városrész 
adományozhat az arra alkalmas, megérde-
melt személynek. 

 
– Mit gondol, miért esett Önre a választás e 

díj odaítélésében? 
– A vezet�ség talán jobban tudja, miért 

kaptam e díjat. Én csak dolgozom, teszem a 
dolgomat, közben teszek olyat is, ami sz�k 
hazámnak, Dorozsmának jó. Gondolok itt a 
dorozsmai kézilabdacsapat támogatására, 
szervezésére, m�ködtetésére, azután az óvo-
dák, bölcs�de felújításának segítésére, a 
dísztér elkészítésére, társadalmi munkánkra 
és az iskola-felújításban nyújtott segítségre. 

– Meglep�dött, mikor behívatták az ünnep-
ségre? 

– Nagyon meglep�dtem, semmit sem 
sejtettem, miért kell bemennem. 

– Így a nyugdíjas kor felé hogyan telnek 
napjai? 

– Munkával. A vállalkozói élet diktál. A 
problémák a vállalkozás velejárói. A fiam 
vezeti a Tüzépet az én tanácsadásom segítsé-
gével. Az otthoni nyugodt élet biztosított 
hozzá. Délben tizenkett�kor pontosan ebé-
delünk, tíz-tizenkét f�, ez nálunk hagyo-
mány, és mindenki otthon is van id�re. A 
feleségem édesanyja is velünk van, egyszer-
re ebédelünk. A feleségem sem unatkozik, 
nagyon nagy a gazdaság, � irányítja az ott-
honi munkát. Gyümölcsösöm is szépen 
rendben van. 

El�ször a Privát Mini ABC-vel kezdtem, 
majd gépipar, építészet, gázszerelés jött. 
Ezek voltak az állomások az életemben. A 
szegedi vezetés és az itteni képvisel�k tevé-
kenyen részt vettek Dorozsma fejlesztésé-

ben, az ilyen vezetésnek én 
szívesen segítek. Elfogadtak 
engem mint tanácsadót is, és 
megbízásokat adtak arra, hogy 
építsük, szépítsük Dorozsmát, 
és mivel a pénz mindig kevés 
mindegyik beruházáshoz, egy 
kevés társadalmi munkát szí-
vesen elfogadtak. Én itt szület-
tem. Az utóbbi négy évben 
Dorozsma még nem fejl�dött 
ekkorát, mint most, és szívesen 
segítettünk a tehetségünk sze-
rint. Tanyán élek, nem messze 
Dorozsmától. Este öt óra tájban 
érek haza, körbenézem a lovai-
mat, mert versenylovaim van-
nak, szeretem �ket is, egyéb-
ként jó eredményeket érünk el 
a versenyeken, díjlovaglásban. Szeretném 
ezt is tovább fejleszteni gyógy-lovaglás, lo-
vagoltatás terén. Telephelyem Bordány hatá-
rában van. A kézilabdacsapatot is segítem. A 
fiam, István ott elnök. Sok segítséget kapunk 
Tóth képvisel� úrtól e tekintetben is. A 
sportpálya építésében is segédkeztünk. Azt 
kifogástalanul elvégeztük, azonban azt tudni 
kell, hogy ilyen belvíz még soha nem volt, és 
sajnos azért vannak néha gondok a létesít-
ménnyel, de megoldódnak hamarosan. 

– A Tüzépnél mennyiben tev�leges az Ön 
munkája? 

– A Miksi és Miksi Tüzépnél az én mun-
kám inkább a pénzügyi dolgokra korlátozó-
dik. A beszerzést-eladást a fiam irányítja. Úgy 
látom, jó mederben folyik az a vállalkozás is. 

– Mik a további tervei? 
– Ha továbbra is ilyen jó városvezet�ink 

lesznek, még nagyon sok megbízást fognak 
adni. A cégemmel kapcsolatban most egy 

nagy komplexumot építünk több száz milli-
ós beruházással. Mindenképpen segíteni 
szeretnék Dorozsma fejl�désében. Ha ez a 
vezetés marad, jó lesz az együttm�ködés, 
mindenképpen lesz munkám. A dísztér, a 
kultúrház építése, no meg még amiket el�bb 
felsoroltam, mind-mind mi építettük. A ké-
zilabdacsapatot továbbra is segíteni szeret-
nénk. Összegezve, szeretném folytatni to-
vább, amit eddig csináltam, segíteni sz�k 
hazámat, Dorozsmát. 

– Milyen meglepetés kísérte a Mecénás-díj 
kapcsán a díjat? 

– Az erkölcsi elismerésen túl oklevelet, 
egy könyvet Kiskundorozsma története cím-
mel és egy virágcsokrot kaptam ajándékba. 
Nagyon megtisztel� volt számomra, hogy 
ott lehettem, átvehettem ezt a kitüntetést. 
Köszönöm szépen mindenkinek, aki javasolt 
erre a díjra. Továbbra is teszem a dolgomat. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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A villanydrótokon ücsörg� fecskék útra 
készül�d�ben vészesen sejtik, hogy vissza-
vonhatatlanul közeledik az �sz. 

Szeptember a tanévkezdés izgalmát hoz-
za magával szül�k és diákok részére egy-
aránt. Ámuldozva nézem az iskolakezdés-
hez szükséges eszközök kínálatát. A táská-
kon, tolltartókon és füzetborítókon a rajzfil-
mek figurái elevenednek meg. Barbie baba 
bájos mosollyal, Witch-es baba lila hajjal, 
Pókember, cica, kutya, sorolhatnám – hogy a 
mostanság divatos szóval élve – a trendet. 
Minden kapható készletszer�en, ami szem-
szájnak, pénztárcának ingere. 

Igyekszem hetedikes leányom igényeivel 
együtt összhangban Ady Endre „arany kö-
zépútját” választani. Gyerekesen szagolga-
tom az illatos radírt, s kábulatomból csak a 
fizetend� összegre eszmélek fel. Ny�vött, 
lesoványodott pénztárcámat kezemben tart-
va, szánalom lesz úrrá rajtam: a megvásárolt 
csodálatos borítású tankönyvek jöv�re kilón-
ként néhány forint ellenében papírgy�jtés-
kor szinte értéküket vesztik. 

Mégis azzal vigasztalom magam: nem 
ablakon kidobott pénz az, amely a gyerekek 
tanulását, m�vel�dését hivatott ésszer�séggel 
(?) szolgálni, és tartja az oktatást is az iskola-
eszközök fantáziát meghaladó kínálatának 
kifogásolhatatlan színvonalán.              S. G. C. 

Tájékoztató 
A dorozsmai bölcs�dében folytatódik a jóga tanfolyam szeptember 5-t�l, 17.30-kor. 

HAJASNÉ VALI 



��������� ���������	
��������

/0��	
��������%����1�� ��
�22+�3  ��

Mihálffy Béla vagyok, 36 éves, Kiskun-
dorozsmai lakos. N�s, négy kislány édesap-
ja. Végzettségem külkereskedelmi üzletköt�. 
Jelenleg felvásárlóként dolgozom. Politikai 
pártnak tagja nem voltam és nem vagyok, 
azonban elfogadtam a Fidesz és Keresztény 
Demokrata Néppárt szegedi szervezeteinek 
felkérését és támogatásukkal indulok a 2006-
os szegedi önkormányzati választáson. Meg-
gy�z�désem, hogy Kiskundorozsma fejl�dé-
sének számos új lehet�sége és iránya van. 
Ezekr�l a megvalósítandó célokról a lakos-
sággal folyamatosan egyeztetni kívánok. 
Elhívatottságot érzek arra, hogy Kiskun- 
dorozsma közösségi érdekeit fiatalos hévvel, 
sok munkával, szorgalommal szolgáljam. 
Meggy�z�désem, hogy az adott politikai 
irányzat és hatalom egy sz�kebb közösség 
így Kiskundorozsma életét sem irányíthatja, 
mindent közösen összefogva, pártok fölé 
helyezve kell megoldani. Keresztény em-
berként elkötelezett vagyok a közjó érde-

kében a Keresztény Szociális értékrend 
képviseletére. 

