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Ha fát ültettél, türelemre van szükség. Nem húzhatod ki naponta a földből, hogy 
megnézd, mennyit nőtt a gyökere.  (A. Oakwood) 

HAVI GONDOLAT 

VARGA JÁNOS 
 

Ének a hazáról 
 
 
Ez a legdrágább nékem, 

Bércek övezte földdarab, 

Hol fent a kéklő égen, 

Pacsirták szállanak. 

 

Ez a hazám nékem, 

Más vidék messze van, 

Túl a nagy hegyeken, 

Ki érti meg szavam. 

 

Őseim csontjait, 

Földed betakarja, 

Életüket, ha kellett, 

Csak tenéked adta. 

 

Szent ez a föld nekem, 

S minden kis rögdarab, 

Hol gyümölcstől terhesen, 

A fák hajlonganak. 

 

Boldogság kipattan, 

Mint héjából a mag, 

Áldott földünk ölében, 

Kalászok ringanak. 

 

Köszöntelek ó Hazám! 

Te vagy napom, holdam, 

Feléd tárom karom, 

Én hű fiad voltam. 

Emlékszünk-e még 
Szent István királyra? 

Ahogy minden évben, idén is rendez-
vények voltak augusztus 20-án nálunk, 
Kiskundorozsmán is. A szentmisén a pré-
dikációban a Szent István által lerakott 
biztos keresztény alapokról hallottunk, ezt 
támasztja alá, hogy az olvasmány szavai 
köszönnek vissza Szent Imrének szánt 
Intelmeiben is. Ez volt az az alap, amely 
nem engedte, hogy annyi viszontagság 
nyomása alatt összeomoljon az ország, 
mert minden időben volt valaki, aki Szent 
Istvánt követte. A szentmise végén megál-
dott kenyereket a kiskundorozsmai cser-
készek vitték a ligetbe, ahol már hallhat-
tuk Mátó Mátyás tárogatóművész műsorát. 
Lázár Zoltán, a Jerney János Általános Is-
kola igazgatója ünnepi beszédében a ma-
gyar nép túlélési képességét emelte ki, 
hiszen a barbár népeket a nyugati civilizá-
ció vagy eltüntette, vagy beolvasztotta, 
uralma alá hajtotta. Egyedül a magyarok 
tudták megőrizni függetlenségüket. Hall-
hattuk Lukovics Gabriella szavalatait és 

részleteket az István a király című rock-
operából, amit a Székivirág népdalkör tán-
ca követett. A zenéé volt a főszerep a to-
vábbiakban is, hiszen énekelt nekünk 
Lakatos Krisztián, a Zene az életünk musical 
klub, Farkas Dezső és a Péter Pán duó is. 
Ezalatt egy hordozható kemencében a 
liget szélén kenyeret sütöttek. A Polgárőr-
ség csapata is együtt szórakozott, a két 
bográcsban finom kakaspörkölt készült. A 
ligetbe ellátogattak képviselőink is. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, 
hogy a jeles napokra egyre kevesebben 
kíváncsiak. Sokkal kevesebben voltak a 
templomban és a ligetben is, mint tavaly. 
Szeretném azt hinni, hogy ez csak a há-
romnapos hétvégének köszönhető, ame-
lyet sokan arra használtak, hogy a család-
jukkal elutazzanak. Ha ez a tendencia 
folytatódik, meddig lesz ember, aki meg-
őrzi a Szent István által lerakott alapokat? 
Mikor felejtjük el Szent István királyt? 

ZSÓFIA 

Korlátlan Internet kábeltévén, 
6300 Ft-ért. 

Részletek a 8. oldalon. 
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Röviden 
 

A szegedi önkormányzat többségi tulaj-
donlásával alapított új cég, a Dorozsmai 
Nagybani Piac Kft. termelői együttműkö-
déssel, közös fejlesztésekkel kívánja megol-
dani a hosszú ideje tartó problémát. A kö-
zeljövőben további beruházás várható, a 
munkálatok beindulhatnak, amint a nagyba-
nira megszerzik a szakhatósági engedélye-
ket. A fejlesztésekbe a cég bevonná a jelenle-
gi bérlők tőkéjét is. A 600 millió forintos 
beruházás felét így a kereskedők, termelők 
és tész-ek állnák, annak függvényében, 
hány négyzetméterre tartanak igényt. Cseré-
be 20 évre szóló haszonbérleti jogot kapná-
nak, területhasználati díjuk pedig csak az 
inflációnak megfelelően nőne. A kereskedők 
kifejezték a tervvel kapcsolatos aggályaikat, 
miszerint túl soknak tartják egy átlagos, 50 
négyzetméteres elárusító helyért kért 6 mil-
lió forintot, valamint azt a plusz 900 ezer 
forintot, amit a bérleti díjért kellene fizetni-
ük. Minden attól függ – vélik a termelők –, 
hogy gyarapodnak-e, vagy tönkremennek a 
környék termelői. Ha ez utóbbi következik 
be, akkor a dorozsmai nagybani elnéptele-
nedik, s a megszerzett bérleti jogokat nem 
lehet majd eladni. Az augusztus 12-én ösz-
szehívott fórumon egyelőre tehát nem dőlt 
el, hányan kívánnak társulni. A kereskedők 
augusztus 25-ig kaptak haladékot. 

* 
Augusztus 14-én, szombat reggel két 

Suzuki frontálisan ütközött a kiskun-
dorozsmai vágóhídnál. A Swift, amit egy 
73 éves dorozsmai férfi vezetett, Szeged 
felé tartott, amikor a vágóhíd után váratla-
nul áttért a szemközti sávba és ott frontáli-
san összeütközött a szemben jövő Suzuki 
Ignisszel. Mindkét autóban csak a sofőrök 
ültek. A balesetet okozó Swift vezetője a 
helyszínen szörnyethalt, de az Ignist vezető 
43 éves dorozsmai férfi is olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba 
szállítás után belehalt sérüléseibe. A tragé-
dia pontos körülményeit szakértők bevoná-
sával vizsgálja a rendőrség. 

* 
Az Orczy István Általános Iskola szülői 

munkaközössége levélben fordult Botka 
László polgármesterhez még július elején, 
azt kérve a városvezetéstől, hogy a nemrég 
leváltott iskolaigazgató, Harkai Jánosné 
vezesse továbbra is az iskolát. A levelet 
közvetlenül az új igazgató, Kádár Mihályné 
kinevezéséről szóló közgyűlési döntés után 
juttatták el a polgármesterhez. Többen úgy 
tartják, hogy politikai döntés született. Ré-
vész Mihály, az önkormányzat oktatási 
bizottságának szocialista elnöke ezt a felve-
tést határozottan elutasította. Érdekes – 
fűzte hozzá Révész –, hogy amikor 
Harkainé nem kapott olyan nagy támoga-
tást a tantestülettől, mégis őt választotta 
igazgatónak a közgyűlés, senki sem beszélt 
politikáról. 

* 
Hamarosan postázzák a növényvédelmi 

bírságról szóló értesítést azoknak, akik a 
felszólítás ellenére sem kaszálták le telkükön 
az allergiakeltő parlagfüvet. A szegedi ható-
ság most csupán 20 ezer forintot, a kiróható 
büntetés minimumát szabja ki. (forrás: DM 

Felhívás a dorozsmai regisztrált őstermelőkhöz 

Tisztelt termelőtársaim! 
Bizonyára értesültek arról, hogy a 

falugazdász szolgálat 2004. július 15. nap-
jától megszűnt a Dorozsmai kirendeltsé-
gen. Ezután Szegeden a Deák Ferenc utcá-
ban kellene intézni dolgainkat. Ez a vál-
toztatás számunkra nem megfelelő, ezért 
aláíró gyűjtőívet nyitottunk Fábián József 
önkormányzati képviselő úrral, aki vállal-

ta, hogy érdekünkben eljár a szolgálat 
visszaállításáért a Csongrád Megyei Föld-
művelésügyi Hivatal vezetőjénél. 

A gyűjtőívvel igyekszem mindenkit 
megkeresni, de akit nem tudok elérni az 
aláírhatja lakásomon is, a Széchenyi István 
utca 42. alatt. 

Tisztelettel, 
VASS KÁLMÁNNÉ 

Válaszol a képviselő 

Számos olvasónk fordult hozzánk 
panaszaival és észrevételeivel, amelyeket 
Dorozsmai „Csörög” című rovatunkban 
adtunk közre az elmúlt két számban. 
Azon kérdéseket, amelyek megválaszolá-
sában a helyi önkormányzat az illetékes, 
továbbítottuk Fábián József képviselő úr 
felé, aki most reagál a lakossági felveté-
sekre. 

