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WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO 

HAVI GONDOLAT 
 
„Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? 
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; 
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!” 

(Kölcsey Ferenc) 

Szeged is Dorozsmán ünnepelt 
Az idei Szent István-napi ünnepségsorozat kiemelkedő fontos-

sággal bírt Dorozsma közéletében, hiszen Szeged Város hivatalos 
ünnepi ceremóniáját is – a templomkert falába épített kőbárá-
nyos kút felavatásával egybekötve – Kiskundorozsmán tartották 
meg. 

Hatalmas tömeg gyűlt össze 
államalapító Szent István kirá-
lyunk és az új kenyér ünnepének 
előestjén, augusztus 19-én a mű-
velődési ház udvarában. Este fél 
nyolc órás kezdettel részleteket 
adtak elő a kecskeméti Katona 
József Színház művészei az István, 
a király című rockoperából. A 
színpadon, ahol hangulatos félho-
mály uralkodott, István, Koppány 
és Réka legszebb áriái csendültek 
fel. Fél kilenckor eléggé besötéte-
dett már ahhoz, hogy elkezdőd-
hessen egy capoeira-bemutatóval 
egybekötött tűzvarázs show. A 
capoeira kifejezés egy brazil harc-
művészeti játékot takar, amelyet 
zenére, fürge, trükkös mozdula-
tokkal művelnek. A táncszerű lépé-
seket földközeli mozdulatsorok 
tarkítják. Az akrobatikus tánc mel-

lett a művészek két végükön meg-
gyújtott, hosszú botokkal végez-
tek veszélyes mutatványokat. A 
lelkes közönséget a Holiday együt-
tes koncertje szórakoztatta az est 
hátralévő részében. 

Másnap, augusztus 20-án a 
hivatalos megemlékezés reggel 9 
órakor ünnepi szentmisével kez-
dődött a templomban, amelyen 
dr. Botka László, Szeged polgár-
mestere, dr. Mózes Ervin, Szeged 
címzetes főjegyzője, dr. Géczi Jó-
zsef Alajos országgyűlési képvise-
lő, Szabó Sándor kabinetvezető és 
önkormányzati képviselőink, Fábi-
án József és Tóth József is részt 
vettek. A szentmisét dr. Kiss Imre 
püspöki helynök celebrálta. Pré-
dikációjában Szent Istvánnak a 
fiához, Imréhez írt intelmeire hív-
ta fel az összegyűltek figyelmét. 

Ahogy az apostoli igehirdetés kő-
sziklára épített ház hasonlatával 
írja le a stabil, megingathatatlan 
alapokra helyezett keresztény 
egyház létrehozását, éppolyan szi-
lárd, keresztényi alapokra helyez-
ve alapította meg Szent István a 
magyar államot is. Halála előtt az 
országot Szűz Mária oltalmába 
ajánlotta. Ezt a jelenetet ábrázolja 
a templom szentélye előtti jobb 
oldali oltár képe is, amelyen Ist-
ván a koronát térden állva fel-
ajánlja. Kiss Imre beszédét az 
igazságosságra törekvő emberi 
erényeket méltatta, valamint a hit, 

remény és szeretet mindennapi 
életben való megvalósításának 
fontosságát ecsetelte. 

A szentmise után a polgár-
mestert és kíséretét a Szent János 
téren a Fricsay Ferenc Koncertfú-
vós Zenekar és a Pavane tánc-
együttes előadásával köszöntöt-
ték. Brahms V. Magyar Táncának 
előadása után Soós Péter karnagy 
vezényletével elhangzott a Him-
nusz, amelyet szintén a Fricsay 
zenekar adott elő az egyesített 
egyházi kórus közreműködésével. 

 
(FOLYTATÁS A 2. OLDA(FOLYTATÁS A 2. OLDA(FOLYTATÁS A 2. OLDA(FOLYTATÁS A 2. OLDALON)LON)LON)LON)    

Botka László polgármester ünnepi beszédében kitért az elmúlt években 
lezajlott sikeres városrész-fejlesztési programokra, amelyekből többek 
közt a Dorozsma központjában lévő körforgalom illetve a kőbárányos 
kút kiépítése is megvalósult. 

A kőbárányos kút átadása: a polgármester és az alkotó kezet fog. 

Dr. Kiss Imre megáldja a kőbárányos kutat. 
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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� 

 →→→→  Tóth József 
Szeptember 21-én 17 órakor a Családsegí-

tő házban, 28-án 17 órakor a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban. 
 →→→→  Fábián József 
 Szeptember 15. 16 órakor az Önkormány-
zati Kirendeltségen, 17.30-kor a Jerney János 
Általános Iskolában. Mobil: 06 30/535-0056. 

Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható. 
 

 →→→→  A telefontanú ingyenes hívószáma: 
 06 80/555-111 
 (névtelenül is tehet bejelentést). 
 
 →→→→  Szolgálati időben hívható KMB számok: 
 Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
 Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 
 
 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254. 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálati nyitva tartása: 
 
– Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
– Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� A fiókkönyvtár nyitva tartása: 
 
– Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00 
– Kedd: 8.00–12.00 
– Szerda:  12.00–19.00 
– Csütörtök:  13.00–18.00 
– Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00 

Szeptemberi számunk szerkesztőségi ülé-
se szeptember 14-én, hétfőn 17 órakor lesz. 
Lapzárta: szeptember 25., péntek. 

Szeged is Dorozsmán ünnepelt 
(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL)LRÓL)LRÓL)LRÓL)    

 
Tűz Tamás: Szent István ki-

rály című versét Bindics Blanka, a 
Jerney János Általános Iskola ta-
nulójának tolmácsolásában hall-
hatta a nagy számú közönség. 

Hajdú Géza, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház igazgatója a Szent 
István-napi ünnepség alkalmából 
köszöntötte az egybegyűlteket, dr. 
Botka Lászlót, Szeged polgármes-
terét, dr. Kiss Imre püspöki hely-
nököt és Biacsi Józsefet, Dorozsma 
új káplánját. 

Polgármester úr ünnepi be-
szédében hangsúlyozta az össze-
tartás és a békés egymás mellett 
élés fontosságát. Elmondta, a Do-
rozsmáról elhurcolt középkori fa-
ragott kőbárány a Szeged és Do-
rozsma között 300 éve kezdődött 
torzsalkodás fő oka, de a mai al-
kalom, a kőbárány másolatának 
elhelyezése a dorozsmai templom 
közelében a nagyváros és a vele 
összekapcsolódott városrész kéz-
nyújtásának a szimbóluma lehet. 
A kődísz feletti marakodás sok-
szor erőszakoskodásba torkollt, 
és az évekig húzódó per sem zárta 
le Dorozsma önállóságának a jel-
képévé vált kőbárány kirobbant 
perpatvart. 2004-ben a Szegedi 
Hagyományőrző és Városképvédő 
Egyesület felvetette egy másolat 

elkészítésének az ötletét. Az el-
képzelést tett követte, az önkor-
mányzat hathatós anyagi és köz-
igazgatási támogatásának, vala-
mint Hajdú Géza lelkiismeretes 
szervezésének köszönhetően a kő-
bárány hiteles másolata most vég-
re méltó helyére került. Bényi Mi-
hály világi elnök köszönetet mon-
dott polgármester úrnak a kőbá-
rányos ivókút létesítéséért, finan-
szírozásáért, valamint a közel-
múltban befejezett templomtető 
cseréhez nyújtott jelentős össze-
gű önkormányzati támogatásért. 

Az alkotó, Barta András szob-
rászművész jelenlétében dr. Bot-
ka László és Bindics Blanka leplez-
te le az új kőbárányos kutat, ame-
lyet ezután dr. Kiss Imre áldott 
meg. Beszédében utalt rá, az áldo-
zati bárány szimbóluma a zsidó 
tradíciókból származik. A kút le-
leplezése után a Székivirág Nép-
dalkör előadása következett, Mé-
száros Mária vezényletével. A nép-
dalcsokor elhangzását követően 
az ünnepi program a koszorúzás-
sal folytatódott a Dísz téren. Az 
országzászló emlékműnél koszo-
rút helyeztek el: Szeged Város 
nevében dr. Botka László polgár-
mester, Géczi József Alajos ország-
gyűlési képviselő, dr. Nagy Sándor 
alpolgármester és dr. Mózes Ervin 
címzetes főjegyző; a kiskundorozs-

mai részönkormányzat nevében 
Fábián József, Tóth József önkor-
mányzati képviselők, dr. Sándor 
Klára és Papp István önkormány-
zati kirendeltség-vezető; a FIDESZ
–MPSZ nevében Hűvös László, Mik-
lós Péter és Péter Szilveszter; a 
FIDESZ kiskundorozsmai tagsága 
képviseletében Atlasz Henrik és 

Julinek István; a KDNP nevében 
Bényi Mihályné és Tímár Lajos; a 
Kiskundorozsmai Egyházközség 
nevében Bényi Mihály világi elnök 
és Mihálffy Béla; az Orczy István 
Általános Iskola nevében Kádár 
Mihályné igazgatónő és az iskola 
tanulói; a Jerney János Általános 
Iskola nevében Lázár Zoltán isko-
laigazgató és Bindics Blanka tanu-
ló; a Magyar Vöröskereszt nevé-
ben Turcsányi Imréné, Farkas Sán-
dorné Szabó Pálné és Terhes Anna; 
az Alkony Nyugdíjas Klub nevé-
ben Kovács Ferencné és Farkas La-
josné; a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház nevében Jakus Edina és Vass 
József. A díszünnepséget a Szózat 
zárta, az ünnepi műsor a művelő-
dési ház udvarában folytatódott. 
Polgármester úr megszegte az ud-
varban felállított kemencében sü-
tött kenyeret. A közönség az Ak-
ropolisz Táncstúdió növendékeit 
láthatta, amint részleteket adnak 
elő a Hungária című filmből. Kö-
vetkezett Vajda Júlia és Andrejcsik 
István operaénekesek, akik töb-
bek közt a Csárdáskirálynőből 
adtak elő áriákat.    � A Pavane táncegyüttes. 

A megáldott új kenyér. 
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Szeged is Dorozsmán ünnepelt 
Végül bónuszként a Nem fo-

rog a dorozsmai szélmalom című 
nótát is elénekelték. 

Pontban délben Hajdú Géza 
sokak örömére bejelentette, 650 
adag gulyáslevessel és az ünnepre 
készült új kenyérrel vendégelik 
meg az egybegyűlteket. Mialatt a 
jóízű ebédet a közönség fogyasz-
totta, Báder Béla húzta a nótát a 
Tiszavirág cigányzenekar közre-
működésével. A jó ebédhez szól a 
nóta programon belül dalokat 
énekelt Gyuris Imre, Kurina Irén 
és Lévay László, vezényelt Nagy 
Imre Erik karnagy. 