 
Képvisel�jelölti programom f�bb pontjai: 
 
– Szeged város költségvetéséb�l Dorozs-

ma lakossága arányosan részesüljön, ne csak 
periféria, hanem egyenrangú városrész le-
gyen, 

– közintézmények m�ködéséhez, fejlesz-
téséhez a források megteremtése, 

– nyugdíjasok, elesett id�s emberek ki-
emelt támogatása, 

– építési telkek kialakítása, fiatalok el-
vándorlásának megállítása, 

– sportpálya helyzetének tisztázása. Lab-
darúgás, kézilabda, tömegsport kiemelt tá-
mogatása, 

– busz közlekedés igényekhez való alakí-
tása, buszmegállók kultúrált kialakítása, 

– m�emlék templomunk tet�szerkezeté-
nek halaszthatatlan felújítása, a liget re-
konstrukciója, 

– Sziksósfürd� fejlesztése, fiatalok szóra-
kozási lehet�ségének biztosítása, 

– járdák, rendbetétele, új kerékpárutak 
építése, meglév�k kijavítása. 

– környezetvédelem és a közterületek 
rendben tartása, 

– közbiztonság javítása, a rongálások 
visszaszorítása. 
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polgármesterjelölt programja 

Jelöli a Fidesz MPSZ és Kereszténydemokrata Néppárt 
 

Tisztelt Szegedi Polgárok! 
52 éves háromgyermekes családapa vagyok, közgazdász végzettség� gyakorló vállal-

kozó, aki 35 év munkájával a maga erejéb�l lett tehet�s szegedi polgár. Családapaként, 
vállalkozóként érzem azokat a terheket, melyeket Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr 
és az MSZP-SZDSZ kormány a magyar népre rakott. Közgazdászként pontosan értem, 
hogy ezeket a terheket úgy osztották el, hogy azokból a legkevesebbet éppen a leggaz-
dagabbaknak kell vállalniuk. Egyházközségemmel 23 éve a szegények boldogulásáért is 
dolgozó hív� emberként átérzem ennek a helyzetnek mérhetetlen igazságtalanságát és 
erkölcstelenségét. Hittel vallom, hogy van kiút Szeged számára jelenlegi szomorú hely-
zetéb�l, ezért mertem elvállalni a polgármester jelöltséget. Ahhoz azonban, hogy bebi-
zonyítsam: jobb lehet az élet Szegeden mint most, az Önök választói bizalmára van 
szükségem. 

Polgármesteri programom nem pártpolitikai dokumentum. Elkészítésében nem vettek 
részt politikusok, és tartalmát tekintve csak egyetlen politikához van köze, a várospoliti-
kához. A várospolitika pedig csak akkor lehet jó, ha a városlakók valós érdekei és igényei 
alapján szakemberek tervezik meg és hajtják végre következetesen. Polgármesteri prog-
ramom gerincét ezért azok a szegedi városlakók alkották meg, akik az elmúlt egy évben 
véleményt, kritikát mondtak az életüket nehezít� városi problémákról, javaslatokat tettek 
ésszer� megoldásokra, valamint megfogalmazták elvárásaikat. A beérkezett vélemények 
és javaslatok rendszerezésére elismert szegedi szakembereket kértem fel: mérnököket, 
orvosokat, közgazdászokat, pedagógusokat, m�vészeket, sportvezet�ket. 
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1952-ben születtem Szegeden. Kiskundorozsmán, 

majd Szegeden jártam iskolába. 1970-ben karosszériala-
katosként végeztem, jó néhány kiskun-dorozsmai tár-
sammal együtt az akkori AFIT-nál. 32 év munkaviszony 
után egészségügyi állapotom miatt nyugdíjaztak. N�s 
vagyok. A családom négytagú. Feleségem véd�n�. Fiam, 
jelenleg Szegedr�l egyedül felvételt nyert és ösztöndíjasa 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem had- és bizton-
ságtechnikai mérnöki karának. Lányom a Radnóti Mik-
lós Gimnázium biológiaszakára jár, jöv�re végez. Tovább 
tanul. 

16 éve foglalkozom közügyekkel. A környezetünkben 
kialakult visszásságok, romboló hatások ellen képviseltem 
a Kett�shatári úton él�k érdekeit. Sikerrel. (Választási 
körzetem is.) 2005-ben aláírásgy�jtésemmel megakadályoz-
tam a kirakodó vásár bezárását. Sok-sok tervem van, amit 
mint képvisel� meg fogok valósítani az önök segítségével. 

Hiszem, hogy eredményesen tudok dolgozni, mindig 
önökkel, veletek Kiskundorozsmáért, mindannyiunkért! Kö-
szönöm a sok ajánló szelvényt, er�t, hitet ad bizalmuk. Tisz-
tességgel indulok a 2006-os önkormányzati választáson. 
Jelenleg azon dolgozom, hogy a Nagybani Piac és környéke 
megkapja azt, ami jár neki: fásítás, zöldsáv, a csapadékelve-
zet� árok tisztántartása. Élhet�bb környezet kialakítása. 
Oroszlánrészem van a mostanra kialakult helyzet formálásá-
ban is. Nevem 1956-ban került el�ször a köztudatba, a jó 
oldalon. A programom részleteir�l 2006. szeptember 26-án a 
Kiskun-dorozsmai M�vel�dési Házban családi délután kere-
tében adok tájékoztatót. A rendezvény 17 órakor kezd�dik. 

Kérem önöket, mérlegeljenek, és támogassák törekvé-
seimet továbbra is. Szavazzanak rám, ahogy ígérték! 

Tisztelettel, 
PATIK ZOLTÁN (16. VÁLASZTÓKÖRZET) 

MDF–Együtt Szegedért Egyesület képvisel�-jelöltje 

/6��	
��������%����1�����
�+��7 ��
��
ÉBRESZT� SZEGED! 

JÓ REGGELT DOROZSMA! 
 
Szilágyi Árpád vagyok. 1976. április 23-

án születtem Szegeden. Itt szereztem szak-
mát, érettségit, majd fels�fokú környezet- és 
hidrotechnológusi szakképzettséget. Jelenleg 
a Szegedi Tudományegyetem Természettu-
dományi Kar környezettan szak levelez� 
tagozatán folytatom tanulmányaim. Egy 
szegedi környezetvédelmi tanácsadó irodá-
ban kis- és középvállalkozások részére dol-
gozom, mint környezetvédelmi megbízott. 

A Vállalkozók Pártja szegedi alelnöke-
ként, a Szegedi Hagyomány�rz� és Város-
képvéd� Egyesület alapító tagjaként, vala-
mint a Szegedi Közm�vel�dési Tanács he-
lyettes ügyviv�jeként eddig is és ezután is 
képviselem sz�kebb otthonom: Kiskun-
dorozsma érdekeit. 