1. Mezőőr hiánya 
– A mezőőri szolgálat ügyét egy évvel 

ezelőtt terjesztettem be a jegyzőhöz. Fel-
mérést végeztek Szeged és a kapcsolt köz-
ségek részére, amely során a személyi és 
anyagi kihatásokat vizsgálták. A tanul-
mány megállapítása szerint a mezőőri 
szolgálat berendezése az említett helysé-
gekben nagyjából 30 millió forint kiadás-
sal járna, amelyet az önkormányzat egy-
előre nem tud finanszírozni. Az igényt 
azonban jogosnak tartjuk, a téma napiren-
den marad. Egy olcsóbb változat megvaló-
sításán gondolkodunk, amely keretében 
például a vadásztársasággal való együtt-
működést is elképzelhetőnek tartanánk. 

2. Csatornázás 
– A csatornázás ügyében hetente bejá-

rom a műszaki ellenőrrel a munkaterüle-
tet. A kivitelezéssel való panaszok így 
helyszínen megvizsgálásra és többnyire 
orvoslásra is kerülnek. Sok a jogos bejelen-
tés, azonban a műszaki ellenőrnek jó a 
hozzáállása, segítőkész és mindent elkövet 
az egyes problémák megszűntetésének 
érdekében. Ennek ellenére kérjük a lakos-
ságot, hogy a ház előtt legyen az építők 
segítségére. Köszönjük a lakosság pozitív 
hozzáállását. 

A hónap elején a főkivitelező szerző-
dést bontott egyik kivitelező alvállalkozó-
jával, a Tau Bau Kft-vel. 

A lakosság a továbbiakban is a 06 62 
488-335-ös számon tehet bejelentést. 

T. L. 
 

Fogadóórák 
 
Fábián József önkormányzati képvise-

lő fogadóórái szeptemberben: 
14-én 16 órakor a Jerney János Általá-

nos Iskolában; 
28-án 16 órakor a Polgármesteri Hiva-

tal Kirendeltségén. 
Mobil: 06 30 535-0056. 

Parlagfűjelentés 
 
Országos összefogást kezdeményeztek 

az allergiát okozó parlagfű kiirtására. A 
Környezetgazdálkodási Kht. kiskundo-
rozsmai csoportja elsősorban a fő útvona-
lakat és a tereket, játszótereket gondozza 
rendszeresen. Mivel dolgozók száma kor-
látozott, nem tudnak az egész település 
területén teljes parlagfűmentesítést végez-
ni. Munkájukra a lakosságtól pozitív visz-
szajelzések érkeznek. Ünnepi alkalmakkor 
a rendezvények helyszínére különös gon-
dot fordítanak. Legutóbb augusztus 20-án 
tapasztalhattuk ezt a ligetben, ahová pa-
dok is kerültek. Veres Antal, a Környezet-
gazdálkodási Kht. kiskundorozsmai cso-
portjának vezetője elmondta, hogy a leg-
nagyobb problémát a községet körülvevő 
elhanyagolt földeken szaporodó parlagfű 
okozza, hiszen a szél ezek virágporát is 
befújja a lakott területre. Kérik a lakossá-
got, hogy rendszeres kaszálással és fűnyí-
rással segítsük a dolgozók munkáját, és 

vigyázzunk embertársaink és önmagunk 
egészségére. 

A templom és a buszmegállók környé-
ke a naponta történő takarítás ellenére 
szemetes. Kérjük a környéken lakókat, 
hogy háztartási szemetüket ne a közsze-
metesekbe, hanem saját kukájukba ürítsék. 
Figyeljünk Kiskundorozsma tisztaságára! 

ZSÓFIA 

Lázár Zoltán ünnepi beszéde a ligetben. 
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Dr. Géczi József Dorozsma érdekeiről 
Az országgyűlési képviselőt arról faggattuk, mint listás kép-

viselő, hogyan képviseli szűkebb hazája, Kiskundorozsma érde-
keit. 

– Mi a helyzet az elkerülő utak építésének terén? 
G. J.: 1991 óta vagyok képviselő, nekem régi törekvésem, hogy 

az elkerülő utak létesüljenek, mert mellettük iparterületek települ-
hetnek, és egyúttal mentesülne Dorozsma és Szeged lakóterülete 
is a környezeti ártalmaktól. 1997-ben kilobbiztunk az akkor illeté-
kes kormányzati szerveknél az elkerülő út létesítését, de sajnos 
Szeged város akkori vezetése nem volt hajlandó a szükséges ön-
részt, mintegy 100 millió Ft-ot finanszírozni, így akkor ebből nem 
lett semmi. Természetesen a megyében maradt a pénz, mert 
Szirbik Imre szentesi képviselő ebből a forrásból valósította meg 
szentesi elkerülő utat. 

Amikor most megnyertük a választást újra, nekifogtunk és 
először az olcsóbbik részét lobbiztuk ki – azt a szakaszt, amely a 
Bajai utat a Repülőtérnél összeköti a Szabadkai úttal. Ez sokat 
jelent majd a Szerbia felé utazóknak, de ettől a Fonógyári út még 
továbbra is terhelt marad. A pénzügyi megszorítások ellenére a 
KPM ügyesen taktikázott, mert előszerződést kötött, így a téma 
maradt a tervben, a kivitelezést a régészeti munkák hátráltatták, 
de terv szerint év végére ez a szakasz átadásra kerülhet. 

Ennek folytatása a második szakasz, amely Dorozsmán a Szilva 
utcánál csatlakozik egy körforgalommal, majd a ROLA mellett vala-
hol csatlakozik az E5-ös útra. Mindegyik új út végénél körforgalom 
épül a csatlakozásra, tehát lesz Dorozsmán körforgalom, ha az elő-
ször nem is templomnál létesül. Az M5-ös út kapcsán felüljárók is 
épülnek, ezért még további tervmódosítások várhatók, de célunk, 
hogy az E5-ös út forgalma ne jöjjön rá Dorozsmára. 

Folytatásként lesz ennek egy harmadik szakasza is, mely 
Gyálarét és Szentmihály felé a kikötőig el fog menni. Ez egy szép 
kis logisztikai út lesz, mely növeli a repülőtér és evezős pálya 
elérhetőségét. Másrészt, ahogy Szerbia helyzete javul, egyre na-
gyobb jelentőssége lesz a kikötőnek a hajóút Szerbia felé történő 
kiterjesztésében, ugyanis úgy hiszem, hogy az E5-ös út Szerbia 
felé menő szakasza csak kb. 4-5 év múlva készül el, ezért fontos a 
hajóút és a kapcsolódó logisztikai elemek létesítése. 

– Mik a fejlemények a nagybani piac ügyében? 
– Ez a másik régi, kedvelt témám, bár sokszor hallgatni kellett, 

mert olyan volt a helyzet. Akkor kezdődött a dolog, amikor Sze-
ged városa a piacot Dorozsmára kihelyezte. Megboldogult 
Bogdándi Győző meg akarta szüntetni, helyette a KAKAS piacot 
akarta működtetni. Nem sikerült, mert a termelők továbbra is 
Dorozsmát vették igénybe. 

1997-98-ban megindult egy fejlesztés, akkor Nagy Frigyes volt 
a miniszter. Ő szerette volna rávenni a várost, hogy létesítsenek 
egy agrár logisztikai központot. Olyasmit, ami Mórahalmon is 
létesült. Helyette Szentesen létesült egy nagybani piac, amit vi-
szont a termelők, kereskedők azóta sem vesznek igénybe, ugyanis 
ők oda mennek, ahol nekik jobbak a kialakult kapcsolataik. 

A következő választási ciklusban (1998-2002-ig) a városveze-
tés egyik része a Sziksóstói úton, míg a másik a Zsombói úton az 
ANJAFA Kft. területén a SÜDFRUCHT Kft-vel akart nagybani 
piacot létesíteni többségi magántulajdonban. A jelenlegi önkor-
mányzati tulajdonú piacot megszüntetni tervezték, ezzel a megol-
dással az önkormányzat elesett volna a bevételektől. A 2002-i 
választások után t egyik piac sem valósult meg, maradt a jelenle-
gi. Szeged város új önkormányzatának kellett egy év, amíg sza-
nálta az előző helyzetet és új koncepciót alakított ki. Első lépésben 
2003-ban a beléptetési kapu áthelyezésre került oly módon, hogy 
a lakosságot kevésbé zavarja a beléptetésre váró kocsisor, és kiala-
kításra került a várakozó (puffer) parkoló is, amely beruházások 
kapcsán lényegesen csökkent a lakosság zavarása. 