A programokat rendkívül 
nagy érdeklődés kísérte, régen 
gyűlt össze ennyi érdeklődő nem-
zeti ünnepünkön Kiskundorozs-
mán. Reméljük, ugyancsak kedve-
ző fogadtatásban részesül a hó-
nap végén megrendezendő Fara-
gó Nap is, amelyről következő 
számunkban számolunk be. 

SOMOGYI GÁBOR A déli harangszóig az Akropolisz táncstúdió is szórakoztatta a vendégeket. 

Nagyon szép napnak lehet-
tünk részesei. Az augusztus 
20-i programok mindenki 
megelégedését kivívhatták. Az 
ünnep méltóságát a szentmi-
se, a kőbárányos díszkút ava-
tása és a művelődési házban 
szervezett műsorok tették szí-
nessé és emlékezetessé. A hi-
vatalos ünnepséget dr. Botka 
László, Szeged város polgár-
mestere nyitotta meg és kö-
szöntötte Kiskundorozsmát. 
Sűrűn betáblázott programjából 
szorítottunk ki néhány percet 
arra, hogy nyilatkozzon a Do-
rozsmai Naplóban. 

 
– Ritka megtiszteltetés egy 

városrésznek, hogy Szeged pol-
gármestere ott tartsa meg az 
államalapítás központi ünnepét. 
Dorozsma életében nem is fordult 
még elő ilyen esemény. Mi indí-
totta erre az elhatározásra? 

 
– Valóban, nem volt még 

erre precedens, korábban csak 
néhány létesítmény, újdonság 
avatásán, vagy polgármesteri fó-
rumon voltam jelen Dorozsmán. 
Szeged belvárosában voltak ezek 
a rendezvények, általában Szent 
István szobra előtt tisztelegve 
tartottuk. Bebizonyosodott, hogy 
a korábbi évektől napjainkig 
Dorozsma lakossága közös célok 
megteremtésén fáradozik a Vá-
rossal, közösek a gondjaink, és 
közösek a vágyaink is. Megkö-
szönöm Dorozsma lakosságának 
munkájában tapasztalt példa-
mutatást, amellyel hozzájárul a 
Város erőfeszítéseihez. Azzal, 
hogy átadom ezt a régi jelképet, 
a Kőbárányt, ez erősíti az össze-

fogást Szeged és Kiskundorozsma 
között. Érdekem, hogy a városré-
szek egyenlő elbírálásban része-
süljenek, de elmondhatom, ezt a 
mostanit tartom polgármesteri 
időszakom legszebb ünnepének. 

 
– Bizonyára ismeri az „ős do-

rozsmaiak” Szeged városához fű-
ződő viszonyát, úgy is lehetne 
fogalmazni, ők „fenntartással” 
szegediek. Hogyan viszonyítja 
városirányítási politikáját ennek 
ismeretében? 

 
– Nos, 170 ezer szegedi, ben-

ne a 12 ezer dorozsmaival, 170 
ezer féle vélemény, tapasztalat, 
kérdés és kritika. Úgy jó, ha a 
vélemények egy irányba mennek, 
egy cél felé tartanak. Amit eddig 
Szegeden is sikerült megőrizni: 
továbbra is tisztelni kell egymást, 
az egyvéleményű, -világnézetű 
emberek közössége alkot ország 
építő erőt. Az embereket a telje-
sítményük, a tisztességük alapján 
kell megítélni. Az integráció felé 
fejlődik a világ, a csatolt települé-
sekkel, az összefogás érdekében 
teremtettük meg a kistérségi tár-
sulásokat. Ezek eredményeként 
fejlődött pl. az oktatási rendszer, 
növekedett a szociális beruházá-
sok szintje ezen a téren. Az a 
felelős magatartás, ami a fejlődés 
felé mutat. Ha az önállósodás a 
cél, nem lehetne fenntartani ezt 
az intézményrendszert. Algyő 
lehet ugyan példa az önállósodá-

sára, de nem szabad elfelejteni, ő 
magával vitte az algyői olajmező 
iparűzési adóját, amely jelenleg 
még a fenntartásához elengedhe-
tetlen. Dorozsma sajnos kevés 
elemből tud építkezni, hivatkozá-
sok vannak pl. a nagybani piacra, 
viszont az tudvalevőleg Szeged 
város tulajdona. Lehet büszke 
Kiskundorozsma lakossága úgy 
is, ha Szeged városához tartozik. 

 
– Önt sokféleképpen aposztro-

fálják: a „kikezdhetetlen” politikus, 
vagy: „Szeged polgármestere olyan 
vár, melyről visszapattan a go-
lyó”… Tudatosan, előre felkészül-
ten, vagy ösztönösen gyakorolja 
ezt a politikai felállást? 

 
– Nagyon teljesítmény-cent-

rikus vagyok. Vulgárisan fogal-
mazok: nem a duma híve. Egy 
polgármester nem élhet meg 
pusztán dumából. Nem szeretem 
a bulvársztár politikusokat. Úgy 
gondolom, Szeged város fejlődé-
se – benne Kiskundorozsmával – 
a cél. Nem a politikusnak dolga 
megítélni a jót, vagy rosszat, de 
tudom, az a fontos, hogy 170 
ezer ember világnézetre, pártál-
lásra való tekintet nélkül jól 
érezze magát Szegeden. Egy 
polgármester úgy beszéljen, 
hogy beszédét a lakosság magá-
énak tudja érezni. Akkor lehet az 
ellenzék sikeres, ha nem legyőz-
ni akarnak, hanem meghaladni. 
A szabadság, a siker arról szól, 
ha nem a különbségek dominál-
nak. 

 
TÓTH GYÖRGY 

Interjú Botka László 
polgármesterrel 
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OLVASÓI LEVELEK 
 

Helyesbítés 
A Délmagyarország augusztus 

19-i számában jelent meg egy cikk 
Dombai Tünde tollából Dorozsma 
küzdött az elszakadásáért: bizonyí-
ték a kőbárány címmel. Ebben a 
cikkben elég sok tárgyi tévedés 
volt. Ezzel kapcsolatban egy e-
mail-t írtam az újság szerkesztő-
ségébe. Elküldöm az Önök Szer-
kesztőségének is. Tudom, hogy 
Önök tisztában vannak a kőbá-
rány másolat hiteles történetével. 

Egyébként nagyon szép lett a 
díszkút a kőbáránnyal. Méltó helyet 
is sikerült találni. Gratulálok min-
denkinek, akik részt vettek a ter-
vezésben és munkálatokban, külön 
Barta András szobrászművésznek 
az alkotásáért és a kitartásáért. 

RÉVÉSZ FERENC ANDRÁSNÉ 
 
„Tisztelt Szerkesztő! 
Tárgyi tévedések vannak a 

„kőbárányos” cikkben. Ugyanis Bar
-ta András szobrászművész még 
2005-ben elkészítette a másola-
tot, akkor már bemutattuk a nagy-
közönségnek, keresve a méltó he-
lyét. Tóth József és Fábián József 
önkormányzati képviselők az alap-
jaikból biztosította az öntés költ-
ségét, ill. Barta András is hozzájá-
rult nem csekély pénzzel a kőbá-
rány elkészítéséhez. Hajdú Géza 
egy éve igazgató, semmifélekép-
pen nem kérhette fel a másolat el-
készítésére a művészt. Ifj. Szilágyi 
Árpád városvédő is sokat segített. 
Csak a hitelesség kedvéért akkor 
még én voltam az igazgató, és én 
is szorgalmaztam, de a pénz hiá-
nya akadályozott meg bennünket. 

Tisztelettel: Révész Ferenc 
Andrásné, 1998 és 2008 között a 
művelődési ház igazgatója, ma 
nyugdíjas.” 

Ünnepi könyvmegjelenések 

Az idei augusztus 20-i ünnep-
ségre két dorozsmai vonatkozású 
kiadvány is napvilágot látott. Mind-
kettő a Bába és Társa Kiadó Dorozs-
mai füzetek sorozatában jelent 
meg. Az első A dorozsmai szélma-
lom 2., javított kiadása, a második A 
templom története címet viseli, 
mindkét kiadvány szövegét Vass 
József írta. A kötetek megvásárol-
hatók a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban és a szélmalomnál, darab-
juk 300 Forintba kerül. 

Ötéves… 
Öt éve alakult a Dorozsmai 

Felnőttoktatási Középiskola. 
Öt éve történt, hogy megjelen-

tek az első diákok az Orczy Általá-
nos Iskola udvarán, hogy elkezd-
jék tanulmányaikat, az érettségire 
való felkészülést. Öt éve jött létre 
az a kis csapat, amelynek tagjai 
legjobb tudásuk szerint igyekez-
nek átadni azokat az ismereteket, 
amelyek az érettségi vizsgához 
szükségesek. 

Azóta – ahogy mondani szok-
ták – „sok víz lefolyt a Dunán”, és 
történtek változások. 

Természetesen vannak dol-
gok, amik változatlanok. Ilyen a 
helyszín, hiszen továbbra is az 
általános iskolában kaptunk he-
lyet az oktatás bonyolításához. 
Maradt a háromnapos, délutáni 
tanítási rend, a tantárgyak a gim-
náziumban megszokottak. Félév-
kor és év végén van teljesítmény-
rögzítés. 

A hallgatók véleménye is az, 
hogy célszerű minél többet ott 
lenni a tanítási órákon, mert 
könnyebb elsajátítani a tananya-
got, ha az ember hallja, megérti, 
majd a jegyzetek, tankönyvek se-
gítségével megtanulja. Áldozattal 
jár ez a tevékenység, vannak sike-

res időszakok, de – be kell valljuk 
– hullámvölgyek is. Az utóbbiak 
kiküszöbölésére segítséget nyúj-
tanak a tanárok, de sokat jelent az 
osztálytársak biztatása is. Így te-
hát nem véletlen, hogy a második 
osztály érettségizett le az idén 
júniusban, 19 fővel, szép ered-
ménnyel. 

A kétszintű érettségi beveze-
tésével függ össze, hogy a követ-
kező, 2009/2010. tanévtől esti és 
levelező tagozaton nyelvből is 
érettségi vizsgát kell tenni a ma-
gyar nyelv és irodalom, matemati-
ka, történelem valamint a válasz-
tott tantárgy mellett. A változás 
erénye azonban, hogy a választott 
tantárgy lehet pl. földrajz, bioló-
gia, melyekből úgynevezett előre-
hozott érettségi vizsga tehető, 
mintegy lezárva a kétéves tanulá-
si folyamatot. Az idén „fiatalabb” 
diákjaink kipróbálták ezt a lehető-
séget, és 12-en sikeres földrajz 
vizsgát tettek. Ez már beszámít a 
végső eredménybe, így az utolsó 
nagy megmérettetés egy tan-
tárggyal kevesebb lesz. 