Dr. Oláh János polgármester jelölt úr 
személyével képviselt, és a nagy városépít� 
nevével fémjelzett Tisza Lajos Terv képezi 
képvisel� jelölti programom alapját, az aláb-
biak szerint: 

Pártpolitika helyett szakért� várospolitika: 

– a dorozsmaiak valós érdekei és igényei 
alapján szakért�k által tervezett, irányított és 
végrehajtott fejlesztéseket -teljes felel�sség-
vállalás mellett- személyesen ellen�rzöm; 

– a városi beruházások elbírálásánál, a 
vállalkozásfejlesztési támogatások odaítélé-
sekor harcolok a dorozsmai vállalkozók 
el�nyben részesítéséért. 

 
Gondoskodó önkormányzat: 

– Támogató szolgálattal fejlesztem a 
rászorulók otthonukban történ� ellátását. 

– „Köz-pont” néven új, széles tevékeny-
ségi kör� szociális irodát indítok Dorozsma 
központjában, amit mindennapi, személyes 
jelenlétemmel teszek hatékonnyá. 

 
Az „Otthont itthon!” program keretéb�l: 

– végre megoldható lesz a subasai zárt-
kertekben, illetve a sziksósi üdül�telepen 
leteleped� fiatal házasok kedvezményes 
hitelhez jutatása. 
 
A „Maradj egészséges!” program keretéb�l: 

– végre hatékony, és használható tömeg-
sport bázis létesül Dorozsmán. 

Kiskundorozsma természetes és épített, 
valamint szellemi-kulturális környezetének, 
örökségének elhivatott védelmez�jeként, 
tetter�s, alkotó formálójaként kívánom vé-
gezni munkámat, az Önök és a jövend� 
nemzedékek hasznára és örömére. 

TISZTELT SZAVAZÓPOLGÁROK! 
 
Kedves hölgyem és kedves uram! 
A 2006. évi önkormányzati választáson a 

17-es választókerület képvisel�jelöltjeként 
indulok. Jelöl� szervezetem az „Együtt Sze-
gedért” igazi civilszervez�dés, integráló er�, 
világos célokkal és a teljes nemzeti összefo-
gás szándékával. 

Nekünk egyszer� embereknek nincs poli-
tikai képviseletünk, ha nem megyünk el vá-
lasztani, akkor nélkülünk döntenek rólunk. 

Most itt a lehet�ség, hogy ez megváltoz-
zon: SZAVAZNI KELL a civil szervezetek 
jelöltjeire, mert �k nincsenek elkötelezve se 
jobbra, se balra. 

Szeretném, ha Dorozsma végre saját 
kezébe vehetné sorsát, ügyeinek intézését, 
életének irányítását. 

 
VÁLASZTÁSI GONDOLATAIM 

Mögöttem nem állnak sem lobbisták, 
sem újgazdagok, sem pártok, csak egy moz-
galom, amely sok más civil szervezettel 
együtt a közjót és a kisemberek érdekeit védi 
és képviseli. 

Ígérem, hogy a jöv�t és 
haladást, a gyermekvállalás 
és család, az erkölcs és szoli-
daritás, a hit és a józan hazafi-
asság, valamint a közjó válla-
lásának eddig nem képviselt 
érdekeit fogom képviselni. 

 
RÉSZLETEK A 

PROGRAMOMBÓL 
 
1. Meg kell kezdeni a tár-

gyalásokat Dorozsma önálló-
ságáról, szakemberekkel meg-
vizsgáltatni a lehet�ségeket. 
Ezt az ügyet a múltbéli képvi-
sel�k nagyon szolgalelk�en képviselték 
(vagy sehogy?) 

2. Tovább folytatni a Jerney-Dobos utcai 
autóbuszjárat kialakítását és elindítását. 

3. A közbiztonság érdekében legyen 
önálló rend�r�rs Dorozsmán. 

4. Felül kell vizsgálni az elkészült csator-
nák m�szaki állapotát, a hibákat ki kell javí-
tani és megvizsgálni, hogy a lakossági hoz-
zájárulások a megfelel� helyre kerültek-e. 

5. Sok még a sáros, földes 
utca, ezek lefedése. 
6. Subasa és a Sziksósfürd� 
területén közvilágítás és utak 
kiépítése, egyúttal belterületté 
nyilvánítás. 
7. Nem kérjük, hanem követel-
jük vissza az éjszakai orvosi 
ügyeletet, az éjszakai gyógy-
szertár nyitva tartást és a vér-
vétel helybeni lehet�ségét. 
 
Véleményem szerint kezünkbe 
kell venni sorsunkat, mert mi 
már nem hihetünk azoknak, 
akik lezüllesztették, leszegényí-

tették és a jöv�t�l fél� érdektelenné tették a 
magyar társadalmat. De azoknak sem, akik 
t�kévé degradálták a magyar földet, nem véd-
ték meg a magyar termékpályákat, és felkészü-
letlenül cibálták be az Unióba az országot. 

A tisztesség hosszútávon eredményes! 
Kérem álljon mellém és támogasson 

szavazatával is! 
Tisztelettel: Balázsfi Lajosné 

Szeged, Heged� utca 25. 
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Négy évvel ezel�tt célul t�ztük ki a polgármester úrral, 
hogy nem csak Szeged belvárosát kell építeni-szépíteni, ha-
nem mindkett�nk számára fontos a kisebb városközpontok 
fejlesztése is. Bízom benne, hogy az elmúlt négy év munká-
ja, a Dorozsmán zajló építkezések, fejlesztések bizonyították 
a városrész lakóinak, hogy vállalásainkat teljesítettük. 

Csak néhány tényszer� fejlesztést szeretnék megemlíte-
ni: a szennyvízcsatornázás és az azt követ� aszfaltozások 
(1,5 milliárd forint), a Nagybani Piac pufferparkolója (60 
millió forint), a Nagybani Piac új vásárcsarnokai (550 millió 
forint), a kiskundorozsmai sportpálya új öltöz�kkel és klub-
szobával (120 millió forint), a Pet�fi Sándor M�vel�dési Ház 
új épülete (120 millió forint), a fiókkönyvtár b�vítése, felújí-
tása és akadálymentesítése (25 millió forint), az önkormány-
zat el�tti tér rendbetétele (35 millió forint), a gyermekorvosi 
rendel� felújítása (8-10 millió forint), a templom díszkivilá-
gítása (8 millió forint), a Czékus utca felújítása és buszvo-
nal-hosszabbítás, fedett buszvárók (40 millió forint), a Fara-
gó téri játszótér kicsiknek (6 millió forint), nagyobbaknak a 
kézilabdapálya (30 millió forint), és természetesen még több 
apró felújítások óvodákban és iskolákban. A kiskun-
dorozsmai Családsegít� Ház a Bölcs utcai kisiskolába költö-
zött, amely tágasabb és jobb környezetet biztosít munkájuk-
hoz (a felújítás kb. 10 millió forint volt). 

A régebben szennyvízcsatornázott településrészen is 
megkezd�dött az utak aszfaltozása, ilyen volt a Fölszél utca, 
a Tapodi utca, a Gyuris utca, a Dudás utca, és a napokban 
fejez�dött be a Gyöngyöspata utca aszfaltsz�nyegezése. 

Meg kell említenem, hogy az elmúlt négy évben is kép-
visel�i alapomból rendszeres támogatást kapott az Alkony 
Nyugdíjas Klub, a Katolikus kör, a Vöröskeresztes Klub és a 
Családsegít� Ház nyugdíjasai. 