Mivel a nagybani piac eddig a Vásár és piac igazgatósághoz 
tartozott, annak bevételei is oda folytak be. 2004-ben a vásárigaz-
gatóságról a Dorozsmai Nagybani piac leválasztásra és önálló Kft-
ként megalakításra és cégbejegyzésre került. Ennek a piacnak az 

lesz a funkciója, hogy a jelenlegi balkáni állapotok megszűnjenek, 
és hogy a környező termelőkkel és tész-ekkel együttműködve egy 
korszerű piaca legyen a térségnek. Ezzel egyidejűleg egy új fut-
ballpálya is létesül Dorozsmán. A piacnak a lakóterület felöli ré-
sze kulturáltan lesz kialakítva. Fásítva lesz a terület, lakosság pe-
dig a piaci zajártalmaktól lesz védve. Nekem az az elképzelésem, 
hogy Csongrád megyének a zöldség-gyümölcs termelői részére a 
Mórahalmi és Szentesi tész-szel együttműködve ez az agrár és 
logisztikai centrum hosszú távra biztosítja a termelők áruértékesíté-
si lehetőségét. Az nem igaz, hogy az EU-ban nem kell piac, ott is 
vannak kicsi, elhanyagolt, közepes és nagy, korszerű árufeldolgozó 
és hűtőházzal rendelkező, jól működő piacok, agrár centrumok. 

Itt is létesülni fog néhány éven belül egy hűtőház. A piac az 
E5-ös út felé fog tovább bővülni. Ebben voltak nagy harcok, mert 
újra megjelentek részben ugyanazok, akik a Südfrucht-osok vol-
tak, csak most más köntösben – akik milliárdos beruházást kilá-
tásba helyezve, az önkormányzattal együttműködést ajánlva akar-
tak piacot létesíteni. Mint kiderült, az általuk tervezett megoldás 
mellett nincs támogatás, a piac telephelye jelentősen le van hitellel 
terhelve, ezért nem jött létre együttműködés a várossal. Amennyi-
ben ők az áruházláncok ellátására akarnak felvásárló helyet létesíte-
ni, hát tegyék meg az önkormányzati piactól függetlenül, önállóan. 

A város a nagybani piacot a Dorozsmaiak és a térség javára 
akarja üzemeltetni a befolyt pénzek fejlesztésbe való visszaforgatá-
sával, mely egyben munkahely teremtő is a Dorozsmaiak számára. 

Még van egy másik álmom is, amelyről még eddig nem be-
széltem. Nagy az érdeklődés Sziksóstó iránt, ide egy gyógyszálló 
létesítése nagyon fontos lenne. Az elképzelés szerint a jelenleg 
beüzemelt gőzfürdő mellé az egyik változat szerint a jelenleg 
átadott gőzfürdő és Újszegedi fürdő fejlesztése együtt valósulna 
meg a Dorozsmai fürdővel. Egy amerikai cég üzemeltetné, beillesz-
tenék egy nemzetközi turisztikai láncba, de maradna a város tulaj-
donában. A cég vizsgálata azt mutatta, hogy földrajzilag ez a hely 
félúton van Görögország és Németország között, és szeretnék itt a 
vendégeket néhány napra pihentetni. Ez a terv még képlékeny, de 
szeptemberben már lehet, hogy többet tudok róla mondani.  

A templom melletti körforgalom elkészítését is fontosnak 
tartom és szorgalmazom is, melyet úgy kellene megoldani, hogy a 
jelenlegi fák megmaradjanak, ellipszis alakú körforgalmat kellene 
létesíteni. Meggyőződésem, hogy ha az előzőekben vázolt elkerü-
lő út beruházásai létrejönnek, akkor – mint kapcsolódó beruhá-
zást – az élet kikényszeríti a csatlakozó utak felüljáró és körforga-
lom létesítési igényét is. 

– Mi a helyzet a fiatalok lakásmegoldását biztosító telekosztások, 
vagy az üdülők lakóövezetté való átminősítése terén, ugyanis az élet a 
fiatal házasokból viszont az üdülőterületi lakás megvásárlását kényszeríti 
ki, viszont itt szoc. pol. kedvezményt, bankhitelt lakás céljára preferáltan 
nem tudnak igénybe venni. 

– Kétfelé is lehet mozdulni. A közelmúltban beszéltem erről a 
város vezetésével, egyik megoldásként Dorozsma déli részén több 
tucat telket lehetne kialakítani. Fiataljaink elmennek Bordányba, 
Zsombóba építeni és lakni. Dorozsmán egy romos ház, amely le-
bontásra való, az is 5-6 millió forintba kerül. Mivel a feleségem gyer-
mekorvos, tudok róla, hogy az üdülőkörzetbe egyre több kisgyer-
mekes család költözik. Bízom benne, hogy ha lezárulnak a megkez-
dett nagyobb beruházások, akkor a város vezetésének figyelme 
ebbe az irányban is fog fordulni. Azt, hogy ezt a területet lakóöve-
zetté mikor fogják átminősíteni, azt most megjósolni nem tudom, de 
az elképzelhető, hogy az élet ki fogja követelni záros időn belül, 
mivel több száz család lakik már most is ebben az övezetben. 

– Igényként merül fel Domaszék irányából egy közvetlen összekötő 
tehermentesítő út építése Dorozsmára. 

– Igen, e téren is lobbiztam. Domaszék a Sapard-pályázaton 
nyert  pénzt a Domaszék és Zákényszék közötti 2,5 km-es út meg-
építésére. Ezen a pályázaton csak falvak indulhattak. Doma-
széknek van bent egy pályázata Domaszékről a Zöldfás iskolához 
vezető út építésére. Én azt szorgalmaztam, hogy Domaszék épít-
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Új lakóotthont avattak Szegeden 
Átadták a Kálvária Védőotthon harma-

dik házát, a Bárczy Gusztáv lakóotthont. 
Az Alapítvány titkára, Kürti János 

visszaemlékezett a kezdetekre. Az első hát 
1998.-ban, a második 2001 szeptemberé-
ben épült. Ezt a harmadikat is elkezdték 
már 2001 augusztusában a Szociális és 
Családügyi Minisztériumtól nyert alapít-
ványi pénzből. Miután a ház tető alá ke-
rült, ez elfogyott, más pályázatból nem 
sikerült pénzt szerezni. A lakók építési 
hozzájárulásából 2002 végére az ajtók, 
ablakok a helyükre kerültek, befejezték a 
külső pucolást is, a pénz újra elfogyott. 
Gyulay Endre püspök úr segítségével 
2003 végére mégis megtörtént a műszaki 
átadás, fél év múlva megkapták a műkö-
dési engedélyt, így kerülhetett sor most 
augusztusban a házszentelésre. Nehéz 
volt a pénzügyi keretekbe beleférni úgy, 
hogy a ház egyházi intézményhez méltó 
színvonala megmaradjon. A védőotthon 
38 embernek biztosít lakhatási lehetőséget. 
Ők nem tudnának ennyire önálló életet élni 
megfelelő szakemberek nélkül, akik azono-
sulni tudnak a problémáikkal. A teleken 
még két házra van hely, szükség lenne 
foglalkoztatóra is, hiszen a Fonalfeldolgozó 
Vállalat kihelyezett munkahelyet biztosít a 
lakóknak, akik így önálló keresethez jut-
nak. A fejlesztéshez szükséges feltételek 
előteremtését már az utódokra bízta. Fel-
kérte dr. Harrach Pétert, az Országgyűlés 
alelnökét, hogy avassa fel a lakóotthont. 

Dr. Harrach Péter miniszterként részt 
vett az első lakóotthon átadásán is. Az 
egyén, a társadalom, a politika és az egy-
ház felelősségéről beszélt. Az ép emberek 
épségét az egyház vagyonról szóló tanítá-
sához hasonlította, nem csak a miénk, 
kötelességünk odafigyelni a hiánnyal küz-
dőkre is. Ennek az odafigyelésnek az ered-

ménye ez a ház is. Kiemelte, hogy a jó 
oktatási rendszer mellett hiányzik a neve-
lés a családban, közéletben, médiában és 
az iskolákban is. A nevelés része legyen a 
felelősség megtanítása embertársaink 
iránt. A szolidaritás a társadalmi mérték-
ben megélt szeretet. Mértékét mutatja, 
hogyan látja el fogyatékos tagjait. A társa-
dalmi normákat más korokban is meg-
szegték, de most az érvényességüket is 
kétségbe vonják, ezért fontos, hogy bemu-
tassuk a világnak. A politika felelősségéről 
aggasztóan beszélt, mert ellehetetlenítik a 
gyógypedagógus-képzést, csökkentik a 
fogyatékos szervezetek támogatását, ho-
lott lehetőségeket kellene teremteni azon 
civil és egyházi szervezeteknek, akik értük 
dolgoznak. Az egyház alapvető feladata a 
rászorulók segítése, nagy feladata van az 
oktatás, nevelés, kultúra területén. A poli-
tikának nem lenne szabad kihagyni az 
egyházat jövőbeni terveiből. Ez az intéz-
mény is az összefogás eredménye. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a közeljövőben a fej-
lesztés folytatódhat. 