Informatikából szintén lehe-
tett érettségizni, a tananyagot a 
11-12. évfolyamon lehet elsajátí-
tani. 

Ahogy a két végzett osztály, a 
közel 40 fő is mutatja, nem lehe-
tetlen az iskola elvégzése. Kell 
hozzá idő, szorgalom és kitartás. 
Várjuk azok jelentkezését is, akik 
korábban már jártak kilencedik, 
tizedik osztályba és folytatni sze-
retnék tanulmányaikat, mert mun-
kájukhoz, pályaválasztásukhoz szük-
séges az érettségi. Jó, segítő közös-
ségekre találnak, ezek serkentik 
az eredményeket. Akik ráéreznek 
a tanulás ízére, más tanfolyamok-
ra vagy főiskolára jelentkeznek. 
Van, aki azért jár ide, mert iskolás 
gyermekének szeretne segíteni, 
és az is előfordul, hogy „csupán” 
az ismeretszerzés vágya serkenti. 

Az évnyitó szeptember 2-án 
lesz, ha a beiskolázási létszám en-
gedi, a hónap közepéig még lehet 
jelentkezni. Tandíj nincs, diákiga-
zolvány viszont megilleti a hallga-
tókat. A 06 20/291–8235 vala-
mint a 06 20/291–7915 telefon-
számon szívesen adunk tájékozta-
tást. 

Postacímünk: 6791 Szeged, 
Szent János tér 2-4. 

Várjuk a vállalkozó kedvűeket 
egy „nagy kalandra” a humán- és 
természettudományok világába! 

MÁHIG JÓZSEF 

Köszönet 
„Az élet nem azok a napok 

jelentik amelyek elmúltak, hanem 
azok, amelyekre emlékezünk.” 

Ezen a nyáron is élvezhették a 
dorozsmai hittanosok Mórahalom 
vendégszeretetét. Július végén a 
Mórahalmi Erdei Iskolában 54 
gyermek táborozott. A délelőtti 
programok mellet a nagy hőség-
ben jólesett minden nap kilátogat-
ni az Erzsébet gyógyfürdőbe. Él-
mények sokaságát vittük haza a 
hátizsákban. Táborozók és szüleik
– e pár soron keresztül szeretnék 
megköszönni Nógrádi Zoltán pol-
gármester úrnak és az erdei isko-
la dolgozóinak a szíves vendéglá-
tást. Isten áldja meg őket! 

MIHÁLFFY BÉLÁNÉ (HITOKTATÓ) 

Közbiztonsági 
tájékoztató 

Ne engedjük be a házalókat, 
mert meglophatnak bennünket! A 
ház körüli javításokat ismerős ipa-
rosokkal végeztessük, mert a vidéki 
faárusok, esőcsatorna-szerelők és 
ablakszigetelők több embert jelen-
tős összeggel becsaptak, megloptak. 

Ismeretlen személyek a Nyu-
gati soron két házőrző kutyát meg-
mérgeztek, majd betörtek a házba. 

A házalókkal kapcsolatban fel-
merült áldatlan állapotokra meg-
oldást jelentene, ha az önkor-
mányzat rendelettel tiltaná a há-
zaló tevékenységet és a rendőrség 
ennek érdemben érvényt szerezne. 

Szemetelőt értek tetten lako-
sok Öreghegyben. A múlt szá-
munkban bemutatott területre 
egy G.S–524 rendszámú, piros szí-
nű Hyundai gépkocsi hordja rend-
szeresen a szemetet. 
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Az új világi elnök 

A kiskundorozsmai Egyház-
község 2009. évi terveiről ér-
deklődtünk Bényi Mihály világi 
elnöktől. 

 
– Először is gratulálni szeret-

nék kinevezéséhez! 
– Köszönöm, és az Egyházköz-

ség tagjainak is megköszönném, 
hogy engem tiszteltek meg bizal-
mukkal. A világi elnökség nagy 
tisztelet, de egyben óriási felelős-
ség. 

– Mik a tervei a 2009-es évre? 
– Az egyház azért hozta létre 

az egyháztanács intézményét, hogy 
minél jobban tehermentesítse a 
mindenkori papot a világi felada-
tok alól. Megjegyzem, hogy a min-
denkori pap az egyszemélyi fele-
lős az anyagi gazdálkodásért és a 
lelkipásztori teendőkért is. Tehát 
csakis az ő vezetésével és jóváha-
gyásával valósulhatnak meg az 
egyházközség tervei. Bölcs előre-
lépéséként ítélem meg, hogy az 
egyháztanácsban nőtt a nők ará-
nya és létre tudtuk hozni a szak-
mai bizottságokat. 

Kiemelt hangsúlyt kapott a 
fiatalság minél szélesebb körű be-
vonása a hitéletbe és az egyházta-
nácsba is. 

Egyeztetett terveink között, 
amelyeket havi bontásban irá-
nyozzuk elő, szerepel a templom-
tető felújításának befejezése és a 
további rekonstrukciók előkészí-
tése. Ezen a szakmai bizottsággal 
és a püspökségen létrejött építész 
koordinációs részleggel már sze-
rencsésen, jó minőséget eredmé-
nyezően, és ami szintén fontos, az 
előre meghatározott pénzügyi ke-
retek között Isten segítségével, túl 
vagyunk. 

Mint rövidtávú célt, szeptem-
berig tűztük ki a plébánia és az 
iskola közötti kerítés megépítését, 
az utcai bejárati ajtó cseréjét, 
valamint az iroda és a folyosó fes-
tését. Ennek is már a végén va-
gyunk. 

Megtörtént a plébánia udvará-
nak rendbe tétele, a kertrész füve-
sítése és folyamatos gondozása. 

A templomkert partján lévő 
locsoló vízcsapok és elzárók cse-
réje szintén most fejeződött be. 

Kétéves, középtávú terveink 
közt szerepel a közösség ház befe-
jezése, és ott a fiatalok foglalkoz-
tatására közösségi helyiség létre-
hozása. Ennek megvalósításához 
pályázati pénzre is számítunk. 
További rekonstrukcióra szorul a 
templomtorony, a homlokzat pedig 
javításra, festésre. Meg szeretnék 
valósítani, hogy a kórus feljövő a 
templom belsejéből történjen. En-
nek is, mint sok más tervünknek, 
az anyagi háttér szab határt. 

A templomépület hajójának 
víztelenítését, falszárításáért fele-
lős rendszer már elavult, cseréje 
szükséges lenne. 

Nincs kiépített illemhely a 
templom közelében! Ezt a problé-
mát a közeli plébánia épületében 
lévő, kívülről is megközelíthető 
mellékhelységgel kívánjuk megol-
dani. 

Sorolhatnám még sokáig el-
képzeléseinket, de az építkezési 
dolgok mellett gondolnom kell az 
idősekre, a közösségi élet és eh-
hez kapcsolódó rendezvények meg-
szervezésére. Ilyenek: a templom-
búcsú, karácsony, farsang, nagy-
családosok napja, a Baba-mama 
Klub, közösségi nyílt előadások, 
cserkészek stb. 

Terveink, elképzeléseinek te-
hát vannak, ehhez kérem minden 
hívő és dorozsmai lakos segítsé-
gét is, hiszen a templom és kör-
nyéke Kiskundorozsma kiemelt ré-
sze. Annak rendben tartása, fel-
ügyelete – mint közterület – nem 
csak a mi feladatunk! 

Nem szóltam még a liget és az 
ott álló kápolnáról. A ligeten átvo-
nuló utakat és a stációkat rend-
ben szeretnénk látni! Itt az anyagi 
háttér megteremtéséhez az egyé-
ni felajánlásokon túl a Polgármes-
teri Hivatal segítségére is számí-
tunk. 

Most szervezett, új lendülettel 
láttunk munkához, és remélem, 
hogy összefogással, kitartással és 
Isten segedelmével a céljainkat 
meg tudjuk valósítani! 

– Köszönöm az interjút, és sok 
sikert kívánok terveik megvalósítá-
sához! 

 
T. L. 

Pápai áldás 
Petrov András asztalos-

mesterrel beszélgettem ottho-
nában, abból az alkalomból, 
hogy ő is pápai kitüntetésben 
részesült. A szépen berendezett 
kiskundorozsmai otthonában 
látogattam meg, vele és felesé-
gével a tágas lakásuk nappalijá-
ban foglaltunk helyet. 

 
– Hogyan élte meg az első 

híreket a kitűntetéséről? 
– Teljesen váratlanul ért a hír, 

korábban nem hallottam erről, 
hogy ilyen kitűntetés létezik. Ak-
kor szembesültem vele, hogy még-
is, mikor megkaptam. Arra gon-
doltam, hogy miért kaphattam. 
Maga a kitűntetés, mint olyan meg-
lepett. Nagyon megörültem, hogy 
átvehettem ezt a nemes szép ju-
talmat. Az emléklapon ez állt: 
Petrov András és fiai részére. Ez 
külön örömmel töltött el. Ezt an-
nak tudtam be, hogy rengeteg asz-
talos és famunkát, oltár-helyre-
állítást végeztem az életem során 
a templomban, Dorozsmán. 

– Hogyan kezdődött? 
– Kezdődött a toronyablakok 

felújításával. Elkészítettük és be-
szereltük. Nyitott zsalugáteres, ha-
talmas ablakokat méretre elkészí-
tettem, és a helyszínen beszerel-
tük a fiaimmal együtt. Három fiam 
van, közülük kettő asztalos (And-
rás, Tamás). 

Dolgoztam Karmos Feri bácsi-
val is – fiatalabb koromban. Ő 
ajánlott bennünket, mert ismerte 
a munkánkat. Ezután a templom-
ban többször is dolgoztunk. A le-
égett oltár helyett újat csináltunk. 
Az összes templompadot felújítot-
tuk. Az elő-oltárt egy budapesti 
tervező tervei alapján készítettük 
el. A templomban festéskor is 
rengeteg apró javítást végeztünk. 
A főoltár keresztjét is én szerel-
tem fel. A templomajtót megcsinál-
tuk, a Szent József oltárt felújítot-
tuk, a műemlékvédelem gyámko-
dása mellett. A parókián is dolgoz-
tunk, ajtókat újítottunk fel. 

A szeged környéki néhány 
templomban is hasonló munkákat 
végeztünk. Padok készítését, fel-
újítását, például a szegedi dóm-
ban. Amit 70 éve ideiglenesen el-

készítettek, az akkor készített pa-
dokat újítottuk fel. A padok végei-
re raktunk egy kicsi díszt. A Dugo-
nics téri Katolikus Házat is mi 
újítottuk fel. 