Kiskundorozsma sportélete az elmúlt négy évben is 
rendszeres támogatott egyesületekként szerepelt a városi 
sportbizottság el�tt, az NB 1/B-ben szerepl� kiskun-
dorozsmai n�i csapat m�ködési problémák nélkül stabili-
zálta a helyét csoportjában. A három év óta NB 1/B-ben 
szerepl� férfi kézilabdacsapat is m�ködési gondok nélkül, 
megfelel� önkormányzati támogatással, színvonalas játék-
er�t képvisel. Labdarúgó csapatunk a megyei I. osztályban 
szerepel immáron tartósan, és jelent�s m�ködési támogatás-
ban részesül. Sportbizottságunk javaslatára Szeged Sporto-
lója kit�ntet� címet kapott a kiskundorozsmai Szuknai Zsu-
zsanna, aki kick-box világbajnok. És ismét van 
Dorozsmának válogatott céllöv�je Borbély Erzsébet szemé-
lyében, akit szintén támogattam. 

 
Terveimet a fogadóóráimon jött lakossági jelzések és 

javaslatok alapján állítottam össze. A következ� négy évben 
vállalásaim a még élhet�bb és városiasodó Dorozsma kiala-
kítására épülnek. Elengedhetetlen egy nagyszabású project 
a teljes kör� felszíni csapadékvíz-árkok rehabilitációjára. 
Rendkívül fontos Dorozsma központjában parkolók kiépíté-
se, valamint a veszélyes közlekedési csomópontok biztonsá-
gosabbá tétele (pl. templomnál lév� körforgalom kialakítá-
sa), a 90-es években szennyvízcsatornázott településrész 
útjainak felújítási programjának folytatása. Fontosnak tar-
tom a településünk központját és a Nagybani Piacot össze-
köt� kerékpárút megépítését, valamint a H�sök ligetének 
rendbetételét, farehabilitációt és –rekonstrukciót az egész 
területen, valamint az egyházzal közösen a stációk rendbe-
hozatalát. 

 
Ezúton szeretném megköszönni a kiskun-

dorozsmaiaknak a közel ezer ajánlószelvényét. Büszke va-
gyok, hogy eddig is képviselhettem önöket, a jöv�beli kép-
visel�vé választásom esetén pártállástól függetlenül képvi-
selem valamennyi dorozsmai lakótársamat. 
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Régi dorozsmai családból származik. 

Gyógyszerész, felesége, dr. Czakó Anikó tü-
d�gyógyász, általános orvos. Két feln�tt fiuk 
van. Élete, munkája Dorozsmához és annak 
tágabb régiójához köt�dik. 

1990–2002 közt három ciklusban volt füg-
getlen önkormányzati képvisel�, a városi 
önkormányzat egészségügyi és szociális bi-
zottságában játszott vezet� szerepet. Fontos 
szerepe volt a most megvalósult közmunkák 
kezdeményezésében is. 

A városi kórház f�tanácsosa. 
– Háromszor már képviselted Dorozsmát a 

városházán, egy ciklust kihagytál. Mi az oka, hogy 
újra indulsz? Kalandvágy? Mazochizmus? Misszió-
tudat? 

– Egyszer�bb a dolog. Születésemt�l do-
rozsmaiként és gyógyszerészként mélyen érzé-
kelem a falu gondjait, az egyre nehezed� életet, 
a fenyegetésként jelentkez� reformokat. A pár-
tok pedig a valódi megoldások helyett kam-
pányként kezelik az életet, minden tettük a 
kampányt, a látványt, a hatalom akarását sugá-
rozza. A pártok marakodása bénító, árkokat 
teremt az emberek között. 

– Független jelöltként mintha valamiféle pártok 
feletti-alatti-melletti nagykoalíciót akarnál megva-
lósítani. 

– Ha arra gondolsz, hogy eltér� világnéze-
t�, eltér� politikai felfogású emberek összefo-
gásáról gondolkodom, akkor nevezhetjük ezt 
akár nagykoalíciónak is, de nem a pártok, ha-
nem az emberek, a többség koalíciójának. A 
faluban az összefogást kellene szorgalmazni a 
pártviszályok helyett. 

– Szórólapodon lehetséges képvisel�i programo-
dat három szó köré építed: egészség – iskola – 
közbiztonság. Nem kevés ez? 

– Azt gondolom, hogy az élet lényegét érin-
tik e szavak. Dorozsmán sok az id�s, a beteg 
ember. Számukra a méltó élet, az élethez való 
jog – alapvet�!! Van ennél fontosabb? 

Ugyanilyen fontos az iskola, mert a jöv�r�l 
szól, gyermekeinkr�l. Bölcs�de-óvoda-iskola: 
az élet esélyér�l vagy esélytelenségér�l üzen. 
Az iskolához hozzátartozik a sport is, s a falu 
sportszakosztályaiért érzett felel�sség is. 

A két el�z� fogalom összekapcsolódik a 
harmadikkal (közbiztonság), mert ez a család, 
az egyén biztonságát is befolyásolja. 

Persze a közállapotok biztonsága vagy 
ennek hiánya is idetartozik: az utcai rongálás, a 
lopások, er�szak, piszok, stb. Mindez er�s, 
következetes fellépést, rendet igényel. 

Hogy a szórólapomon írt József Attila vers-
sort kiegészítsem e vers egy másik sorával: 
hogy megvalósuljon „csodálatos képességünk, 
a rend”. 

Képvisel�ként ezért nem pártokat, hanem 
ügyeket szeretnék képviselni és támogatni. S a 
mai hangzatos reformkampányok idején az em-
berek már megszerzett jogait akarom védeni. A 
reformok ugyanis nem fenyegethetik az emberek 
biztonságát, embereken nem szabad kísérletezni. 

– Aki ismer, elámul sisterg� energiádtól. A szép 
új gyógyszertár és orvosi rendel� – err�l is szól. 

– Amikor a gyógyszertár és orvosi rendel� 
felépült, voltak, akik rossz indulatokkal, gya-
nakvással figyeltek: „vajon mib�l tellett?” – 
kérdezték. A válasz egyszer�: saját er�nkb�l, 
energiánkból és hitelekb�l. 

Az elmúlt évek igazolták ennek a centrum-
nak a szükségességét: a gyógyszertár forgalma 
megötszöröz�dött: havonta több mint 9000 
személy több ezer receptet vált ki és vásárol 
gyógyszert. 

Nemcsak Dorozsma, de a környez� kisfal-
vak, tanyák lakói is idejönnek. S a rendel� is 
betegek százait fogadja. M�ködése fontos lett 
Dorozsmán. Nagy elégtétel az is, hogy az Egye-
tem Gyógyszerészeti Kara oktató-gyógyszer-
tárrá nevezte ki patikánkat, s a záróvizsga el�tti 
gyakorlatra az egész országból jelentkeznek 
hozzánk fiatal rezidens-gyógyszerészek… 

Gyógyító centrumunk tekintélye növekv�, 
és az els� szakmai elismeréseket is elkönyvel-
hetjük: a cukorbetegek kisz�résére szolgáló 
programunk, a magas vérnyomás kisz�résére 
az országos pilot-programban való részvéte-
lünk már erre utal. 

Képvisel�i terveim egyébként egész 
Dorozsma egészségügyi fejlesztését is jelente-
nék: egynapos ellátó központ, alap (labor és 
fizikoterápia) vizsgálatokat helyben stb., egyfaj-
ta egészségügyi autonómiát megteremtve 
Dorozsma számára. 

Ám a külterületekkel és a tanyákkal is tö-
r�dni kellene: a mobil szociális- és betegellátás, 
az utak rendbetétele, a közvilágítás fejlesztése a 
legsürg�sebb feladat. 

– Régi id�kben egy falu három legfontosabb 
személye a pap, a csend�r és a tanító volt. Azt 
hiszem, ma az orvos és a patikus fontossága, s 
talán az el�z�ekhez képest els�bbsége is megfo-
galmazható. Hogy stílusos legyek: az orvos és a 
patikus a község üt�erén tartja a kezét. 
Dorozsma valódi állapotát talán �k ismerhetik 
meg legmélyebben. 