Gyulay Endre szeged-csanádi püspök 
a házszentelés előtt kezdeti bizonytalansá-
gáról számolt be. Úgy gondolta, hogy 
bármekkora kereszt is egy ilyen gyerek, 
családi környezetben több szeretetet kap-
na, de a szülők elmondták, hogy nem 
tudnak egész napot kitöltő foglalkoztatást 
biztosítani nekik, hiszen ahogy nőnek, ők 
is többre vágynak, és a szülők sem élnek 
örökké. Rájött, hogy fontosak ezek az ott-
honok, hiszen nem zárt hely, a szülők 
látogathatják, hazavihetik őket, itt foglal-
koztatják őket, keresetük van, érezhetik, 
hogy fontosak, produkálnak valamit. Az 
otthonnak szó szerint otthonnak kell len-
ni, nem elég az étel, az ellátás, a fűtött 
szoba, lélek is kell hozzá. Az itt dolgozók-

nak szükségük van együttérzésre, belehe-
lyezkedni az ő sorsukba, mit várnának el a 
helyükben. Szükségük van türelemre is, 
hiszen nem biztos, hogy mindent rögtön 
megértenek, egy utasításra megfelelően 
reagálnak. Aki betekint ebbe a világba, 
tapasztalatot szerezhet a társadalmi élet-
ről, arról, hogy mit jelent embernek lenni. 
A társadalmi tanítás része, hogy a kevésbé 
aktív ember se legyen nyűg. Teremtsünk 
szebb, emberibb világot, az istenkapcsolat 
lehetősége a szentmisék, közös imák által 
az emberi élet is teljesebbé tehető. Köszö-
netet mondott minden munkatársnak, 
kérte, hogy édesanyák, édesapák módjára 
gondoskodjanak a lakókról, majd ünnepé-
lyesen felszentelte a házat. 

Az otthon 1-2 ágyas lakrészekből áll, 
mindegyikhez tartozik fürdőszoba. Van 
egy közös mosókonyha is, a szennyes 
szortírozását is a lakók végzik. Igyekeznek 
minél nagyobb önállóságot biztosítani 
nekik. A szülők a lakás megvásárlása után 
szabadon berendezhetik a lakó ízlésének 
megfelelően. Házaspár is lakik itt, két 
állami gondozottnak is helyet biztosíta-
nak, az ő lakásberendezésük adomány. Az 
alapítvány gyűjti a pénzt, építteti fel az 
otthont és osztja be a lakókat. A beköltö-
zés után a munkáltató a püspökség. Az 
otthonnak van Csongrád megyén kívüli 
lakója is. Az elhelyezést a lakók igényének 
megfelelően módosíthatják. 

ZSÓFIA 

sen utat a dorozsmai üdülőterület határáig. Ez ebben az évben 
nem jöhet létre. Most az agrárfejlesztési ideiglenes alapokból lehet 
erre a célra pályázni. Mindenféleképpen egy tehermentesítő útra 
szükség lenne. Óvatosan kell vele viszont bánni, mert az üdülőte-
rületen élők valószínűleg nem kívánnak nagy forgalmú út mellett 
lakni. Olyan útról van szó, amelyen teherautók nem járhatnak. 
Ehhez is kell még 1-2 év. A fürdő fejlesztése ha elindulna, akkor 
mint térségi kapcsolódó beruházás ez is benne lehetne a pakliban. 

– Képviselő úr, az utóbbi időben merre járt a világban? 
– Nemsokára Erdélyben egy szabadegyetem keretében fogunk 

az önkormányzati képviselőknek előadást tartani az uniós és ma-
gyarországi fejlesztésekről és igazgatási technikákról. Benne va-
gyok az Illyés Alapítvány kuratóriumában is, az Esély a stabilitá-
sért Alapítvány keretében van lehetőség a vajdasági magyaroknak 
segítséget nyújtani. Szegednek fontos, hogy a határ nyitott legyen 
Szerbia felé, Palicsot például illeszteni lehetne Szeged fürdő, tu-
risztikai és idegenforgalmi létesítményeihez. 

Legutóbb a Finnugor Világkongresszuson voltam Tallinban. 15 
éve vagyok ebben benne. Nekem az a régi eszmém – melyben eddig 
egyedül voltam, most már sokan mások is felismerték, belátják –, 
hogy az uniós csatlakozás számára rendkívül fontos Észtország, 
Lettország és Litvánia kapcsolata. Gyönyörű hely ez, sőt olcsó is, 
mindenkinek ajánlom, hogy látogasson oda. Ezt az északi államok 
felismerték, gazdaságilag és turisztikailag a finnek, dánok, norvé-

gok és angolok segítségével rohamosan fejlődnek ezek az államok. 
Mi, magyarok már elfelejtettük, hogy a XVII. századig a keres-

kedőink, céhes tanulóink, mestereink tanulni, tapasztalatot cserélni 
Olaszországtól Finnországig jártak. Ez az az észak-déli vonal. Amit 
lehet tőlük tanulni, az az építőipari informatika és a vidékfejlesztés. 
Nagy hangsúlyt fektetnek arra a finn és svéd mintára, hogy ne csak 
a főváros fejlődjön, hanem a vidék, a falvak is. Óriási pénzeket for-
dítanak arra, hogy a vidék ne szegényedjen el, hogy ne szaporodja-
nak az aluljárók emberei. Nagy volt a Finnugor Kongresszus vissz-
hangja, megjelent az észt, a finn és a magyar köztársasági elnök is. 
Mivel mindannyian benne vagyunk az Európai Unióban – bár újab-
ban sokan mondják, hogy mi sumérok vagyunk – tény, hogy a balti-
kumi és orosz területeken élő finnugor népek miránk úgy tekinte-
nek, mint a nagy testvérre. Az utóbbi időben kicsit felerősödtek a 
nacionalista hangok. Jelcin alatt – aki toleránsabb volt – sokat fejlőd-
tek ezek az államok a kultúra és a könyvkiadás vonatkozásában. Az 
orosz-magyar kapcsolatok alakulása szempontjából is fontos a finn-
ugor népek és hazánk kapcsolatának alakulása. 

Dorozsmai ember is él finnugor területen, a háború idején 
disszidált Szovjetunióba a zsidóüldözés elől, ahol nem fogadták 
kedvesen, és Szibériába küldték. Ott megismerkedett egy finn-
ugor asszonnyal, akit feleségül vett. Kb. 5-6 évvel ezelőtt Dorozs-
mára hazalátogattak. Van még sok ilyen szál, amiről nem tudunk. 

TÍMÁR L. 
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Fő a szakértelem 

Egy szép nap hatalmas munkagépek 
gördültek be az utcánkba megrakva mun-
kásokkal, hogy az első nagy adag föld ki-
emelésével kezdetét vegye előttünk is a 
csatornázás. Az igazat megvallva, nagyobb 
felfordulásra, nagyobb káoszra számítot-
tam, ennek ellenére viszonylag hamar elké-
szültek a házunk előtti szakasszal, sőt, 
sikerként könyvelhető el, hogy csak egy-
szer vágtak át egy vezetéket. Akkor azt 
hittem, ennyivel meg is úsztuk a dolgot. 

Aztán egy szép nap hatalmas munka-
gépek gördültek be az utcánkba megrakva 
munkásokkal, hogy az első nagy adag föld 
kiemelésével ismét kezdetét vegye előttünk 
a csatornázás. Jött a nagy felfordulás, az 
utcánkat hosszú szakaszban ismét fel kel-
lett tárni, mert a csövek nem úgy lettek 
lefektetve jó mélyre, ahogyan annak történ-
nie kellett volna, hanem máshogy – rosz-
szul. Szóval, szakértelem, az volt, amikor 
például ahelyett, hogy a problémás része-
ket – ahol, ugye, vezetékek, csövek húzód-
nak – kézi szerszámmal (ásó, lapát) tárták 
volna fel (hiszen a gázvezeték nem azért 
van, hogy átvágják), jól beledöfték a földbe 
a nagy markológép fogait (pedig a műszaki 
rajzokon elvileg pontosan szerepelnie kelle-
ne ezeknek az adatoknak). Ezek a súlyos 
hibák másoknak is szemet szúrhattak, mi-
vel a fővállalkozó és egyik alvállalkozója, a 
Tau Bau a jövőben nem kíván együttmű-
ködni. A Tau Bau helyett más alvállalkozó 
próbálja majd helyrehozni a segédmunkás-
ok szakértelmének gyümölcsét. 

Ám úgy látszik, máshol is tarolt a 
hozzáértés szele. A Brassói és a rá merőle-
ges utcában ugyan már aszfaltburkolatot 
is kapott az úttest, annak szintezése annyi-
ra jól (el)sikerült, hogy a csatornafedél 
olykor több mint 5 centiméternyire mé-
lyen fekszik a felszín alatt. 

Máshol viszont az árkokat temetik a 
munkások, mert úgy látszik, néhány lakos 
kérését, miszerint az ideiglenesen kiásott 
és a vízelvezető árokba hányt homokot 
hagyják ott, inkább teljesítik, mint az aktu-
ális jogszabályokat és rendeleteket, ame-
lyek kimondják, hogy a vízelvezető árko-
kat nem szabad betemetni. 