– Ezen kitűntetése mellett 
kapott-e mást valaha? 

– A Dorozsmáért Alapítvány 
kuratórium tagja vagyok, és most 
kaptam meg az egyházban eltöl-
tött munkám után a pápai áldást. 
A Kiskundorozsmáért Emlékér-
met 2007-ben kaptam meg. 

– Mik a tervei? 
– A munkára vonatkozóan 

nincsenek, amivel megbíznak, szí-
vesen elvállalom. A gyakorlati és 
elméleti tudást lassan átadogatom 
a fiaimnak, de nem vonom ki ma-
gam a munkából. Jó példával 
igyekszem még jobban a munká-
hoz állásukat segíteni, az utódlást 
segíteni – van egy unokám, aki az 
asztalos szakmát választotta, má-
sodéves tanuló. 

– Vajon az elődei is ezt a szak-
mát folytatták? 

– Dédapám és nagyapám is 
bognár volt. Az asztalos szó he-
lyett a bognár volt a szakma neve. 
Édesapám, igaz, hentesnek tanult, 
de később a faiparba tért át. 

– Tudnak-e Önnek új feladato-
kat adni? 

– Néha előfordul, hogy talál-
kozom olyannal, hogy elgondolko-
dom, hogyan kellene megoldani, 
de még olyan nem volt, amire 
nem találtam megoldást. 

– Tudja-e, ki terjesztette fel e 
kitüntetésre? 

– Gondolom, hogy az egyház 
elöljárói javaslatai alapján történt. 
Voltak sejtéseim, hogy valami 
történik – ez a levegőben benne 
volt, szóltak, hogy azon a bizo-
nyos szentmisén legyek ott. Büsz-
ke vagyok erre a kitűntetésre. Azt 
üzenem Dorozsma lakosainak, 
hogy az egyház életéből vegyék ki 
a részüket, és látogassák ezt a 
gyönyörű templomot is. 

* 
Tapodi Endréné nyugdíjas ta-

nárnő is megkapta az őt megillető 
pápai áldást, a Karitászban vég-
zett sokéves, áldozatos munkájá-
ért. Neki is gratulálunk! 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Vendégségben Brusznyai atyánál 
Már többször ért az a megtisz-

teltetés, hogy beszámolhattam a 
Hozsanna énekkar kirándulásai-
ról. Ezúttal azonban nem is a hely-
szín a fontos, ahol jártunk, hanem 
az a személy, akinél látogatást 
tettünk. 

2009. július 12-én a Nógrád 
megyei Kállóra buszoztunk, hogy 
találkozzunk Kiskundorozsma egy-
kori plébánosával, Brusznyai Jó-
zsef atyával. A látogatásra néhány 
levélváltás után került sor. 

Sokan várták ezt a találkozást. 
Akik ismerték az atyát dorozsmai 
tevékenysége idejéről, azért, mert 
a régi emlékeket akarták feleleve-
níteni. Szerencsére még sokan em-
lékeznek rá: a Hozsanna énekkar 
régi tagjai, volt hittanosok és mi-
nistránsok, de van közöttük olyan 
házaspár is, akiket Brusznyai atya 
esketett itt Dorozsmán. 

Mi, akik később lettünk az 
énekkar tagjai, kíváncsisággal ve-
gyes izgalommal vártuk a találko-
zást. Személyesen nem ismerhet-
tük őt, csak a leveleiből áradó 
derűjéből, választékos stílusából 
következtethettünk kivételes egyé-
niségére. 

Mielőtt erről a találkozásról 
írnék, előtte szeretnék néhány 
tény közölni küzdelmekkel teli 
nem mindennapi életútjáról. Min-
denki számára példaértékű lehet 
az embereket lenyűgöző művelt-
sége és időskorára is megőrzött 
humorérzéke. 

Brusznyai József 1922. no-
vember 2-án született Derekegy-
házán. Életútjában már kisgyer-
mekkorának korszaka is megha-
tározó lehetett. Többször hallot-
tam már a múlt század 20-as évei-
nek szülötteitől, hogy bizonyos 
szempontból szerencsés emberek 
voltak. A létbizonytalanság ellené-
re a trianoni béke által sújtott 

Magyarországon felcseperedő gye-
rekek egységes nevelést kaptak. 
Ugyanazt az értékrendet tanítot-
ták nekik a családban, az iskolá-
ban, és ugyanazt hallották a temp-
lomban. Ez egy olyan szilárd er-
kölcsi magatartással vértezte fel 
őket, amely segített nekik emelt 
fővel elviselni a második világhá-
ború borzalmait, a kitelepítéseket, 
a munkatáborok szörnyű világát 
vagy a „málenkij robot” megalázó 
embertelenségét. Ebben a világ-
ban volt fiatalember Brusznyai 
atya is. 

Teológiai tanulmányai Vácott 
kezdte 1940-ben, majd kikerült a 
bécsi Pázmáneumba. 1945. szept-
ember 8-án szentelték pappá 
Vácott. Volt káplán Csongrádon, 
tanított általános és középiskolá-
ban. 1948-ban doktorált teológiá-
ból. 1947-50-ig teológiai tanár-
ként dolgozott Vácott. 

1950 és 1953 között szolgála-
ton kívül volt, mivel 3 év és 2 
hónapot töltött Kistarcsán, inter-
náló táborban. 

1953-tól székesegyházi kán-
torként dolgozott Vácott. Mivel 
szerény jövedelme nem biztosí-
totta kettejük megélhetését édes-
apjával, ezért fizikai munkát vál-
lalt Sződligeten az Állami Gazda-
ságban. 

1957-ben helyezték a Nógrád 
megyei Kállóra. 8 éven keresztül 
nemcsak itt, hanem a szomszédos 
községekben is ellátta a papi te-
endőket.  

1965 nyarán került Kiskundo-
rozsmára. Vak édesapját is hozta 
magával, hiszen róla továbbra is ő 
gondoskodott. Többször tartózko-
dott hosszabb ideig Dorozsmán 
unokahúga, Brusznyai Margit is. A 
kommunista diktatúra átka ugyan-
is nemcsak a papi tevékenységet 
folytató Brusznyai József életét 

sújtotta, hanem öccséét is. Brusz-
nyai Árpád 1956-ban éppen Vesz-
prémben volt középiskolai tanár. 
Ott fiatal tanítványaiból forradal-
mi csoportokat szervezett, akik 
több ember életét – köztük ÁVH-
sokét is – megmentették a lincse-
léstől. Ennek ellenére Brusznyai 
Árpádot 1958 januárjában kivé-
gezték, így lánya félárva maradt. 

Brusznyai József atya életét 
ennyi sorscsapás sem tudta eltérí-
teni az Istenhez vezető útról, tö-
retlen lendülettel és az emberek 
iránti mély szeretetével folytatta 
munkáját Kiskundorozsmán. Eb-
ben az időszakban vált állandóvá 
a Hozsanna énekkar működése, 
amelyet Farkas Dezső kántor úr 
alapított és vezetett. 

A ’60-as évek második felében 
ez nem volt könnyű feladat. Akko-
ri énekkari tagok mesélték, hogy 
Brusznyai atya hatékony pedagó-
giai módszert talált ki, különösen 
a basszus szólam ösztönzésére. 
Ezt a szólamot általában ő tanítot-
ta be, ha egy új ének elsajátításá-
ról volt szó. Egy üveg bort ígért az 
énekkar férfi tagjainak abban az 
esetben, ha már jól szólt a megta-
nulandó mű. Szóval a boros üveg 
dugójának pukkanása jelezte, hogy-
ha a basszus sikeres munkát vég-
zett. 

1971 augusztusában helyez-
ték át az atyát Dunakeszire a 
Szent Mihály templomba. 1992-ig 
volt itt aktív plébános, de nyugdíj-
ba vonulása után is ott maradt a 
plébánián kisegítő lelkészként. 
2000. január 31-én fejezte be du-
nakeszi szolgálatát. Ezután egyko-
ri állomáshelyére, Kállóra vonult 
vissza remetének, ahogyan Ő szok-
ta emlegetni. Itt a mai napig bese-
gít a lelkipásztori munkába. 

Mi tehát ezzel a nehéz, de 
tapasztalatokban gazdag múlttal 
rendelkező emberrel találkoztunk 
Kállón. 87 évesen már botra tá-
maszkodva jár, de testtartásán lát-
szik, hogy a nehéz évek nem tör-
ték meg, sőt lényéből áradó szere-
tetével és jókedvével még Ő mutat 
példát a fiatalabbaknak. 

Először a régi ismerősöket üd-
vözölte. Ennyi év távlatából is em-
lékezett a nevekre, arcokra vagy 
egy-egy mondattöredék után a 
Dorozsmán történt eseményekre. 
De hozzánk is, akik később let-
tünk énekkari tagok, volt egy-egy 
kedves szava. 

A kállói templom nem olyan 
nagy, de gyönyörű, klasszicista stí-
lusú épület. A szentmise kereté-
ben énekelte a Hozsanna énekkar 
Franz Schubert G-dúr miséjét és 
néhány motettát. Brusznyai atya 
is együtténekelt a basszus szó-
lammal. 

A szoprán szólamokat Hor-
váth Gergely Enikő és Nagy Ág-
nes, a tenor szólamot Varjasi Gyu-
la, a basszus szólamot pedig Gyu-

ris János énekelte. Simon Tamás 
orgonált, Atlasz Henrik pedig fu-
volán játszott. Felváltva vezényelt 
Varjasi Gyula és Pócsai György. 

A szentmise végén Brusznyai 
atya is szólt a hívekhez és a szívet 
megindító stílusban elszavalta 
Rab Zsuzsa Vaspántok című ver-
sét. 

Az istentisztelet után még 
elénekeltünk néhány éneket, fel-
elevenítettek olyanokat is, ame-
lyeket még az atya tanított hajda-
nában. 

Utána a kállói háziasszonyok 
jóvoltából finom gulyásleves és 
sütemények kerültek az ünnepi 
asztalra. 

A vendéglátás után az atya 
megtisztelt azzal, hogy meghívott 
bennünket a „remetelakba”. Ez nem 
más, mint az Ő szépen karbantar-
tott kállói háza a falu szélén, 
ahonnan szép kilátás nyílik a 
Cserhát lankáira. 

Csodálatos volt ez a nap, 
mindannyian lelkiekben gazda-
godva tértünk haza. Nagyon jó 
volt együtt énekelni és imádkozni. 
A közös ima jobban erősíti a lelket 
és formálja a közösséget. A talál-
kozás pedig egy ilyen karizmati-
kus egyéniséggel mindig erőt ad 
az embernek. 