– Én ilyen általánosításig nem mennék el, ám 
az biztos, hogy képvisel�ként a városi önkor-
mányzatban az egészségügyi és szociális bizott-
ságban tudnék legtöbbet Dorozsmáért tenni. 

Az interjút készítette: 
ANDERLE ÁDÁM 
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Fizetett politikai hirdetés 
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Négy év telt el azóta, hogy a választások után 

megkezdtem a képvisel�i munkát. A megbízatás 
letelte után mára elérkezett a számadás ideje. Azt 
gondolom, hogy akit a városrészben történtek 
érdekelnek, ismeri az elmúlt négy év eredményeit, 
találkozott az új létesítmények átadásáról szóló 
tudósításokkal, látja a négy év pozitív változásait. 

 
A Nagybani piac területén lendületet vett az 

építkezés, átadásra került a M�vel�dési ház új 
épülete, megszépült a Polgármesteri Hivatal kiren-
deltsége el�tti tér. 

Felújítást kapott a könyvtár épülete, és benne 
jól m�ködik az ingyenes Internet-szolgáltatás. 

Küls� díszkivilágítást kapott a katolikus templom. 
Augusztusban elkészült a Dobos utca szélesí-

tése, így a régen várt buszforgalom ez évben meg-
indulhat. 

A Maróthy téren új játszótér létesült, a Jerney 
utcai óvoda melletti téren pedig megújultak a régi 
játékok. 

Komoly felújítási munkára került sor a Jerney 
utcai óvodában és iskolában is. 

A városrészben több fedett buszváró került 
felállításra. 

A küls� területeken (Subasa, Széksósfürd�, 
Öreghegy) nyolc km közvilágítás készült el, lakossá-
gi közrem�ködéssel mintegy 8 millió forint értékben 
útjavítás történt. Öt fedett buszvárót állítottak fel a 
Bordányi úton. A Gesztenye–Mandula–Subasa út 
környékén készülnek egy több utcát érint� felszíni 
csapadékvíz-átemel� szivattyú kiviteli tervei – a 
költségek megközelítik az 50 millió forintot. 

Megpróbáltatást jelent� évek vannak mögöt-
tünk, hiszen az M5-ös autópálya építésének, a 
szennyvízcsatornázásnak és a hozzá tartozó útépí-
tésnek a gépi munkái egyes utcákban a lakosság 
t�r�képességét alaposan próbára tette. Még nem 
vagyunk a munka végén, most a rendezett befeje-
zésen dolgozunk. 

Azt gondolom, hogy senki számára nem két-
séges, hogy a felsorolt beruházások csak a város 
vezet�inek támogatásával és egyetértésével való-
sulhattak meg. Lehet bármilyen jó egy képvisel� 
elképzelése városrészével kapcsolatban, ha nem 
sikerül megnyernie a megvalósításhoz a polgár-
mestert, akkor tervei csak ábrándok maradnak. 

A most záródó ciklusban Szeged polgármeste-
re elfogadta és támogatta a dorozsmai önkor-
mányzati képvisel�k terveit, ezért érzem sikeres-
nek az elmúlt négy évet Kiskundorozsma számára. 

Mik lesznek a legfontosabb feladatok a 2006-
2010-ig terjed� id�ben? 

A polgármester úr részér�l is elfogadott legna-
gyobb feladat a felszíni csapadékvíz csatornahálóza-
tának felújítása, hiszen ez több helyen nincs kiépít-
ve, eltöm�dött vagy maguk a lakosok temették be. 

Megoldandó a városrész központjában a par-
kolási lehet�ség. 

Dorozsma értékes zöld területe a H�sök ligete. 
Ennek felújítási terve elkészült, a következ� ciklus 
alatt a felújítás megvalósulhat. 

Természetesen a fenti egyeztetett és a város 
vezetése által elfogadott beruházásokon túl még 
számtalan már megkezdett és új feladat is lesz a 
következ� ciklusban. 

A közlekedés legfontosabb gondja a templom 
melletti útkeresztez�dés baleseti veszélyének 
megsz�ntetése: a korszer� megoldás körforgalom 
kialakítása. A domaszéki irányból átjöv� járm�for-
galom részére az üdül� területen átköt� utat kell 
építeni. 

Burkolattal kell ellátni azt a néhány utat, me-
lyeket a csatornázás nem érintett, tehát amelyek 
aszfaltbevonatot a csatornázás során nem kaptak. 

A Dorozsmai úttól a Dobos utcáig pormentes 
útra van szükség a Fehértói-f�csatorna partján. Az 
üdül�övezetben és a tanyás részeken az utak kar-
bantartását folytatni kell, és be kell fejezni a meg-
kezdett közvilágítás telepítését. 

El kell készülnie a Gesztenye utcai vízgy�jt� 
rendszernek és az átemel� szivattyúnak, amely a 
környez� utcákat mentesíti a felszíni vizekt�l. 

Nem tudtuk a két legfontosabb buszmegál-
lónk (Jerney utca, ABC) fedett váróval való ellátá-
sát megoldani. Ezt a következ� években ismét 
felül kell vizsgáltatni a tervez�kkel, hátha mégis 
találunk elfogadható megoldást a talajban fekv� 
közm�vek akadálya ellenére is. 

Azt gondolom, minden dorozsmai lakos szív-
ügye a széksósi fürd� jöv�je. Az elmúlt ciklus 
annyi eredményt hozott, hogy komoly beruházók 
már megjelentek elképzeléseikkel, sajnos felvállal-
hatatlanul magas összegeket szántak terveikben a 
városnak. Azt remélem, hogy a folyamatosan 
jelentkez� befektet�k és pénzügyi vezet�ink meg 
tudnak egyezni, és ez a csodálatosan szép, tágas 
fürd�terület a város kiemelt értékei közé fog kerül-
ni. Eddig is szorgalmaztam, hogy a város vezetése 
ezt a létesítményt értékén kezelje, és ezzel kapcso-
latos terveit miel�bb megvalósítsa. 

A három éve kitelepített f�nyíró és karbantar-
tó csoport munkáját mindenki láthatja Kiskun-
dorozsmán járva. A f�bb útvonalak szélei, tereink 
nyírva vannak, a város parkgondozási-locsolási 
tervébe a dorozsmai terület az elmúlt években 
bekerült, korábban alkalmiak voltak ezek a mun-
kák. Természetesen a közmunkát számtalan célra 
tudnánk még fogadni, de eddig az elindulás volt a 
fontos, innen lehet majd tovább haladni. 

Külön gond a téli id�szak nagyobb havazás 
esetén. Szorgalmaztuk és lehet�séget kaptunk a 
helyi vállalkozókkal történ� hó-kotrásra, ezt foly-
tatni és javítani szeretnénk. 

Megköszönöm az együtt eltöltött választási cik-
lust. Amennyiben bizalmat kapok Önökt�l a követke-
z� négy évre, innen folytatjuk, amennyiben nem, 
mindenkinek jó egészséget és személyes boldogulást, 
Dorozsmának pedig töretlen fejl�dést kívánok. 