Az sem világos, hogy a lakosságot 
miért nem tájékoztatják semmiről, amikor 
a Délmagyarország szerint 60 millió forin-
tot irányoztak elő a lakossági tájékoztatá-
sokkal, felhívásokkal járó költségekért. 
Ugyanilyen célra a szegedi CSEMETE 
szervezetnek 10 millió forintot ítéltek meg. 
Ennek ellenére a Dorozsmai Napló az egyet-
len olyan médium, amelyből részletesen, hó-
napról hónapra értesülhet minden dorozsmai 
lakos az aktuális fejleményekről, és amely nem 
csak a szaftos csatornabotrányokkal szóra-
koztatja az olvasóit. Mindezt tesszük a 
közszolgálatiság jegyében a továbbiakban is. 

Szívből kívánok derűs napokat azok-
nak, akik előtt a közeljövőben indul be a 
csatornázás. SOMOGYI GÁBOR 

Postai levéltár 

Augusztus közepétől bárkinek a port-
réja szerepelhet a Magyar Posta által kibo-
csátott bélyegeken. A levélküldeményeket 
ezzel sokkal személyesebbé, bensősége-
sebbé tevő szolgáltatás azonban koránt-
sem feledteti a posta többi, hiányos, oly-
kor minőségen aluli szolgáltatását. Talán 
eme kirakat-szolgáltatás helyett az eddigi-
ekre kellett volna nagyobb hangsúlyt fek-
tetni, de az Rt. így próbálja egyre növekvő 
gondjait palástolni. 

A Magyar Posta gyengélkedésével 
kapcsolatban számos cikk jelent meg több, 
kisebb-nagyobb médiumban. Összegez-
vén az ott leírtakat, a Posta esetében a 
kézbesítés során az elképzelhető összes 
hiba és probléma előfordult már: határ-
időn túli kézbesítések, levelek elvesztése, 
lassú feldolgozás, problémamegoldásra 
képtelen ügyfélszolgálat stb. Információ-
ink szerint az elsőbbségi levél rendszeré-
nek bevezetése előtt 100 levélből 99 már 
másnap kézbesítésre került. Az előnyt 
élvező, a címzetthez gyorsabban eljutó 
prioritásos levelek szolgáltatásának beve-
zetésével a Posta lényegében burkolt ár-
emelést követett el, vagyis többet kell 
fizetnünk azért, ha azt akarjuk, hogy leve-
lünk viszonylag elfogadható határidőn 
belül kerüljön a címzett kezébe. 

Talán az olvasó emlékszik még a posta 
új, budaörsi logisztikai központja körül 
kirobbant botrányra. A Népszabadság 
2004. augusztus 13-iki számának 15. olda-
lán olvasható cikkből kiderül, hogy az 
összesen 14 milliárdos beruházás eredmé-
nyeként az új rendszer működésének már 
a legeslegelején megbukott, mivel a túl 
kevés létszámú munkaerő nem tudott 
felkészülni a napi 2,2 millió küldemény 
feldolgozására tervezett technikai eszkö-
zöknek a kívánalmaknak megfelelő mű-
ködtetéséhez. A 14 milliárd forintba kerü-
lő rendszer azzal kezdte működését, hogy 
fel nem fedezett hibái miatt az elkövetke-
ző napokban összesen 300-400 ezer postai 
küldeményt postázott félre. Olykor a két-

három nap késéssel a központba visszajut-
tatott leveleket ismét nem sikerült a meg-
felelő helyre továbbítani. 14 milliárd fo-
rintba került olyan rendszer kiépítése, 
amely adattárolója csak úgy kitörli a ben-
ne tárolt irányítószám- és településadato-
kat. 14 milliárdba került az a rendszer, 
amely nem is tudja felismerni az ékezetes 
betűket. Ahogyan a cikkben olvashatjuk, a 
vezérigazgató egy 62 éves menedzser és 
egy vidéki fiatal postás személyén kívül 
senki mást nem talált a válság kezelésére. 
Az ő munkájuknak köszönhető, hogy 
augusztus elejére a szolgáltatások színvo-
nala végre megközelítette a törvényileg 
előírt szintet. Mára a posta nem irányít 
tévesen napi 15-20 ezer levélnél többet. 
Hozzá kell tenni, hogy az esetek fele a 
hibás címzés miatt történik meg. 

Gond azonban nem csak a gépekkel, 
hanem az emberi munkaerővel és a mun-
kastílussal is van. Egyre több jegyzet és 
olvasói levél jelenik meg az újságokban, 
amelyek írói a posta ügyfélszolgálatával 
kapcsolatos, eléggé negatív élményeiket 
mesélik el. Lényegük azonos: a posta hibá-
ja miatt egyes levelek nem jutnak el a cím-
zetthez, a feladónak magának kell úgy-
mond kinyomoznia a levél útját, már ha 
az ügyfélszolgálat hajlandó törődni az 
ügyféllel. A probléma eredményes megol-
dása pedig mindig költségekkel, plusz 
kiadásokkal jár, amelyet mindig az ügyfél-
nek kell kifizetnie – a Postának. 

SOMOGYI GÁBOR 
 

* 
Az elkövetkezőkben olvasható, szer-

kesztőségünkbe eljuttatott rövid, szatiri-
kus írás egy apró cetlire íródott, a Posta 
azon nyomtatványára, amelyet akkor dob 
be a kézbesítő a ládába, ha egy adott cso-
magot személyesen kell átvennie a cím-
zettnek, de ő éppen nincs otthon. Követ-
kezzen tehát a postai küldemények egyes 
típusainak sajátos, kissé realisztikus, de 
azért túlnyomórészt humoros értelmezése. 

ÉRTESÍTŐ 
postai küldemény érkezéséről 

 
□ Közönséges levél (annyira kis közönséges, hogy mitőlünk akár el is veszhet, olyannyira 

jelentéktelen, hogy ezekkel tapétáztuk ki az új logisztikai központunkat) 
□ Csomag („ha nem akarja, hogy postásunk begyömöszölje a címzett postaládájába, akkor 

fizessen többet” szolgáltatásunk) 
□ Utánvétel (nem csak a feladó, mi is jól megkopasztjuk önt) 
□ Ajánlott (ajánljuk, hogy ne türelmetlenkedjen, és ne hívja ügyfélszolgálatunkat, mert nincs 

magára időnk) 
□ Tértivevényes ajánlott (ha nem kapja meg / nem kapják meg, cirkuszoljon a feladóval / 

címzettel, mi úgyis rákenjük az egészet) 
□ Gyorsposta (de azért a csiga gyorsabb) 
□ Törékeny (most húztuk ki a kutya szájából) 
 
Természetesen a fent leírtak nem tükrözik a valóságot, amennyiben ön nem kapott 

még postán keresztül törött porcelánt, elázott könyvet, megtépázott magazint vagy rom-
lott sajtot. 
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Szeretlek, Dorozsma! 
Avagy egy hajléktalan viszontagságai 

Mottó: „Az élet értelmét nem a boldog percek, hanem a felemelt fejjel 
átélt, nehéz órák adják…” 

 
Hát igen, nagyon szeretlek Dorozsma. Szorgalmas lakosaidat 

éppúgy, mint ahogy őszinte alázattal, nagyrabecsüléssel adózom a 
munkában acélossá kérgesedett tenyerű embereknek, akiknek arcára 
már mély barázdákat rótt az élet. Szeretem a gondozott parkban önfe-
ledten hancúrozó gyerekeket, s a kora reggeli imára, - kezükben virág-
csokorral - siető asszonyokat… 

Soha nem tapasztalt, mély átéléssel hallgatom a hajnali, déli, vagy 
éppen misére invitáló, jellegzetesen dorozsmai harangszót, amely 
megfáradt szívem-lelkem legmélyéig hatol, és szeretem a templom 
meghitt csendjét is, amelyben megszólal a szív és a lelkiismeret. Na-
gyon jó alkalom arra, hogy vakvágányra futott, elhibázott életem egy-
két emlékképét felidézzem: 

Bár konkrétan nem itt születtem, de még cumisüveggel táplált az 
én jó Anyám, amikor szeretett Apámat, s vele együtt az egész családot 
ide, Dorozsmára sodorta az élet. Itt éltünk majdnem 11 esztendős 
koromig, így hát érthető, hogy gyermekkorom legszebb emlékei eh-
hez a helyhez kötődnek. Már-már ködfátyol mögé bújt, porladozó 
emlékeim között bőven vannak olyanok is, amelyek – mint makacs 
filmkockák – vissza-visszatérnek. 