Búcsúzóul azt a néhány sor 
szeretném leírni, amivel Ő is bú-
csúzott tőlünk. Ebben a versben 
benne van az élet minden bölcses-
sége, egy idős ember megnyug-
vással és emelt fővel való készülő-
dése a jó Istennel való végső talál-
kozásra. 

 
 

„A lélek mikor búcsúra bontja 
szárnyait, 

Visz magával a földről valamit. 
Eszmét, melyet a világra Ő hozott. 
Virágot, melyet virágoztatott. 
 
Én Istenem, én mit vigyek Neked? 
S amikor, Uram Hozzád érkezem,  
könnyű kezem miatt szégyenkezem. 
S szólok csak ennyit hoztam, ó 

Uram, 
Ne ítéld meg nagyon szigorúan.” 

 
MÉSZÁROSNÉ 
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Szeptemberi 
programok a 

művelődési házban 
 
+ Gyémántkereskedelem 
Családsegítő program; a középré-
tegnek keresetkiegészítési lehető-
ség! 
Időpontja: szept. 7-én, hétfőn 6 
órától 
Érdeklődni: Zsögön Laránál a 70/ 
511-7391-es telefonszámon 
 
+ Újra hastánc oktatás kezdők és 
haladók részére!!! 
Időpontja: szept. 8-án, kedden 6 
órától 
Vezeti: Molnárné Csáky Edina 
 
+ Kazinczy Ferenc emlékkiállítás 
A Somogyi Könyvtár anyagából 
Megtekinthető: szept. 15-től okt. 
2-ig 10 és 18 óra között 
 
+ Üvegfestés a Nők Klubja szer-
vezésében 
Előadó: Pesti Ferencné 
Időpontja: szept. 11-én, pénteken 
délután 5 órától 
 
+ Csokonai Vitéz Mihály: 
Karnyóné 
Zenés komédia a Szegedi Egyete-
mi Színház előadásában 
Időpontja: szept. 19-én, szomba-
ton 6 órától 
 
Őszi színházi évad 
– Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné 
(szept. 19.) 
– Méhes György: Kilencen, mint a 
gonoszok (okt. 17.) 
– Csehov: Drámák (nov. 14.) 
A decemberi előadás szervezés 
alatt! 
Bérlet: 2000 Ft. 
Belépőjegy: 600 Ft. 
 
+ Kezdő klasszikus és 
dzsesszbalett 
Beiratkozás időpontja: szept. 5-
én, szombaton délután 3 órától 
Vezeti: Hegedűs Zsuzsanna 
30/265-8012 
Szeretettel várunk minden gyer-
meket már 4 éves kortól! 
Javítja a tartást, a mozgás-
koordinációt, fejleszti az állóké-
pességet, a ritmusérzéket. 
 
+ Aerobic 
Időpontja: minden kedden és 
csütörtökön fél 6-tól 
Vezeti: Veszelka Rita 
 
+ Gerincjavító torna 
Időpontja: minden kedden és 
pénteken reggel 8 órától 
 
+ Hímző kör 
Időpontja: szept. 3-tól minden 
csütörtökön délután 2 órától 
Vezeti: Török Józsefné 
 
+ Szüreti bál 
A Vöröskeresztes Klub szervezésé-
ben 
Időpontja: szept. 28-án, hétfőn 
délután 4 órától 
 
+ Vásár 
Szept. 4-én, 10-én, 17-én, 22-én 
és 30-án 
 
+ Termékbemutató 
szept. 7-én (fényterápia), 
szept. 15-én (főzőedények) 

OLVASÓI LEVELEK 

Merre tovább? 
Mostanában egyre többet fog-

lalkoztat, hogy ebben az ország-
ban vannak olyan dolgok, ügyek, 
amelyeket képtelenek vagyunk 
megoldani. A több éves – esetleg 
több évtizedes – konok próbálko-
zás elismerésre méltó ugyan, ám 
az eredmény nulla. A közérthető-
ség kedvéért mondok egyszerűbb 
példákat. Íme: 

A Dorozsmai út déli oldalán 
futó csapadékvíz-gyűjtő ároknak 
a vasúti átjárótól a körforgalomig 
terjedő szakaszán – az ott lakók 
legnagyobb örömére és az építők 
dicsőségére – minden komolyabb 
eső után hetekig áll a víz. Már 
hallom a magyarázatot – mert 
valahogy magyarázat azért min-
dig van –: régi építésű, több sza-
kaszban készült, meg az átere-
szek, meg egyébként is az esővíz 
biztosan nem ismeri a fizikát stb. 
A hiszékenyebbek akár el is hihet-
nék mindezt, de akkor próbálja 
már meg valaki „felhomályosíta-
ni” azt a naiv, rokkantnyugdíjas 
agyamat, hogy a pár éve az emlí-
tett körforgalomtól a Bajai útig 
tartó összekötő út melletti árok-
ban mért áll ugyanúgy a víz egy-
egy jelentősebb zuhancs után. A 
rómaiak annak idején igen jól 
megoldották ezt a problémát, ne-
künk a XXI. században sem sike-
rül. 

Ugyanilyen megoldhatatlan fel-
adatnak bizonyul annak az eléggé 

bonyolult műszaki követelmény-
nek a teljesítése, hogy a vasúti sín 
és az úttest egy síkban legyen. 
Már bocsánat, de a dorozsmai 
vasúti átjárón kellő sebességgel 
átdöngető autóbuszokon a rend-
szeresen állva utazóknak minden 
bizonnyal hamarabb eszükbe jut – 
személyeskedés azért kizárva – 
bármi, mint mondjuk a síkmértan 
legegyszerűbb megoldó képletei-
nek egyike. Hasonló a helyzet az 
úttesten lévő csatornafedelekkel 
is. Nem tudom megfigyelték-e, de 
az vagy egy centivel fentebb, vagy 
két centivel lentebb áll, ám egy 
szinten sosem. Ez valami magyar 
találmány. S még örülhetünk, ha 
nem szakadt be, vagy arra szako-
sodott aranyos brigádok nem lop-
ták el. Volt már rá példa! 

Biztosan magyar találmány a 
közlekedési lámpák előtt harmo-
nikaszerűen felgyűrődő, vagy a 
buszmegállókban a járda magas-
sága fölé olykor tíz centiméterre 
feltüremkedő bitumen is. 

Külföldön volt szerencsém 
hasonló megoldásokat közelebb-
ről megfigyelnem és azt tapasztal-
tam, hogy ott ezek a „műszaki 
zsenialitások” nem divatosak. Több 
példát nem hozok,aki érteni akar-
ja, az érti is, hogy miről szólok. 

Mi a megoldás? 
Egy biztos: a mostani válság-

ból a kitörési pontokat ne ezen 
területek környékén keressük, 

mert az rövid távon tuti tévút, itt 
a közeljövőben világelsők nem 
leszünk. Talán valami – most már 
általánosságban beszélek – segít-
hetne bajaink, problémáink meg-
oldásában hosszabb távon. El-
mondom, mire gondolok. Én sze-
mély szerint – közel hatvan éve-
sen – szeretném még megérni, 
hogy az első „illetékes elvtárs” 
felálljon, szégyenkezve ugyan, de 
kihúzza magát, és a nagy nyilvá-
nosság előtt őszintén, kertelés 
nélkül megszólaljon: 

– Hölgyeim és Uraim! Elisme-
rem, én vagyok a „hunyó”, én va-
gyok az, aki képtelen vezetni, meg-
tervezni, lerajzolni, kivitelezni bár-
mit is. Én adtam téves utasítást, 
én hagytam el a vízimértéket, én 
kevertem rossz arányban a bitu-
ment. A viszontlátásra. – És örök-
re eltávozik még a környékéről is 
annak, amihez nyilvánvalóan nem 
ért. Persze az sem lenne számom-
ra feldolgozhatatlan tragédia, ha 
mindezt a közvetlen felettese is-
merné fel és az illetőt páros lábbal 
rúgná ki, feltéve, hogy a főnöke 
biztosan ért ahhoz, amit csinál. 

Ez lenne az első lépés és utá-
na öt, tíz (nem tudom hány) év 
múlva – talán!!! 

Emberek! Értünk végre a 
szóból?! 

Tisztelettel: 
 

KOSIK DÉNES 

Hé, naccsága! Zoknyit, figgényt, válódi ceppterrt végyen má! 

Ugye ismerős a szöveg? Pedig 
kétszer is gondolja meg, aki be-
hívja őket! Egyikük az utca egyik, 
másik a túloldalon csengeti be a 
házakat. Valahol csak kinyitják, és 
ahol a cipőjük orra befér, már 
bemennek. Míg szép szóval kínál-
gatják a portékát, társának villog 
a szeme jobbra-balra és már fel is 
mérte a viszonyokat, van-e retesz 
belül a kapun, bezárják-e kulccsal, 
otthon van-e a gazda, a nagykutya 
láncon van-e, vagy szabadon kó-
szál? Rögtön szomjasak lesznek, 
pohár vizet kérnek: „jaj ebben a 
melegben rosszul lettem” – szö-
veggel küldik ki a konyhába a 
nagymamát, s már akasztható is 
le a kabát a fogasról, elnyeli a 
potyoszári, vagyis a földig érő 
nagy, tarka bő szoknya a belsejé-
be varrt hatalmas zsebbel. Régen 
úgy mesélték, a csendőrök még 
nagy tyúkot is húzattak elő belőle, 
amiből ki sem látszott semmi. 
Hogy az áru bóvli, a Zepter hamis, 
a függönyt hatrét hajtva kínálják 
négy méteresnek, mikor elmen-
tek, kiteríted, akkor látod, csak 
két méter, becsaptak. Mindent 
úgy kínálnak, azt mondják, azért 
adják fél, sőt negyed áron, mert 

nem engedik nekik visszavinni a 
határon. 

Új szokás dívik: olcsón hirdeti 
szórólapokon magát a felvidéki 
(nógrádi, hevesi) vállalkozó. Az 
itteni árak feléért ablakcserét, alu-
redőny, ereszcsatorna felszerelé-
sét. A szobában, udvarban ügykö-
dő, magára hagyott „derék” ipa-
ros, pedig egy kicsit körülnéz. 
Jóval elmenetele után vesszük 
észre: oda a kis dobozkában tar-
tott ékszer, félretett pénzecske, 
drága barkácsszerszámok, ekkor 
már bottal üthetik a nyomát. Más: 
ha elmegyünk otthonról, nem csu-
kunk ablakot, csak a redőnyt húz-
zuk félig, mert hát belül ott a szú-
nyogháló, és „azon úgyse megy 
be”! Dehogynem! Az utcahosszon 
dudáló, aprított fát kínáló teher-
autósnak se dőljünk be. Mindig sa-
ját mázsát hoznak. Többen meg-
járták már vele. Érdekes, ahol meg-
kínálja a gazda: az otthoni másik 
mázsán is mérjék már át azt a fát, 
már rögtön nincs eladó áruja. 