FÁBIÁN JÓZSEF (MSZP–SZDSZ) 
Fizetett politikai hirdetés 
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Félreértés ne essék: nem augusztus 20-áról van szó, sem vándorcirkuszról, de még elkó-

borolt rókákról, farkasokról vagy medvékr�l sem: egy nagyon is ismer�s faj hagyta ott 
„kézjegyét” a dorozsmai ligetben. Nyomában megrongált vallási építmények, érthetetlenség 
és tehetetlen düh. A homo lupus (ember, akik más ember farkasa) ismét lecsapott. Az utóbbi 
évtizedekben egyre jobban az enyészet martalékává váló tizennégy stáció közül hét már 
teljesen földig van rombolva, a maradék hétnek a fajansz képe rongálódott meg. 

Vandálok tették tönkre az újonnan felállított subasai buszmegállót. Nem elég, hogy 
üvegeit máris elcsúfították firkálmányaikkal ezek a „m�vészlelk� alkotók”, az elmúlt hóna-
pokban össze is törték azokat. 

A sziksósfürd�i buszforduló végállomásán az újonnan felállított három pad masszív 
betonlábait kihúzták a földb�l. 

Nem akarjuk önmagunkat ismételni és hajtogatni, 
mint egy papagáj, hogy mennyire elítélend�nek, értel-
metlennek és katasztrofálisnak tartjuk azt, amelyet 
embertársaink egymás ellen elkövetnek. Kár a tintát és 
helyet pocsékolni rá: vannak az okosok, akik értenek a 
szóból, és vannak a rongálók. Vandálkodni értelmet-
len – nincs senkinek semmi haszna bel�le. A felforgató 
rongálók önmaguk alatt vágják a fát. Mi értelme van 
olyan közhasználatú eszközöket tönkretenni, amelye-
ket talán még �k is igénybe vehetnek? Csak az anar-
chia az, amely felé ezek a tettek mutatnak. Lerombolt 
tájkép, megfélemlített lakosság, az értékek feloldódása 
– ez jár ezeknek az embereknek a fejében? Mert tetteik 
alapján igen, ez jár. 

SOMOGYI GÁBOR 
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– Hogyan sikerült ilyen fiatalon Szeged leg-

hallgatottabb rádiójába, a Rádió 88-ba bekerülni? 
Gyuris Peti: A történet általános iskolás 

koromban kezd�dött a Jerney János Általá-
nos Iskolában, ahol is sulirádióztam, majd 
különböz� rendezvényeken próbáltam „fel-
t�nési viszketegségemet” orvosolni. Több 
hangszeren tanultam zenélni is, amelynek 
egy együttes lett az eredménye, amellyel 
megfordultunk pár rádióban. Ezen stúdiólá-
togatások vettek rá, hogy próbáljam meg a 
rádiózást komolyabban is, így jelentkeztem – 
az ekkor már kábelrádióként üzemel� – Ti-
sza Rádióba, ahol fiatalokat képeznek. Miu-
tán kell� tapasztalattal rendelkeztem, Kis-
kunmajsán, majd a ceglédi Rádió 88-ban 
folytattam tevékenységemet, ahol b� három 
évig próbáltam annyi további tapasztalatot 
összeszedni, amellyel – bízom benne – itt 
Szegeden is helyt állok. 

Bálint K. Gergely: Engem már óvodás 
koromban érdekelt a szereplés. Nagy hatás-
sal volt rám Anyukám is: egy Akai magnó-
val felvette otthon, ahogy elmesélem az ovi-
ban tanult verseket, történeteket. Gyakorlati-
lag ezek voltak els� rádiós tündökléseim. A 
„dobozt” kés�bb is szívesen nyüstöltem: éjt 
nappallá téve hallgattam mit, és milyen szó-
fordulatokkal mondanak a m�sorvezet�k. A 
rádiózás iránti vonzalmam az általános isko-

lai rádiónál teljesedett ki. Középiskolásként 
én is a Tisza Rádióhoz kerültem két és fél 
évre, 2003 októberében pedig az újjáalakult 
kiskunmajsai rádióhoz ajánlottak. Miközben 
egyre több tapasztalatot gy�jtöttem els� 
„frekvenciás” munkahelyemen, többször 
próbáltam Szegedre visszakerülni, de sokáig 
nem volt üresedés egyik rádióban sem. 2005 
novemberében tört meg a jég: felhívott Tóth 
Péter, a Rádió 88 stúdióvezet�je, hogy lenne-
e kedvem Szegeden rádiózni? A válaszom 
határozott igen volt. Meghallgatott adásban 
és azóta – remélem a Hallgatók megelégedé-
sére – er�sítem a Rádió 88 csapatát. 

– Milyen állandó m�soraitok vannak? 
Gyuris Peti: Egy csütörtöki estén debü-

táltam tavaly júniusban, majd hétvégi regge-
leken voltam hallható mindaddig, amíg fel-
kértek a hétvégi – május óta – Lécci! néven 
futó m�sor vezetésére, amelyben külön örü-
lök, ha egy dorozsmai kérést is tudok teljesí-
teni a számtalan kívánság mellett. Gerg�vel 
közösen vezetjük a Club 88 m�sorát. Itt a 
fiatalok szórakozási lehet�ségeir�l, szokásai-
ról beszélgetünk interaktív m�sor keretében, 
sok-sok jó zenével és neves lemezlovas ven-
dégekkel. És a legfiatalabb „gyermekünkr�l” 
sem szeretnék megfeledkezni, ez az Euro-
exkluzív, amelyben Európa országainak, 
rádióállomásainak, zeneletöltési listái alap-
ján igazi különlegességek és zenei csemegék 
kerülnek bemutatásra hétf�t�l péntekig este 
7 és 9 között. 

Bálint K. Gergely: saját m�sorom a 
„Vasárnap este” 21 órától éjfélig, és Petivel 
közösen a Club 88 szombatonként. Szombat 
délutánonként is hallatom a hangom, és én 
is kiveszem a részem hétköznaponként az 
Euroexkluzívból. Ehhez jönnek a helyettesí-
tések, amikor valaki helyett be kell ugrani, 
és persze azok a háttérmunkák, amelyek 
korántsem annyira látványosak, mint a m�-
sorvezetés, de ezek nélkül nem m�ködne a 
rádió. Én szerkesztem a honlapunkat is, 
amely a www.radio88.hu címen mindig friss 

híreket kínál. Visszatérve a m�sorvezetésre: 
nagyon jól esik, amikor az adásaim után 
megállítanak, gratulálnak, felidéznek emlé-
kezetes mondatokat. Persze önmagában az 
is óriási öröm, hogy Szeged leghallgatottabb 
rádiójánál dolgozhatok. 

– Mi az, ami a legnagyobb erénye a Rádió 
88-nak? 

Gyuris Peti – Bálint K. Gergely: nem 
könny� megmondani, hogy miért a Rádió 
88-at hallgatja a legtöbb szegedi. Az viszont 
tény, hogy bármi is történik a városban, 
arról mi els�ként hírt adunk. És mi magunk 
is ugyanabban a környezetben mozgunk, 
mint a Hallgatók. Ezt a helyi jelleget semmi 
sem pótolhatja. Ehhez jön még a zenei kíná-
latunk, amit szintén sokan szeretnek. Vagyis 
a Rádió 88 egyértelm�en a szegedieknek és a 
megyében él�knek szól, ezért is „Az életünk 
része”. 

MILITÁR MIKLÓS 
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Mindig valamiféle kegyelmet érzek szívemben, 
amikor elzarándokolhatok olyan helyre, ahol lelkem 
a hétköznapi viszályokat, mindennapi gondokat ki 
id�re elfelejtheti. Kit�zött célomhoz érve, Mária-
gy�dre, a Nagyboldogasszony f�búcsújára, a táj 
szépsége elragadott. A baranyai hegylánc Tenkes 
csúcsának ereszkedésén fekszik Magyarország egyik 
legrégibb kegyhelye. Már messzir�l látható két kar-
csú, szép tornya. 