Még alig múltam két esztendős, amikor az akkori szomszédasszo-
nyunk lúgkövet itatott velem. Szándékosan! S bár fiatalságom leg-
szebb virágai régen elhervadtak már, én azóta is annak a nyomorultja 
vagyok. Később, az akkori idők szellemében, mint „proletár család 
sarjának”, nem volt nehéz felvételt nyernem a tanítóképzőbe. Az utol-
só vizsgám utáni második napon jelentős vagyont érő összeget nyer-
tem a lottón. Abban az időben kezdtem el alkoholizálni, noha koráb-
ban kifejezetten elkerültem az italozó emberek társaságát. Még ma is – 
több mint 40 év távlatából – gyakran fellázad a lelkiismeretem, mar-
cangol az önvád, mert nem a drága jó szüleimre hallgattam, hanem az 
akkori ivócimborák tanácsait követtem! A vagyonnyi pénz viszonylag 
rövid idő alatt elfogyott, s azzal együtt az én kedves, jó barátaim is 
kámforrá váltak… Később, negyvenéves fejjel kötöttem egy rossz 
házasságot. Bár abban az időben egyáltalán nem ittam, volt feleségem 
megtette helyettem, s emiatt nyolc hónapi együttélés után elváltunk. 

Az én drága jó Anyám elvesztésével szinte teljesen kicsúszott a 
talaj a talpam alól. Tíz körmömmel kikaparnám Őt a sírhant alól, csak 
még egyszer mondaná: „drága kisfiam”… Elvesztését, s azt a tényt, 
hogy nincs többé, önmagamban feldolgozni gyakorlatilag soha nem 
tudtam. Az Ő elvesztésével vette kezdetét az én máig is tartó hajlékta-
lanságom. Már 12 esztendeje! Istenem! Ha tudná szegény, hogy mi-
lyen az életem azóta… Hiába próbáltam munkát vállalni, sehol sem 
vettek fel. Egyik helyen az életkorom, az egészségi állapotom, másutt 
pedig a hajléktalanságom volt az elutasítás indoka. Próbáltam gazdák-
nál elhelyezkedni, de - egy kivétellel – pórul jártam velük is. Megver-
tek, összerugdostak, elvették a havonta érkező életjáradékomat. Volt 
olyan eset is, amikor a részegen hazatérő gazdától – jó szó helyett azt 
kaptam, hogy „ha kettéhasítom a fejed az ásóval és eláslak a kert vé-
gében, téged senki sem fog keresni, mert amúgy is csak egy hajlékta-
lan senki a neved”. Abban, hogy a sorsom hasonlít egy kivert kutyáé-
hoz, rettenetesen bűnösnek érzem magam, mégis éltet a remény, hogy 
talán még egyszer a jó Isten segítségével sikerül átrendezni gyarló 
életem még hátralévő részét. 

Mint egy kóbor kutya, úgy éltem eddig, az elmúlt 12 esztendő 
alatt. Számtalanszor előfordult, hogy mínusz 10-12 fokos éjszakákat a 
szabad ég alatt töltöttem. „Aludtam” parkban, szénakazalban, temető-
ben és másutt is, mint például legutóbb: az itteni templom kertjében, 
egy dúslombú bokor alatt, ahol több mint két hétig voltam „albérlő”. 
De hála a jó Istennek, hála az itt élő, önzetlenül segítőkész emberek-
nek ma már teljesen másként látom a helyzetemet, mint akkor, amikor 
idejöttem. Történt, hogy egy ember felfedezte alkalmi szálláshelye-
met. Az egyik este – eléggé elhanyagolt, visszataszító külsőm ellenére 
– a buszmegállónál mellém ült, majd beszélgetést kezdeményezett. 
Kissé bizalmatlanná váltam, mert a kocsija oldalán ez volt olvasható:  
„POLGÁRŐRSÉG”. Kezdeti bizalmatlanságom nem tartott sokáig, 
mert meglepett az ő közvetlen, higgadt, tárgyilagos, emberiességről 
árulkodó hangvétele, amely mögött segítőkész szándékot sejtettem. 
Nem tévedtem! Ezt követően naponta beszélgettünk. Egyik nap össze-

estem az utcán, bevittek a mentők. Mint a klinikán kiderült: a szerve-
zetem teljesen legyengült, a vérnyomásom közel 200 volt. Amikor  
„hazajöttem”, éppen ő volt az első ismerős, akivel találkoztam. Noha 
csupán párnapos ismeretséget tudhattunk magunk mögött, saját zseb-
ből kiváltotta felírt gyógyszereimet, majd emberhez méltó, ideiglenes 
szálláshelyet biztosított számomra. Többek között elsősorban az ő 
érdeme az is, hogy a hét minden napján kulturált környezetben ebé-
det kapok. Ezt a csodálatosan sokoldalú, önzetlenül segítőkész úriem-
bert Tímár Lajosnak hívják. Az Úr áldása kísérje minden lépését! Hát 
igen, ez is beleillik a képbe, hiszen Dorozsmán vagyok. 

Mádi plébános úrral igen régóta ismerjük egymást. Az utóbbi 
évek során nagyon sokszor kiemelt a kilátástalanság, reménytelenség 
sötétségéből. Higgadt bölcsességéért nagyon sokan tiszteljük, szeret-
jük őt. Amikor csak tehetem, egészen biztos, hogy a jövőben is részt 
veszek csodálatos átéléssel tartott szentmiséin. Arra kérem a Terem-
tőt: adja meg nekünk azt a boldogságot, hogy még nagyon sokáig 
örülhessünk az Ő sokoldalú bölcsességének! 

De nem csupán az eddig elmondottakért szeretem Dorozsmát. 
Emberségből, szeretetből, az utóbbi húsz esztendőben nem kaptam 
annyit, mint Dorozsmától, az itteni emberektől néhány hét alatt. Azért 
is hálás vagyok Istennek, mert azok az áldott szívű asszonyok, akiket 
a misék alkalmával megismerhettem, az igazi keresztényi értékek 
méltó képviselői. Többen közülük elözvegyülten, egyedül próbálnak 
megküzdeni az élet nehézségeivel, a mindennapok kisebb-nagyobb 
gondjaival. Hajtóerőt elsősorban Istenbe vetett hitük ad nekik. Szünte-
lenül bennük van az elbukott, az elesett, a valóban rászoruló emberen 
való segíteni-akarás vágya. Ők azok, akik nem csak beszélnek: cselek-
szenek is! Gizike, Irénke, Jutka, Margitka és a többiek, akiknek a nevét 
már talán soha nem fogom megtudni, ám ettől függetlenül a szívembe 
zártam őket is. Amikor ismertté vált előttük valós helyzetem, nyomo-
rúságom, rögtön összefogtak talpraállításom érdekében. Sokat, na-
gyon sokat köszönhetek nekik! Többek között azt is, hogy nem éhezem, 
s ha utazom, nem hagyják üresen a mellettem lévő ülőhelyet, s – aki 
nem ismer – meg sem fordul a fejében, hogy hajléktalan vagyok. Tiszta 
vagyok, napról-napra javul a közérzetem. Drága Asszonyok! Kedves 
Testvéreim! Ezer köszönet és hála mindenért! Az Úr legyen veletek! 

Sajnos nem sokáig örülhetek a Ti szerető, keresztényi-anyai gon-
doskodásotoknak! Gyorsan pergő napjaim meg vannak számlálva. 
Mennem kell! Igaz, most még szép, meleg nyár van, de jön a hideg tél, 
s akkor már nem lesz hely, ahol lehajthatnám gondokkal terhelt, meg-
fáradt fejemet… Az idő múlása sürget. Nekem most sorstársam az 
utcán a magányosan kóborló kutya is, ami – egy új gazdi reményében 
– végigszaglássza a buszmegállóban várakozókat. Hozzá hasonlóan 
én is abban reménykedem, hogy – Isten segítségével – valaki egyszer 
talán befogad, és verés helyett szeretettel: még egy tányér levest is 
kapok tőle. E pillanatban két dologban vagyok biztos. Abban, hogy itt 
kell hagynom szeretett, kedves emlékeim színterét, és már azt is tu-
dom, hogy a vonatom, vagy buszom honnan indul. De már azt, hogy 
meddig visz el, s hol fog megállni velem: csak a jó Isten tudja. Sokat, 
nagyon sokat köszönhetek Dorozsmának, az itt élő embereknek! Első-
sorban ezért van az, hogy elszoruló torokkal tudom csak kimondani: 
MENNEM KELL! 

A búcsú mindig nagyon nehéz. Az én esetemben még fájdalmas 
is, mert az utóbbi 12 esztendőben nagyon ritkán kaptam csak egyetlen 
jó szót is. Viszont Dorozsmától, az itteni emberektől hatványozottan 
megkaptam mindazt a szeretetet, ami után mindig vágyódtam, s még-
is nélkülözni voltam kénytelen… Amikor kényszerű távozásomra, a 
búcsúzás pillanatára gondolok: valósággal elszorul a torkom, s még a 
hangom is elnémul, mint egy elhalkuló kedves melódia utolsó ak-
kordja… 

Nem örökre megyek. Igaz, hogy megfáradt lábaim visznek majd, 
de a szívem, az marad! Isten segítségével – amikor csak tehetem -, 
mint hosszú útról visszatérő, megfáradt vándor, visszajövök közétek, 
kedves dorozsmaiak! Mindig hálás szívvel gondolok Rátok! 