Az elmúlt hetekben négy do-
rozsmai házban tettek látogatást 
nem kívánatos személyek, talán a 
mindent jól megfigyelt házaló, 
vagy a „szorgalmas iparosember”, 

vagy egyszerűen csak egy faluszé-
li „érdeklődő”? Még nem tudni. 
Vigyázzunk értékeinkre! Vagy csak 
arra, amit egy élet szorgos mun-
kájával megteremtettünk. Egy ke-
vés odafigyeléssel. Ne csak a ma-
gunkéra, ha nincs otthon, a szom-
szédéra is! 

TÓTH GYÖRGY 

Közlemények 
A Vöröskereszt dorozsmai 

szervezete mozgásukban korláto-
zott beteg embereknek kölcsönbe 
biztosít tolókocsit, szobavécét, 
ágytálat. Felajánlásokat ezen esz-
közökre elfogadnak. 

 
A Széksósi úti Óvoda ezúton 

köszöni meg az épület elé kihelye-
zett új kerékpár-tárolót. 

 
Továbbra is várjuk olvasóink 

felajánlásait: feleslegessé vált, de 
működőképes elektronikai, ház-
tartási berendezéseket, bútorokat, 
egyéb használati tárgyakat, ame-
lyeket az arra rászorulók ingyen 
elvihetnének (30/621–6254). 
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A kerékpárosok védelme 
Előző számunkban a gyalogo-

sokra vonatkozó legfontosabb köz-
lekedési szabályokat néztük át, 
most a kerékpárosokon van a sor. 
Noha a kerékpárosok ugyanolyan 
közlekedési partnerek az utakon, 
mint bármelyik gépjármű, a gya-
logosokhoz hasonlóan védtele-
nebbek, kiszolgáltatottabb hely-
zetben vannak négykerekű part-
nereikhez képest. 

Általában elmondható, hogy a 
gépjárművezetőknek fokozott fi-
gyelmet kell a kerékpárosokra for-
dítaniuk – egyrészt azért, mert 
mivel a biciklizéshez nem kell jo-
gosítvány, így bárki, sokszor mini-
mális KRESZ-tudás nélkül is ke-
rékpárra szállhat, másrészt a kis-
korú közlekedőkben még nem ala-
kult ki a kellő veszélyérzet és 
sokszor figyelmetlenül bicikliznek 
az utakon, harmadrészt a kerék-
pár egy nyomvonalon haladó két-
kerekű, így vezetése közben az 
iránytartása bizonytalan, negyed-
részt – a közlekedés szabályainak 
nem-tudása miatt is – nem tartják 
be a KRESZ egyik legfontosabb 
elvét, a „Látni és láttatni!” elvét. 

Kerékpárosoknak a kerékpár-
úton kell haladniuk, ha van. Le-
hetséges, hogy a gyalogosokat és 
a kerékpárosokat egy útra terelik, 
és sárga folytonos vonallal vá-
lasztják szét a forgalmat. Ilyenkor, 
ha lehet, benn kell maradni a saját 
sávban, és maximum 20 km/h-s 
sebességgel lehet tekerni. Ha 
nincs választóvonal a Gyalog– és 
kerékpárúton, 10 km/h-nál töb-
bel nem mehet a biciklis. Ameny-
nyiben a gyalogos forgalom aka-
dályoztatja a biciklist a haladás-
ban, az úttest jobb szélén, az út-
padkán vagy a leállósávban is 
mehet. Az úttesten köteles szoro-
san annak jobb oldali szélén köz-
lekedni, ha többen vannak, liba-
sorban. (Kerékpár úton, leállósáv-
ban egymás mellett is haladhat-
nak.) 

A járda általában csak a gyalo-
gosoké, de ha az útviszonyok in-
dokolják, a kerékpáros a járdán is 
haladhat, de maximum 10 km/h-s 
sebességgel (és csak libasorban). 

A kerékpáros sebessége 40 
km/h-ban lett maximalizálva, 
és gyorshajtásért ugyanúgy meg-

bírságolhatják, mint a gépjármű-
vezetőt. 

Az úttesten a kerékpáros-
nak kitüntetett elsőbbsége 
nincs! Az úttesten a kerékpáros 
átkelőhelyet szaggatott sárga vo-
nal jelzi. A kerékpárosnak itt 
sincs kitüntetett elsőbbsége az 
úton közlekedőkkel szemben! 
Vagyis meg kell állnia, és meg kell 
győződnie a biztonságos átkelés 
feltételeiről. Még ha az Elsőbbség-
adás kötelező tábla nem is jelzi, 
köteles a kerékpáros az úton köz-
lekedőknek elsőbbséget adni. (Ki-
vétel ez alól a lenti ábrán feltünte-
tett helyzet.) 

Tendenciózusan növekszik az 
olyan kerékpárutak száma Szege-
den (is), amelyeket úgy alakítanak 
ki, hogy az úttest egy részét „le-
harapják”. Habár folytonos sárga 
elválasztó vonal jelzi a csakis ki-
zárólag kerékpárosoknak fenn-
tartott sávot, kiemelten veszé-
lyes ilyen utakon kerékpárral köz-
lekedni. Ügyelni kell ilyenkor az 
útburkolati felfestésekre (zebra, 
választóvonal, vörös sáv stb.), 
mert esőzések idején csúszóssá 
válhatnak. 

Kerékpáros előzése közben az 
autósok általában nagyobb ívben 
haladnak el a biciklis mellett, so-
sem lehet tudni, mikor veszti el 
egyensúlyérzékét és borul fel. 

Számos közúti átkelőhelynél a 
zebra mellett jelölik ki a kerékpá-
ros átkelést. Ha nincs ilyen, és a 
kerékpárosnak csak a zebrán van 
lehetősége átkelni az úton (még 
ha az a kerékpárút meghosszabbí-
tása is), le kell szállnia a bicikli-
ről és gyalogosan kell átkelnie 
a zebrán! A kerékpárt toló sze-
mély ugyanis gyalogosnak minő-
sül, aki igénybe veheti a zebrát, és 
így megilleti őt az abszolút el-
sőbbség Kerékpárral zebrán köz-
lekedni tehát tilos, és ne csodál-
kozzon a vezető, hogy a zebrán 
áthaladva nem kap elsőbbséget az 
autósoktól. E szabályt nap mint 
nap áthágjuk, és inkább lustaság-
ból, mintsem a szabály nem-is-
merete miatt nem szállunk le ke-
rékpárunkról a gyalogátkelőhely 
igénybevétele során. 

Mivel a kerékpáron nincs irány-
jelző lámpa, karral vagy jelzőtár-

csával kell jelezni a kanyarodási 
szándékot. A jelzésadást a kanya-
rodás megkezdésekor abba lehet 
hagyni. Kerékpárútról tilos az 
azzal párhuzamos úttestre beka-
nyarodni. Amennyiben lakott terü-
leten kívül a főút úttestjén, vagy a 
„Kerékpáros közvetett kapcsolat” 
tábla hatálya alatt kíván a kerék-
páros balra bekanyarodni, ezt nem 
teheti meg az út középvonalához 
történő besorolással. Ilyen ese-
tekben le kell szállni a járműről, 
be kell sorolni a keresztező út 
jobb szélére és onnét kelhet át a 
kereszteződésen (lásd 2. ábra)! 
Kerékpársávból sem kanyarodhat 
balra, kivéve, ha „Előretolt kerék-
páros felállóhely balra kanyarodó 
kerékpárosok számára” útburko-
lati jel van felfestve. 

Ha az úton fokozottan számí-
tani kell keresztirányú kerékpá-
ros közlekedésre, azt veszélyt 
jelző táblával és útburkolati pik-
togrammal jelölik. 

Éjszaka és rossz látási viszo-
nyok mellett a kerékpárt elől sár-
ga, hátul piros színű lámpával ki 
kell világítani. Lakott területen kí-
vül ezenfelül a kerékpáros köteles 
láthatósági fényvisszaverő mel-
lényt is viselni. 

A kerékpáros bizonyos he-
lyeken nem biciklizhet. Ilyen 
általában a járda, az autóút és 
az autópálya, illetve olyan köz-

út, amelyről a kerékpáros a 
kihelyezett tábla által le van 
tiltva. 

A „Mindkét irányból behajtani 
tilos” tábla a kerékpárosra is vo-
natkozik, de ha a tábla olyan ki-
egészítő táblával van ellátva, 
amely engedi taxi vagy tömegköz-
lekedési jármű behajtását, a ke-
rékpáros is behajthat. Sőt, lakó-
pihenő övezetbe korlátozás nél-
kül (de maximum 10 km/h-val) 
behajthat, hiszen nem jár zajjal és 
nem szennyezi a levegőt sem. 

Tilos 12. életévét be nem 
töltött személynek főúton kerék-
pároznia, ilyenkor megengedett a 
járda használata*. Menet közben 
és forgalmi okokból történő meg-
állás során tilos mobiltelefont a 
kézben tartani. Tilos továbbá 
„nullakezezni”, tehát elengedett 
kormánnyal kerékpározni. Kerék-
párhoz csak kerékpár-utánfutót 
lehet kapcsolni, bármi mást nem. 
Tilos kerékpárt vontatni, kerék-
párral állatot futtatni, valamint 
oldalra kinyúló vagy előre-hátra 1 
méternél hosszabbra nyúló tár-
gyat szállítani, mert veszélyezteti 
a menetbiztonságot. Kerékpáron 
két személy szállítható: a kerék-
páros és az utasa. Csak a 18. élet-
évét betöltött személy szállíthat 
10 évesnél nem idősebb utast a 
kerékpár pótülésén. 

(Következik: A motorosok 
védelme) 

 
* Megjegyezném, hogy amíg jó 

édes KRESZ-ünk tiltja 12 éven alu-
liak kerékpározását a főúton, addig 
a 14. életévét betöltött személy 
már rendelkezhet M-kategóriás 
jogosítvánnyal, amellyel jogosult 
segédmotor-kerékpárt, 16. élet-
évének betöltése után – érvényes 
orvosi alkalmassági igazoló ok-
mány hiányában is! – lassú jármű-
vet és kerti traktort vezetni. 

Összeállította: 
SOMOGYI GÁBOR 

1. ábra. A felsőbbrendű úttal pár-
huzamosan haladóknak elsőbbségük 
van a kanyarodó ill. keresztbe 
közlekedő járművekkel szemben. 

2. ábra. Kerékpáros közvetett kap-
csolat tábla hatálya alatt a helyes 
balra kanyarodás útja. 