A templom két részb�l áll: hosszúkás szentély-
b�l és a tornyos nagykórusos hajóból. A sz�k szen-
tély szép márványoltárán aranyozott sátorban trónol 
a Boldogasszony. A kegyoltár körüljárható. (Id�s 
asszonyok is olykor térdepelve teszik meg az utat.) 

A templom oldalán emelked� hegyoldalon 
széles lépcs�feljárattal ezrek elhelyezésére alkalmas 
a tér, ahol szabadtéri oltár ékeskedik. A kiránduló 
id�ben fel-felragyogó napfény kitartóan küszködött 
a gomolygó felh�kkel. (Az es�cseppek az ájtatos 
mise után kezdtek csak csepegni csendesen.) 

A kegyhely áhítatgyakorlatának egyik legszebb-
je volt az esti gyertyás körmenet is. 

Egy csodás nap után fáradtan, utamon hazafelé, 
kezemben tartva a Máriagy�di zarándokkönyvet, 
még visszanéztem áhítattal az id�t, történelmi viszá-
lyokat kiállt zarándokhelyre. Lelkemben érezve azt a 
bels� megnyugvást, amit a világ bármilyen gazdag 
is – ahogyan mondják – nem nyújthat. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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UTÁNFUTÓ–TRÉLER KÖLCSÖNZÉS 
 

Kiskundorozsma, Sztriha K. u. 21. 
Igény szerinti nyitva tartással 

és szolid árakkal. 
Tel.: 62/460-783 

Mobil: 06 30/855-9956 
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Folyamatosan b�vül� �szi-téli új 
árukészlettel várom vásárlóimat. 

 

Ízelít� a kínálatból (új ruhák): 
Lányka szabadid�ruhák ·2000 Ft-tól 
Kardigánok ························1200 Ft-tól 
Fiú hosszú nadrág ···········1300 Ft-tól 
Széldzsekik ························1500 Ft-tól 
 

Emellett a bizományos értékesítés is 
tovább folytatódik, ezért várom átvé-
telre a használt, de még jó állapotú 
�szi-téli ruhákat! 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-16, Szo.: 8-12. 
 

Az új tulajdonos: Gáborné Katona Szilvia 
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A Szeged-Csanádi Egyházmegye új me-

gyéspüspököt köszönthetett dr. Kiss-Rigó Lász-
ló személyében. Hivatalába Erd� Péter bíboros 
iktatta be ünnepélyes szentmise keretében 
augusztus 26-án a szegedi fogadalmi temp-
lomban. A leköszön� Gyulay Endre 1987-2006 
között volt az egyházmegye feje. 
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2006. augusztus 20-án feleségemmel 
látogatóba mentünk Kiskundorozsmára. Itt 
születtem, itt éltem le gyermekkoromat, és 
szül�falum mindig is vonzó volt számomra. 
A Kulipintyó csárdánál megálltunk egy hi-
deg kólára, és az ott idejüket múlató id�sebb 
emberekt�l megtudtam, hogyan lehet eljutni 
a Sia d�l�i iskolához. Már többször próbál-
koztunk eredménytelenül, mert az id� múlá-
sával annyira megváltozott a vidék arculata. 
A 45. kilométerjelz�nél letértünk a Kiskun-
halas–Szeged közti útról és megtaláltuk azt a 
volt tanyai iskolát. Ezután az Öreghegy-d�l� 
felé vettük az irányt, hátha megtaláljuk a 
szül�házam maradványait. Ezt nem sikerült, 
mert valóságos dzsungelen át vezetett a 
nagyon rossz földút. Végre kijutottunk a 
halasi úthoz, de a felhajtó út talaja homokos 
volt, fel is volt szántva, és a laza talajon a jó 
öreg Ford Escort autónk megfeneklett. A 
közel 40 fokos h�ségben hiába próbálkoz-
tunk délel�tt 9.30-tól 10-ig, nem sikerült. 
Szerencsénkre jött egy „ment�angyal”. Egy 
kedves, szimpatikus hölgy fehér (magyar 
kiejtéssel írom) Pözsóval, melyben egy sötét-
sz�r� németjuhász kutyát szállított. Hívás, 
kérés nélkül lejött a m�útról és a kátyúból 
kivontatta a mi autónkat. Sem a nevét, sem a 
címét nem tudtuk meg. Segítségét is csak 
futólag tudtuk megköszönni. Szeretnénk neki 
ezúton is köszönetet mondani, mert az ilyen 
önzetlen segítségnyújtás nem mindennapi 
esemény. Talán Kiskundorozsmán, vagy más 
közeli településen lakik és � is olvassa az 
Önök újságját. Reméljük, hogy az írott köszö-
netnyilvánításunk egyszer majd eljut hozzá is. 
Ezért kérem ismételten, hogy lehet�séghez 
képest közöljék le levelünket. Az esetleges 
anyagi, pénzügyi részt vállaljuk, és az írás 
megjelenése után postafordultával küldjük. 

Tisztelettel, 
LAKATOS LAJOS 

nyugállományú honvéd-alezredes és 
LAKATOS LAJOSNÉ 

6333 Dunaszentbenedek, Kossuth Lajos u. 54. 
Telefon: 06-78-416-038 

Köszönet a Szélmalom Vendégl�nek a 
Tomasovszki családtól a családi rendezvény 
kiváló megszervezéséért, az étel-ital kiszol-
gálásért. 

* 
Zsombó felöl a valamikori dorozsmai 

TSZ el�l jó lenne közelebb hozni a buszmeg-
állót. Ha lehetne, a Nagybani Piac közelébe. 

* 
Olvasóink kérdezik, mit kerestek a do-

rozsmai m�vel�dési ház egyébként milliókat 
ér� hangosító eszközei augusztus 18-án az 
Újszegedi Ligetben? Egyébként kit�n� mi-
n�ség� hangosításban volt a megjelenteknek 
része. 

* 
Egy olvasónk az OTP Bank dorozsmai 

kirendeltségének rövid nyitvatartási idejére 
panaszkodott. Ha már szépen felújították az 
épületet, nem lehetett volna egy olyan b�ví-
tett nyitvatartási id�t megvalósítani, amely 
miatt nem áll állandóan tömött sorban, mun-
kából, ebédszünetb�l elkésve az ügyfél? – 
kérdezi. 

> �!!����� .����A�
� @	 ��������B C�

Megdöbbent�, hogy milyen ráér�s, pi-
hentagyú emberek vannak, akik olcsó szóra-
kozásokra fordítják a drága id�t. Alantas 
páncéljuk mögé bújva követik el gaztettei-
ket, melyek túllépik a jópofa megviccelés 
határait. S hogy miért írok le ezekb�l néhá-
nyat, a válasz elgondolkodtató. 

A tulajdonos háza el�tt parkoló személy-
gépkocsijának aljára, a fék közelébe dróttal 
felköt – ismeretlen tettes – egy feltehet�leg már 
túlvilágot meglátó patkányt. Sejthet�, hogy 
igen közel áll az elkövet� lelkivilágához az 
egész viccnek semmiképpen sem nevezhet� 
undorító, önmagát min�sít�, embert, magántu-
lajdont nem tisztel� önkényes gonoszság. 

Felháborodva látjuk, hogy a vendégl� 
el�tt egy kerékpár fel van tekerve a korlátra. 
Hát ilyen er�s emberek is vannak, hasznosí-
tatlan energiákkal? 