Isten Veletek, drága Testvéreim! 
SZABÓ ISTVÁN 

hajléktalan 
 
U. i.: Sehonnan sem vagyok kitiltva, de a szegedi hajléktalan szál-

lók – bizonyos okok miatt – az én esetemben szóba sem jöhetnek. 
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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. 

Szeged, Fölszél u. 12. 
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 

Pörköltekhez húsok 
Sertés, marha, birka, pacal 
Rendelésre konyhakészre 

elkészítve! 
 

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

Rendelés.: 06 30 305-9737 

Jubileum a családban 
Szabó Pál és neje, Ürmös Anna 50. 

házassági évfordulójukat ünnepelték au-
gusztusban – 1954. július 26-án kötöttek 
házasságot, és büszkék arra, hogy az ak-
kori politikai rendszerben mégis sikerült 
templomban egybekelniük. Szakmájuk 
révén találkoztak egymással Szegeden, 
mindketten fodrászok voltak. Két lányuk 
született, Éva és Edit, és már unokákkal is 
eldicsekedhetnek – a legidősebb, László 
25, Eszter 24 és Szilvi 19 éves. 

Életük egyik legjobb döntésének tekin-
tik, hogy 1982-ben végül Dorozsmán tele-
pedtek le. Nagyon szeretik a városrészt, 
jól érzik magukat a közösségben. Három 
éve járnak el a Vöröskeresztes Klubba, és 
amint megjegyezték, beilleszkedésükben 
rengeteg köszönettel tartoznak Turcsá-
nyiné Panni néninek. 

A művelődési házban megtartott arany-
lakodalmon családjaik és barátjaik körében 
ünnepelte a házaspár az évfordulót. 

S. G. 

Joghurtkultúra 

A mobiltelefon 
 

J. úr úgy határozott, végre vesz magá-
nak egy mobiltelefont. Nem vacakolt so-
kat, hanem bement az első boltba, amely 
az útja elé került. J. úr tipikusan az a vá-
sárló, akire bármit rá lehet tukmálni – csak 
szépen, óvatosan, és eléggé meggyőzően 
kell az információt és az árakat adagolni. 
Ezt az eladó is rögtön felismerte. 

– Épp szerencséje van – kezdte a befű-
zést –, mert most érkezett meg egy vado-
natúj kollekció, úgyhogy Európában elő-
ször itt kapható ez a készülék! 

– Mondana róla néhány tudnivalót? – 
érdeklődött J., hisz nem akart zsákba-
macskát vásárolni. 

– Természetesen! A legcsábítóbb tulaj-
donsága az, hogy kamera van beépítve, és 
– most füleljen csak! – inf-ra-vö-rös! Úgy-
hogy még a sötétben is bármit fel tud vele 
venni! 

– Aha… 
– A felvételt átveheti a számítógépre, 

vagy pedig kimerevített képeket küldhet 
MMS-ként! 

– Jéé… 
– Mindezt hallatlanul jó felbontásban! 

A kijelzője természetesen színes, és 65 000 
szín jeleníthető meg vele! 

– Ah!… 
– És a játékok! Hihetetlen! Háromdi-

menziós lövöldözősjáték is van rajta, de 
ha unná, kap mellé egy minidiszket, ame-
lyen még 50 más játék található, és egy 
adatkábellel máris feltölthető rá! Mond-
tam már, hogy polifonikus mobilról van 
szó, úgyhogy akár MP3-at is feltölthet rá 
csengődallamként? 

– Nahát!… 
– Tudja, mint a reklámban! Nem hal-

lotta? Amikor a lány azt mondja, hogy 
„anyu, ez nem a magnó, hanem hívnak a 
mobilomon!” Na, ilyen tökéletes a hang-
zása! 

– És mennyibe kerül? 
– Ott van, a lap alján. 
– Brrr… 
– Viszont önnek csak a felét kell kifi-

zetnie, ha féléves hűségszerződést köt 
nálunk, sőt! Ha két évig velünk marad, és 
nem viszi át a számát más csúnya szolgál-
tatókhoz, akkor csak a negyedét kell kifi-
zetnie. De várjon! Ha most rögtön megve-
szi, akkor tudja mit? Elviheti egy tízesért! 
Úgy, ahogy mondom! (Nekünk úgyis egy 
pillanat alatt megtérül!) 

– Hát… jó… de azt azért mutassa már 
meg, hogy melyik gombbal tudok telefo-
nálni! 

– Hogy mit? 
– … Telefonálni. Melyikkel tudok hív-

ni valakit? 
– Ja… hát… a telefonhívás funkciót ez 

a mobil nem tartalmazza… ööö… tudja, a 
hozzá szükséges alkatrészek már nem 
fértek el a készülékben… 

– Micsoda? 
– De ugye azért elviszi? Hiszen szí-

nes… meg… meg vízálló… meg vibrál… 

Menetiránnyal 
szemben (2.) 

 
Hőség, a horizontig elnyúló, délibáb 

mögött remegő aszfaltutak, rajtuk pedig 
autók és autók és autók mint egy sakk-
tábla figurái: parasztok, királyok, futók, 
ló(erők). Az egyik fényesre pucolt, 
extraordinális darab – egyértelműen futó 
– cikk-cakkban halad az úton, előz, 
ahogy csak tud. Reklámkocsiról van szó; 
oldalán, tetején színes matricák. A kül-
csínnél már csak a vakmerő előzési tech-
nikái a látványosabbak, ahogyan a sofőr 
dacol olyan kellemetlen semmiségekkel, 
mint helyhiány, zárósáv vagy piros lám-
pa. 

Biztos szárnyra kapott, és élvezi a 
határtalan sebesség örömeit. Energiaitalt 
reklámoz – a Redbull pedig szárnyakat 
ad, nemde? 

 
SOMOGYI GÁBOR 

Fodor Antal 
épületgépész technikus-hegesztő 

Vállal: vízvezeték– vízellátó rendszer; 
Központfűtés szerelést, javítást, 

karbantartást. 
Fémszerkezet készítést, acél anyagok 

hegesztését, forrasztását. 
Időpont-egyeztetés: tel.: 06 20 374 6188 

Javítás esetén 1500 Ft kiszállási díj. 

A Polgárőrség tájékoztatója 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Dorozs-

mai rendőrség 48-as utcai épületében a 47 szám 
alatt a KMB minden szerdán 17-19.00 óráig 
fogadó órát tart. Feljelentést lehet tenni ügyfél-
fogadási időben, illetőleg az alábbiakban meg-
adott mobilszámokon időpont-egyeztetéssel: 

– Molnár Csaba KMB 06-20-209 5311 
– Ocskó Károly KMB 06-20-209 5333 
– Fehér Szabolcs KMB 06-20-209 5312 
– Tóth Zoltán KMB 06-20-209 5306 
A Polgárőrség telefonszáma: 06-30-621 6254. 

Névtelenül is tehet bűncselekménnyel kapcsola-
tos bejelentést a TELEFONTANÚ ingyenesen 
hívható zöld számán: 06-80-555-111. 
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Axelero Kábelnet akár 6300 Ft-ért!* 
Olcsóbb Internetre vágyik? Ha most rendeli meg az Axelero Kábelnet szolgáltatását, a ká-
beltévé előfizetése díjából havi 3600 Ft-ot két éven keresztül jóváírunk Önnek**, így már havi 
6300 Ft-ért élvezheti a gyors Internet-szolgáltatás minden előnyét. 
Válassza minden elkötelezettség nélkül az Axelero Kábelnet telefondíj-mentes, korlátlan 
szolgáltatását, ami a nap 24 órájában rendelkezésére  áll! Ha nincs megelégedve, vagy csak 
egyszerűen nincs szüksége a Kábelnetre, a bekapcsolást követő két hónapon belül min-
den következmény nélkül felmondhatja szerződését. 
Kábelnet Hobbi terméktartalom: 

Korlátlan hozzáférés a nap 24 órájában, telefondíj nélkül, 1 db email cím, webtárterület, 
384/64 kbps sebesség 

Még gyorsabb Internetre vágyik? Válassza a Kábelnet Otthon csomagot. 
*Ajánlatunk 2004. október 15-ig, új Axelero Kábelnet előfizetés vásárlásakor, kétéves hűségnyilatkozat vállalása esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, további részle-
tek Ügyfélszolgálatunkon. Az akcióban kizárólag dorozsmai előfizetőink vehetnek részt. 

** Amennyiben a megrendelt kábeltévés szolgáltatás díja eléri a 3600 Ft-ot. Egyébként a havi díj összegét írjuk jóvá számlájában. 

Telefonos információ: 06-62-463-444 
Megrendelés: Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12. 

INTERNETTEL ELŐNY NÁLAD 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 
Kristálycukor 1kg 199,- 
0,5 Arany ászok 119,- +ü 
0,5 Mézes pálinka 1399,- 
0,5 Németh Askániai dobozos sör 
 99,- 
2l Zalagyöngye 269,- 

 
 

Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 

Balogh Tibor 
Lakatos, gépszerelő munkák 

Kerítések, kapuk, ajtók készítése, 
javítása, csatornák és vízvezetékek 

készítése és javítása. 
Mobil: 06 30 499-2019 

Tel.: 62 422-675. 