Kerékpárút Gyalog– és 
kerékpárút 

Gyalog– és 
kerékpárút 

Kerékpáros 
forgalomra 
fokozottan 
számítani 

kell 

Kerékpárral 
behajtani 
tilos 

Kerékpárral, 
kerti traktor-
ral, lovas-
kocsival be-
hajtani tilos 

Nyárbúcsúztató a Sári tanyán 
Szeptember 26-án rendezzük meg 

a már hagyományos nyárbúcsúztató 
családi hétvégét a Sári tanyán. A tanya 
területén van díjtalan parkolási lehe-
tőség autók részére. A helyszínen 
lehet jelentkezni a pörköltfőző ver-
senyre, de díjazzuk a legfinomabb grill 
készítményt is, amit saját hozott 
nyersanyagból készíthetnek el a részt-
vevők. Műsort az Aranypódium által 
felfedezett énekesek táncosok fogják 
prezentálni. A nap folyamán lesz kö-
téshúzás, malacfogó verseny, kutyás 
bemutató, lovasfogat bemutató (ez 
még időpont-egyeztetés alatt áll). A 
tanya területén egy elkerített rezervá-
tumba megtekinthető több Magyaror-
szágon élő állat is pl.: őz, kócsag, fá-
cán, ölyv, sas, vadkacsa, üregi nyúl, 
vietnámi kismalac stb. Az istállóban 
lévő lovakat meg lehet simogatni, sőt 

szakember felügyelete mellett lova-
golni is lehet. Az egész napos rendez-
vényt Pepi bohóc és társai teszik jó 
hangulatúvá. 

A főzőverseny nevezési díja hely-
foglalással 3000 Ft/csapat. Tombola is 
lesz 200Ft/db. Főnyeremény 1 kiscsi-
kó, a többi nyeremény nemesfém 
ékszerek, díjnyertes borok stb. 

A zenét a kiskundorozsmai Mirage 
zenekar szolgáltatja, akik 2009-ben 
alakultak és sikeresen szerepeltek az 
„I love you Szeged” rendezvényen. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki 
szeret hangulatos tanyasi környezet-
ben jó levegőn eltölteni legalább egy 
napot. 

A rendezőség nevében: 
 

SÁRI ATTILA, MILITÁR MIKLÓS, 
PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8----16 óráig,16 óráig,16 óráig,16 óráig,    
kedden 8kedden 8kedden 8kedden 8----18 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 8----20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.    

TTTTeeeelllleeeeffffoooonnnnsssszzzzáááámmmmuuuunnnnkkkk::::    00006666----66662222----444466663333----444444444444....    IIIInnnntttteeeerrrrnnnneeeetttt----ccccíííímmmmüüüünnnnkkkk::::    hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....sssszzzzeeeellllmmmmaaaalllloooommmmkkkkttttvvvv....hhhhuuuu....    

Most minden 25. új, egyéves hűségnyilatkozattal szerződő Ügyfelünknek lehetőséget biztosítunk ara, hogy 
internetes előfizetése mellé rendkívül kedvezményes áron, mindössze 25 000 Forintért vásároljon cégünktől 
egy vadonatúj laptopot! A belépési díj 0 Forint, internetes szolgáltatásainkat pedig már 2 600 forintos havi-
díjjal is igénybe veheti! 
 

A tájékoztatás nem teljeskörű, a további részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 
és szerelés – 
centírozás – futómű-
beállítás – 
fékhatásmérés és -
javítás – olajcsere – 
műszaki vizsgára felkészítés, 
vizsgáztatás 

 

Folyamatos gumi akció! 

10%–40%! 
 

Nyitva: H-P: 7.30–17.00, 
Sz.: 8.00–12.30 

Cím: Dorozsmai út 74. Tel.: 543-035 

30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény    
 

A Bányai Cukrászdában. 
Minden nap 19–20 óráig a készleten 
lévő kevés darabszámú süteményből! 

LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS ––––    KARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁS    
 

    Szakmák:Szakmák:Szakmák:Szakmák:    

 BurkolásBurkolásBurkolásBurkolás 
    Gárgyán Miklós VillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelés 
 ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás 
 SzobafestésSzobafestésSzobafestésSzobafestés----mázolásmázolásmázolásmázolás 
 KőművesKőművesKőművesKőműves––––    és ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkák 
FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) GipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozás 
MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése, 
 javításajavításajavításajavítása 

Megnyílt 
Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt 

a papírbolt helyén.a papírbolt helyén.a papírbolt helyén.a papírbolt helyén.    

Szolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülő    

áruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és új    

Vásárlóimat!Vásárlóimat!Vásárlóimat!Vásárlóimat!    

NyitvaNyitvaNyitvaNyitva: K: K: K: K––––P: 8P: 8P: 8P: 8––––16, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 8––––12.12.12.12.    

Márta József 
Tel.: 460–306 

A SZÉLMALOM LOVAGJAINAK FATÁLI 4 főre 
A tálakon: 
– Az malacznak futkosóját sütém, elibed Uram egíszbe tevém 
– Csirkének mellyét fölkaszabolom ződségekke nyársra huzom 
– Pulykának lentebbi combját egíszbe sütém 
– Disznónak oldalábú szelek, sütve elibed teszek 
– Csirkenek combja mézes citromos pácban  
– Tikok tojásiba hempergetett kolompér 
– Erdeim javát sonkával párolám, szakácsném batyuba tuszkolá 
– Főtt kolompér lángosnak kisütve 
 

Jó Uram! Hasad kevésbé ám erszényed s fehérnéped igencsak megkímélve ha e fejedelmi étket 
választod! Küld el futárod vagy harangozd bé 

a 461-363 as távbeszélőn a szállítás előtt egy nappal, 
s apródjaim elvivék néked! 4800 aranyforintot kostál. 
Ezen kulináris örömöknek hódolhatsz az Úr 2009. évében! 

Szélmalom Vendéglő 

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, 

Tas u. 2. 
Bejelentkezés: 541-828 

De: 10–12 h / Du: 17–18 h 
 

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos 
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig. 

A vizsgálatokra nem kell beutaló, 
azok térítési díj ellenében történnek, 

előjegyzés alapján! 
 
 

Kérhető vizsgálattípusok: 
♦ Hasi és kismedence UH-vizsgálat 
♦ Pajzsmirigy UH-vizsgálat 
♦ Nyálmirigy UH-vizsgálat 
♦ Nyaki lágyrész UH-vizsgálat 
♦ Végtagi UH-vizsgálat 
♦ Emlő UH-vizsgálat 
♦ Here UH-vizsgálat 
♦ Nyaki erek UH-vizsgálata 
♦ Végtagi erek UH-vizsgálata 
♦ Prosztata (transrectalis) UH-vizsgálat 

AUTÓSZERVIZ 
vállalja 

Személy- és tehergépjárművek, robogók 

javítását, műszaki vizsgára felkészítését, 

valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 

– permetezők 

– önjáró kerti traktorok 

– fűnyírók javítását, 

Kiskundorozsmán a nagybani piac 

közelében. 
 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

Gipszkartonozás! Vállaljuk tetőterek, 
válaszfalak, ál-mennyezetek, dobozolások, 
díszítőelemek kivitelezését. 
Gyors, precíz, megbízható munka. 
Tel.: 20/358–1660 
 
Varrónő, női ruha készítését, javítását, férfi 
ruha és egyéb textíliák javítását, függöny 
készítését vállalja. Gyors, precíz munka! 
Márti 
Tel.: 20/373–1077 
 
Asztrológia! 
– Sorselemzés 
– Számmisztika 
– Kártyajóslás 
Tel.: 20/355–0273 

Nyuszika 
 
Nyuszika bemegy a festékboltba. 
– Ecetet kélek! 
– Sajnos nyuszika mi nem tartunk ecetet, 

ez egy festékbolt. 
– Mondom, ecetet kélek! 
– Nyuszika, ez egy festékbolt! 
– Jó, akkol mászképp mondom: kélek egy 

pamacot! 

Gyerekszáj 
Kisgyerek nézi a családi képeket. 
– Anyu! Ki az a göndör hajú, izmos, vidám 

bácsi itt melletted? 
– Aranyom, ez az édesapád! 
– Akkor ki az kopasz, kövér, morcos pofa, 

aki velünk lakik? 
 
A német 
Nagyapa kérdezi az unokáját: – Kisfiam, 

hogy hívják azt a német urat, aki mindig el-
dugja a dolgaimat? 

– Alzheimer, nagypapa, Alzheimer! 

A szomszéd kertje... 
Két pasas véletlenül összetolja a bevásár-

lókocsiját a szupermarketben. 
– Jaj bocsánat, csak a feleségemet keresem. 
– Maga is a feleségét keresi? A magáé hogy 

néz ki? 
– Az enyém gyönyörű, hosszú combú, vé-

kony, nagy mellű, szőke, hosszú hajú. És a 
magáé? 

– Hagyjuk az én feleségemet, keressük 
meg inkább a magáét! 
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HÓDI PÉTER 

Szeged, Széksósi út 7. 

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

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban 
Tűzifa akác 2 700 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 
AKCIÓ! B-30-as TÉGLA!   Tölgy 2280 Ft/q, nyár 2000 Ft/q. 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

AKCIÓ! Gyerekeknek –20% 
szeptember 30-ig. 

Törés- és ütésálló HOYA 
szemüveglencsék tükröződés-

mentesítő réteggel. 
Minden fémkeret árából vissza-

adjuk az ÁFA-t! 
Műanyag keretek már 2850 Ft-tól! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

 
 

Kezdődik a bölcsi, ovi, 
iskola, térjenek be vásárolni 

a Bababazárba. 
Zoknitól a tornazsákig ná-
lunk mindent megtalál! 

 
 

 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási 
gépet, roncsautót, lemezt, akkumulátoro-
kat, villanymotorokat és egyéb feleslegessé 

vált fémhulladékot megvásárolok. 
Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalaní-
tását korrekt módon vállaljuk pincétől a 

padlásig rövid határidővel. 
 

Lemez 10 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 

Kisbálás repceszalma eladó fűtésre 400 Ft/
bála házhoz szállítva. 

Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen be 
idegent, így is védi érték– és vagyontárgyait. 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

Kapható Felpétzi-kötetünk 
 

Felpétzi Győry Jenő: Dorozsma régi életéről című 
kötet megvásárolható: 

a Petőfi Sándor Művelődési Házban (Negyven-
nyolcas u. 12.); 

a Szélmalomnál (Vass Józseftől); 
a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálatán. 

SZTK vények felírása, 
beváltása. 

NAGY S. OPTIKA 
Kiskundorozsma 
központjában 

(a templom melletti 
ABC-ben) 
Telefon: 

550-688/16 
20/919-2508 

Nyitva: 
H-P: 8-17-ig 
Szo.: 8-11-ig 

A Vásártéri Húsbolt 2009-ben 
is elérhető! 