Az éjjel dolgozó „m�vészlelkek”, akik 
összefirkálják a falakat, hisz futja nekik a 
nem éppen olcsónak mondható festék spray-
re, remekm�vük elkészülte után nyugodtan, 
megelégedetten térnek nyugovóra. (Ha hol-
nap dolgos emberek lemossák, legalább lesz 
hely az újabbaknak.) S még folytathatnám… 

Felh�tlen álmaikat alusszák a vicces em-
berek, m�vészlelkek, magántulajdont megsér-
t�k, önkényesked�k, zaklatók, besurranók… 
és velük szunnyad mélyen tovább a törvény-
kezés is.              S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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szántását, 
rotátorozását 
és szárzúzást 

vállalom. 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határid�vel! 

,-./0�-�1234�
� 06 30 / 517-7033 

Nyitva tartás: 
Hétf�t�l péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig ,-	.	/&000&000	

� ��������� ��������� ��������� �������� 				
Gépjárm� vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerel� m�helyében 

 

Vállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENC 
 - javítását gépjárm�technikus 
 - m�szaki vizsgára való felkészítését autószerel� mester 
 - m�szaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. Mobil: 06 20/347-3470 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 
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Kis és nagy állatok gyógykezelését, véd�oltását, 
ivartalanítását a hét minden napján vállalom. 
Kutyák veszettség elleni véd�oltását, számozott 
hivatalos állatorvosi kamarai bélyegz�vel 
igazolom. 

Els�segély nyújtás bármikor. 
Szolgáltatás elvégzése 

rendel�mben (lakásomon) 
vagy háznál. 

Rendelési id�: de. 6-10, du. 3-6. 
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CS. G. T. 
A BUDMIL termékek hivatalos 

forgalmazója 
 

Szeged, Dorozsmai út 183. 
Tel.: 62/543-766, mobil: 30/9434-470 

 

Táskák, iskolatáskák, övek, 
pénztárcák, játékok. 

 

Nyitva tartás: hétf�t�l péntekig 9-18, 
szombaton 8-12.30 

T 
Á 
S 
K 
Á 
K 

Távirányító javítás 
Televíziók, videók stb. távirányítóinak 

javítása, karbantartása. 
Október 6-a u. 43. Tel.: 06 30 473 7667 
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Szabó István 
Autóvillamossági m�szerész 

 

Széksósi utca—Északi sor sarok 
�: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercsel� és 

villanyszerel� mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 
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A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

T�kehúsok, házi készítés� 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

 

Nyitvatartási rend megváltozott! 
K-P: 7-15, Szo: 8-12, V-H: zárva! 

Rendelés.: 06 30 305-9737 
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Szobafest�-mázoló 
Molnár Antal 
Barátság u. 22. F/1. 
�: 06 30 263-3770 

 
 

 
Bódi 

Lajosné 
 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

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

Kedvenc kisállatainak széles kör� 
áruválasztékkal, folyamatos akciókkal 
várom kedves régi és új vásárlóimat! 

 

�: 06 30 306-5993 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Augusztus 28-tól szeptember 15-ig 
szabadság miatt dr. Farkas Attila helyett 

dr. Herceg István rendel. 
Cím: Negyvennyolcas u. 12. 
Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 

Mobil: 06 20 9289 836. 

A Mosaico fürd�szoba szalonban 
megtalál mindent az egyszer�t�l 

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

árengedményt kap az, aki a 
hirdetési szelvényt behozza! 

 

Mosaico 2003 Kft. 
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/c. 
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MULTITERM BT. 
Tel.: 30/299-7430 

E-mail: multiterm@axelero.hu 

- 

Tisztelt Tagjaink! 
 

A Kiskundorozsmai Takarék-
szövetkezet megkezdte a 
tagsági részjegy utáni 

osztalékfizetést. 
 

Kérjük, hogy az osztalék 
felvétele céljából miel�bb 

keressék fel tagjaink 
a takarékszövetkezetet. 
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NAGY S. 
OPTIKA 

Dorozsmán a COOP ABC-ben 
 

Tel.: 550-688/16 mell., 06 20/919-2508 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-11. 

 

Szolgáltatásaink: 
– computeres szemvizsgálat, szemész 

szakorvossal 
– SZTK-s vények felírása, beváltása 
– bejelentkezés a bolt számain 
– szemüveg készítés rövid határid�vel 
– szemüvegjavítás 
– színesfilm kidolgozás, árusítás 
– kontaktlencse ápolószerek 

 

DIGITÁLIS KÉPKIDOLGOZÁS! 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE 

RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

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

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvez� áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
� 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 
( 20/9431-444; 62/422-240 

Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 
szakemberek segítségével képzést folytat: 

moped tehergépjárm� 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezet�i kategóriákban, valamint 
taxivezet� és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezet� szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezet� 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort kelt� anyagok szállítása 
könny�gép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-n�gyógyász f�orvos 
magánrendelése: 

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

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

Telefon: 06 20 392 8608 
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– Villanyszerelési anyagok 
– Rádió vezérlés� óra, számológép 
– Asztali lámpa, turmix, botmixer 
– Hangszóró 
– Vasaló, hajszárító, hajsüt�, h�sugárzó 
– Vízforraló, fejhallgató, ceruzaakku-tölt� 
– Kerékpárra világítás, elemlámpa, írható CD, DVD 
– Keringet� szivattyú, hosszabbító stb. árusítás 

 

VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK! 
 

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

Mobil: 30 329-0567 

  

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szolgál-
tatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 
Id�pont-egyeztetés telefonon: 

461-857, 30/965-0745 

 
 
 
 
 

Mindennem� asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Bels� lépcs�k 

Ingyenes helyszíni felmérés 
Szeged, Balabás u. 51. 

� 20 9493-408 
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Augusztus 1-t�l szeptember 
15-ig tanszervásár. 

Minden tanszervásárlás 
esetén 10% engedmény! 

Beiskolázási utalványt elfogadunk! 
 

Augusztus 1-t�l kötelez� olvasmányok 
árusítása. Parkoló- és buszjegy értékesítés. 

Déli apró és Délmagyarország kapható. 
Fénymásolás, bélyegz�készítés. 

 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 Tel: 62/460-306 
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 Számítógépek, perifériák
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központif�tés-, klíma és 

szell�z�berendezés-szerel� és -javító 
mester. 
Vállalom: 

–fürd�szobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 

szereléssel, burkolással, festéssel 
az átadásig; 

–klímák telepítése 
és forgalmazása; 

–cs�törések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 

kör� ügyintézéssel, id�ponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékr�l is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temet�ben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles kör� 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temet� 
bejáratánál lév� gondnokságon. 

Nyitva: Hétf�t�l péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal a 30/9455-643 ügyeletes 
gkv., illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás mindenütt! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 
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KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendel� mellett) 

 

Hátizsákok és iskolatáskák érkeztek! 
Minden táskához ajándékot adunk! 

 

Avon-tanácsadás: 06 30 254 1440 
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Szeged, Széksósi út 7. 

Tel.: 62/460-008 
Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16 
Szo.: 8-12 
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Vegye igénybe díjmentes 
szolgáltatásunkat! 

Szabad felhasználású 
jelzáloghitelek és lakásvásárlási 

hitelek ügyintézése a hitel 
összeállításától a folyósításig. 

Id�t és pénzt spórolunk meg önnek. 
Héjjas Lajosné mobilbankár 

Hívjon: 30/635-2887 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍT� ÉS 
ÉRTÉKBECSL� IRODA 

 

VÉ CSI NÉ  TÓTH ANNA 
IN G AT LANK Ö ZV ETÍT�  ÉS  ÉRT ÉK B EC S L�  
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