KÖLCSÖN! 
100.000 Ft-ig, kezes nélkül, 

48 órán belül. 
62/460-472, 30/639-0076 

Jógatanfolyam 
 
A jóga nem vallás, hanem önnevelő, 

testet-lelket erősítő technika, amit önma-
gunk tökéletesítésére használunk. Az 
ember nem rabja a betegségeinek, fá-
radtságának, rossz szokásainak, félelme-
inek, gyöngeségeinek. Az emberben van 
egy titokzatos erő: a természet és a lélek 
ereje, ez segít, hogy úrrá lehessünk félel-
meinken, gyöngeségeinken. 

Ezzel a titokzatos erővel vagyunk 
képesek segíteni önmagunkon, megvál-
tozni pozitív irányban, a betegségekből 
is segít meggyógyulni. 

Mivel tehetném még egészségeseb-
bé, harmonikusabbá Önmagam? 

BABA BAZÁR 
Dorozsma, Szent János tér 1. 

Tel.: 62/427-746 
 

KÍNÁLATUNK: babaruhák, 
babakozmetikumok, darabos pelenkák. 

FENYŐ babaágy, pelenkázó, járóka 
igény szerinti készítéssel. 

Bizományi értékesítésre átveszünk: 
autósülés, bébihordozó, babakocsi stb. 

 

Nyitva: H-P: 8-12, 13.30-16; 
Szo.: 8-12 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

Mini: 35 Ft/db-tól 
Midi: 36 Ft/db-tól 
Maxi: 37 Ft/db-tól 
Junior: 38 Ft/db-tól 

 

Új helyen: Dorozsmai út 178! 
 

Őszi-téli 
ruhák érkeztek! 

Bébi és gyermekruházat. 
 

Nyitva: H, K, Sze: 9-17; 
Cs, P: 9-16; Szo: 9-12. 

Mobil: 06 30 2782-459 

Könnyen elsajátítható gyakorlatok-
kal, melyek segítenek az egészség meg-
őrzésében és javításában, valamint a 
már kialakult problémák visszaállításá-
ban. 

A jógagyakorlatok tartalmazzák az 
élettanilag helyes gerinctartást, a helyes 
légzést, a vérkeringés serkentését és 
belső harmónia megteremtésének a 
megvalósítását. 

Foglalkozások: szeptember 7-től 
keddi napokon a Tas u. bölcsödében 
17.30 órától. 

Telefon: 06-30/419-7766 
HAJASNÉ VALI 



2004. augusztus 28. 9. oldal 

OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
ROBOGÓ ALKATRÉSZEK. 

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

 
Nyitva: 7-18 

 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

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.: 7.30-16 óráig. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● Irodaszerek és 
nyomtatványok 

● Díszcsomagolók, 
képeslapok 

● Iskolaszerek. 
Augusztus 1-től szept. 
15-ig minden tanszer-

vásárlás esetén 10% kedvezmény! 
Parkoló– és buszjegy értékesítése. 

Fénymásolás. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 

Telefon: 62/460-306 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

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

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 

MENÜ a hét minden napján 
1. Leves 

2. A, B, C házias menüvel, többféle 
pizzaválasztékkal várjuk kedves 

vendégeinket! 
Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

Érd.: Szélmalom Vendéglő 
Tel.: 461-363 

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 

Papírkuckó 
Dorozsmai út 145. 

 

Tanszervásár: júl. 21 – szept. 6. 
10-20% árkedvezmény! 

Beiskolázási utalvány elfogadóhely! 
–iskolaszerek: füzetek, ceruzák, 
tolltartók, táskák, radírok stb. 
–csomagolók 
 
–műanyag és háztartási papíráru 
–ajándéktárgyak, könyvek 
–buszjegy, fénymásolás 

Nyitva: H-P: 7-17, Sz.: 8-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 
szántását, rotátorozását 

vállalom! 
Tel.: 62 435-162 

Mobil: 06 70 557-2049 

FFF OOO RRR DDD ÍÍÍ TTT ÁÁÁ SSS    
angol-orosz nyelven 

 Láp u. 15.  biroedit@vnet.hu 
435-762,  30/228-2059 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 
beültetés, locsolás stb.) a 

kiskundorozsmai temetőbe. 
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 62/468-442 telefonon. 

Dorozsma, Szent János tér 1. (a templom mellett) Üzenetrögzítő: 460-266 Mobil: 06-30-2486-944  
Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 

 

Szolgáltatásaim: 
– Díjtalan adatfelvétel és hirdetés 
– Ingatlanközvetítés, értékbecslés 
– Ingatlan adás-vételének lebonyolítása ellenjegyző ügyvéddel, egyeztetett időpontban. 
– Földhivatali ügyek intézése 
– Tanyák, zártkertek, üdülők közvetítése 

 

Közvetítésre keresek dorozsmai házakat, lakásokat fizetőképes ügyfeleim részére. 
 

Ügyfélfogadás:  hétfő, szerda:  de. 9-11-ig 
 kedd, csütörtök, péntek:  du. 15-18-ig 
 szombat: telefonos időegyeztetés 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

2P-DOR Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítások tanácsadása, ügyintézése 

és kötése az Allianz Hungária 
Biztosító Rt. megbízásából a biztosí-
tótársaság teljeskörű termékkínálatá-

val állunk rendelkezésére. 
2P-DOR Biztosításközvetítő Bt. 
Kiskundorozsma, Czékus utca 53. 
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 
Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 
Mobil: 30/99-59-250 
E-mail: pusztailajos@invitel.hu 
Továbbra is várom 
jelenlegi és leendő 
ügyfeleimet! 

Pusztai Lajos 

Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
lépcsőház– és homlokzatfestést, díszítést, 

gipszkartonozást közületek és 
magánszemélyek részére vállalok. 

 

Ambrus Gábor 
Tel.: 06 20/341-1763; 06 70/509-8152 

Sári tanya 
 

Lovaglás: felnőtt 1500 Ft/óra 
 gyerek: 1000 Ft/óra 
Bérlet 10 alkalomra: 
 felnőtt: 14000 Ft 
 gyerek: 9000 Ft 
Kocsikázás: 2500 Ft/óra 

Osztálykirándulások, baráti 
összejövetelek, egyéb lehetőségek! 

Nyári Napközis Tábor! 
 

Részvételi díja: 5 nap, ebéddel 9000 Ft/fő 
Helye: Szeged-Kiskundorozsma, Öreghegy 
dűlő 1/1 
Szeretettel várunk minden Kedves Vendéget! 

 

Érdeklődni: 06 30 439 3522 

A CALENDULA Kft. ajánlata: 
 

FESTÉKVÁSÁR! 
Augusztus 30-tól szeptember 11-ig 

 
2004. Augusztus 30 és szeptember 11 közt minden festőszerszám 
(ecset, csiszolópapír, takarófólia stb.) árából valamint minden festék-
áru (zománc, olaj, diszperzit, alapozó, gipsz stb.) árából 

10% kedvezményt adunk. 
 
TRINÁT—NIVELIN—HÉRA—DISZPERZIT—DUROL—TILATEX—
HAMMERITE—CELLI—GEMINI—NEOLUX—
OLAJFESTÉK—ASTRALIN—RIGIPS—GLETOLIN—
XYLADEKOR—SADOLIN—FUGASZIL—PALMA 
 

Boltjaink: 
 

1. Sz. Mezőgazdasági bolt 6791 Szeged, Dorozsmai út 141. Tel.: 62/461-865; 
552-157, 552-158, Fax: 62/461-865 

2. sz. Vetőmagbolt 6722 Szeged, Attila u. 9. Tel.: 62/425-194; 557-766, 
Fax: 62/425-194 

NYITVA: 
Hétfőtől péntekig: 7.30-17, szombaton: 7.30-12. 

SEB-TI Kertépítő és 
Szolgáltató BT. 

Szolgáltatásai: 
– rotátorozás, fűnyírás 
– csatornaépítés, telken belüli 
rákötés bevezető áron 
– kisgépek javítása és bérbeadása 
kezelővel 

Megrendelés: Sebők József 
Tel.: 06 62 463-201, 06 30 376-7153 

 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sgá zta tás Z som bón  F a rkas F erenc a u tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja:  személy- és  gép kocs ik  F ar ka s F er enc  
 — javítását gép járm ű techn iku s 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Zsom bó , F elsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatá t. T el./fa x : 2 55-06 3  
 N yitv a tartá s : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-34 70  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

U N G I   B t . 
 

Háztartási gép szerviz 
Háztartási gép alkatrész 
Villanyszerelési anyag 

Csapágy, szimmering stb. árusítása 
 

Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsmai út 143. 

Tel./Fax: 62 460-149 

 

2P-DOR
Bt. 