Tel.: 30/488-0254 

 

Alap-, árok-, emésztő-, kábelárok 
ásását, vízelvezető árokásás 

profil kanállal, tereprendezést, 
tolólapozást, földtörmelék-

szállítást, favágást, tuskózást, 
igény esetén billencs-
teherautóval vállalok. 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30, 

szombat: 15-16. 
Telefon: 06 30/9723-016, 

314-662 (rendelési időben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műté-
tek, mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 

Állatgyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 
Hívásra házhoz is megyek! 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
Rendelés: szombat 10–11-ig a Negyven-
nyolcas u. 11. alatti állatorvosi rendelőben. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén meg-

beszéltek szerint. 

FÖLDMÉRÉS! 
○ megosztások, telekhatár kitűzések, 
○ épületfeltüntetés, 
○ szolgalmi jog bejegyzés, 
○ művelési ág változás, 
► Elérhetőségünk: 
○ személyesen:  Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) 
○ telefon: 30-218-8953 
○ fax: 62-424-404 
○ weboldal: www.infogeobt.hu 
○ email: infogeo@vnet.hu 
○ levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a 

Ingyenes computeres 
szemvizsgálat 

(ha mi készítjük szemüvegét) 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfelei-
met, hogy Szeged, Törő u. 23. 
szám alatti ügyvédi irodám nyit-
va tartása a következő: 

H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16––––20 óráig.20 óráig.20 óráig.20 óráig.    
    

TelefonTelefonTelefonTelefon: 62/461–602 
     06 20/9268–943 
EEEE----mailmailmailmail: marotiedit@freemail.hu 
 

Dr. Maróti Edit ügyvédDr. Maróti Edit ügyvédDr. Maróti Edit ügyvédDr. Maróti Edit ügyvéd    

Kiskundorozsmán 
német nyelvoktatást, 

érettségire, nyelv-

vizsgákra felkészítést 

vállal nyelvtanárnő 

számlaképesen. 

Tel.: 06 30/563–8080 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 

 

0,5 l Mons sör ... 85,- 
 

1,5 l Gyümölcsbor akció 
a készlet erejéig! 

 

Nyitva tartás: H-P: 7-19, szombat: 7-17, 
vasárnap: 8-16. 

 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F i g y e l e m !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: – személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    
KLÍMA KLÍMA KLÍMA KLÍMA SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása. 
Negyvennyolcas u. 51. 
62/462-236, 30/473-7667 

VADLIBA VENDÉGLŐ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkből! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
Vasárnaponként svédasztalos 

ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesből és 5-féle 
főételből falatozhat kedvére. 

Ticket Restaurant és Sodexo 
étkezési jegyet elfogadunk! 

 

Vadliba Vendéglő 

62/460-337 

Bádogos és tetőfedő 
munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

SZIKI 
kerékpár– és kismotoralkatrész-bolt 
Dorozsma, Széksósi út 40. Tel.: 20/567-9889 

 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
– kerékpár alkatrészek 
– Simpson és Babetta felújításához alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok. 
Használt kerékpárokat bizományba átveszek! 

Nyitva: H-P.: 7-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 

UPC DIRECTUPC DIRECTUPC DIRECTUPC DIRECT    
AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!    

 

2500 Ft-tól akár 3 TV-re is 
HBO MaxPak 2000 Forint! 

Digitális és hagyományos antennák, kábeltévé 
SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 

Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    
Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06----30/9430/9430/9430/94----39393939----200200200200    

Ü V E G E Z É S  
Lakossági üvegezés, egyedi tuskabinok, 
üvegajtók, üvegfalak gyártása, beépítése. 

Glass-Go 2000 Kft. Szeged, Kálvária tér 29. 

Tel: 70/32-161-32 
E-mail: info@glassgo2000.hu 

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

KULCSMÁSOLÁS 
LACZKÓ MIHÁLY 

ÜZLET, MŰHELY 
Kiskundorozsma, Törő u. 21/B 

� 62/460–798 
Nyitva tartás: 

H–P: 7.30–12.00 és 13.00–16.30 
Szo.: 7.30–12.00 

Vállalom: – telefonközpontok javítását, 

szerelését 
– riasztó szerelését (lakás, családi házak) 

– Internet-megosztás stb. 
 

6791 Szeged, Balabás u. 33. 
Mobil: 06 30/343-0346 

E-mail: nabesa@t-online.hu 

 

Nagy Berta Sándor 
Vezetékes távközlési technikus 
Biztonságtechnikai szerelő 

REDŐNYÖK 
Reluxák, szúnyoghálók, árnyékolók 

GARANCIÁLIS 
szerelése, javítása. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 
Kímélje a bőrét, 

kímélje a mosógépét, 
kímélje a pénztárcáját! 

 

Mosáshoz használja a 
szappanfa termését. 

 

Az indiai mosódiót keresse a Zöld 
Sziget Gyógynövény Szaküzletben 

(ABC-vel szemben) és a 
Mini ABC-ben. 

Kapuk, kerítések, lépcsők 
készítése, hegesztés, gép- és 
szerkezetlakatos munkák 

Dorozsmán. 
Tel.: 06 20/931–7137 

16-tól 

Elektronikus számaink az Interneten 

is olvashatók! 

WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO 
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NYUGATI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BE-
SZERZÉSSEL.  

E SZELVÉNY BEMUTATÓJA 
10% KEDVEZMÉNYT KAP! 

 

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

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

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

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 ATI–Császárné Kft. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
(20/9431-444; 62/422-240) 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Web: www.aticsaszarne.hu 

 

Tanfolyamok indulnak: 
moped  tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi  autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxi-vezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 

nemzetközi árufuvarozó és személyszállító 
vállalkozó, autóbuszos személyszállítói, 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

Automata váltós kocsival oktatás. Mozgássérült oktatás. 
Motorszimulátoros képzés. 

Érintőképernyős számítógépen való gyakorlási lehetőség. 
OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

HP, Canon, Lexmark Epson utántöltő 
készletek és kompatibilis tintapatronok. 
Lézertoner utántöltés, lézertoner 

utántöltő porok.  
 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panoráma üzletházban) 

 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.inkmate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

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

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belső lépcsők 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
� 20 9493-408 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

 Számítógépek, perifériák 

EGA-TRADE Kft. 
 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor- és karburátor-javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség-javítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Fék futómű-javítás 
→ Klímafertőtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

Szeged, Szél u. 55. Tel.: 442-221 
Mobil: 70/234-2113, 20/464-7948 

Kőműves vállalkozó vállal belső 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hőszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minőségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

Nyugati autó-
alkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

––––    iskolaiskolaiskolaiskola––––    és irodaszerek,és irodaszerek,és irodaszerek,és irodaszerek,    
––––    fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,    
––––    nyomtatványok.nyomtatványok.nyomtatványok.nyomtatványok.    
    

Szeptember 12-ig tanszervásár. 
Minden iskolaszer-vásárlás esetén 
10%, iskolatáskára 20% engedmény. 
Beiskolázási utalványt elfogadunk. 

 

Új cím: Szent János tér 3. 
(a templom és az ABC között) 
NyitvaNyitvaNyitvaNyitva: H: H: H: H----P: 8P: 8P: 8P: 8----17, Sz: 817, Sz: 817, Sz: 817, Sz: 8----12121212    

Tel: Tel: Tel: Tel: 30/36030/36030/36030/360----7943794379437943    

Festést-mázolást 
glettelést, hőszigetelést, nemes vakolást, 
padlóburkolást, csempézést vállalok. 

Tanács Zoltán 
Mobil: 70/275-25-11, 20/495-33-50 

4 óra után minden nap. 
Cím: 6791 Szeged–Dorozsma, Málna u. 38. 

E-mail: Tanacs.Zoltan@szelmalomktv.net 

Szobafestő-mázoló munkát vállal 
Molnár Antal 

Vadliba u. 14. 
Tel.: 30/751-5064 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és szellőző-

berendezés-szerelő és -javító mester. 

Gázkészülékek javítása! 
 

Vállalom: 
 

– fürdőszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, 
festéssel az átadásig; 

– klímák telepítése 
és forgalmazása; 

– csőtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

1 palack esetén is! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 
 

Tel.: (62) 461-126 
Mobil: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Hirde tés fe l vé te l :  06 20 470-6587 ;  06  30 469-2694.  

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 3. 

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
I NGA TLA NKÖ Z VET ÍTŐ ,  ÉR TÉ K BEC SLŐ  

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat, üdülőket, zárt kerteket. 
Közvetítői díjat csak az eladó illetve megbízó fizet. 

A vevőnek a közvetítés díjmentes. 
 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csütörtök: 14-17, 
vagy egyénileg megbeszélt időpontban. 

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy  
a Szeged belvárosi, gyálaréti, tápéi és 

kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és 
újra meg nem váltott – különböző típusú  

temetkezési helyeket Társaságunk 
folyamatosan elkezdi kiüríteni, újra értékesíteni 
2009 december 31-től. A Szeged belvárosi, 
tápéi, gyálaréti temetőben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged belvárosi 
temető  irodájában személyesen, vagy 
telefonon a 62/543-745 és 62/543-746 
telefonszámokon 800 és 1500 óra között; 
a kiskundorozsmai temetőben található 
temetkezési helyekről a kiskundorozsmai 
temető irodájában személyesen, vagy a 

62/463-035 telefonszámon 800 és 1500 óra között. 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOK    
 

Csirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvező áron kapható! áron kapható! áron kapható! áron kapható!    
 

Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Várjuk üzleteinkben! 
 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

461-067 

 
 
 
 

 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Kezdődik az iskola, nincs miben rúgnia? 
Sportcipők, vászoncipők minden méretben! 

AVON tanácsadás 
 

Telefon: 06 30 254-1440 

Előre gondoljon a meleg nyárra! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, 
karbantartása 

 

Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, amit a férje megjavított! 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 
NYITVA: H-V: 6–10. 

KÜRTÖS KALÁCS ÉS ROLLIS VIRSLI 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

JAVÍTÁSI KUPON 1000 FT ÉRTÉKBEN 
Számítógépek teljes körű javítása, 

Internet-megosztás, parabolák, beltéri egységek, 

TV, magnó, rádió szakszerű, gyors, olcsó javítása, 
új készülékek forgalmazása a régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs kiszállási, 

bevizsgálási stb. díj! Ingyenes árajánlat! 
Ön kizárólag az elvégzett javításért fizet, amelyre 

garanciát vállalok! 

Szekeres Árpád e. v.       Mobil: 30/284-1228 
(0-24 h, hétvégén is!) 


