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Fiatalok! Ne vesztegessétek az időt az előttetek járó nemzedékek terméketlen elítélé-
sével, hanem inkább tudatosan kerüljétek az általuk elkövetett hibákat. 

(II. János Pál, 1991, Debrecen) 

HAVI GONDOLAT 

Axelero Internet kábeltévén már 6900 forinttól! 
A részletekért lapozzon a 3., 5. és 9. oldalra. 

BUDAI ISTVÁN 
 

Május 
 
Hallom zöld dalaid, 
te fürge, szép suhanc. 
Hangod lágyan andalít, 
ahogy a parkon átsuhansz. 
 
Hallom zöld dalaid, 
kint susognak a fák. 
Ringatják őket lantjaid: 
a langyos éjszakák. 
 
Hallom zöld dalaid: 
a hangok végtelen jönnek, 
ledönteni akarva falait 
a makacskodó csöndnek. 
 
Hallom zöld dalaid 
Ó, meddig hallom még? 
Hangod lágyan andalít, 
de megdördül az ég. 

„Egészen a Tiéd vagyok… 
…és mindenem a Tiéd.” 

Emlékszem, hétévesen Harkányban 
nyaraltunk, amikor Pécsett égve maradt 
az autó lámpája, és nem indult. Nagyon 
meleg augusztus volt, alig volt már valaki 
a parkolóba, mégis rövid időn belül meg-
érkezett a segítség. Arra is emlékszem, 
hogy tizenkét évesen Győr felé mentünk, 
és nem ülhettem a barátaimmal egy bu-
szon, csak akkor tudtunk egymásnak inte-
getni az ablakon keresztül, amikor a bu-
szok megelőzték egymást. Nagyon hideg 
szeptember volt. És emlékszem, hogy 
mindkét alkalommal néztük az eget, és 
vártuk a fehér színű helikopter érkezését. 
Mindenki örömujjongásban tört ki, ami-
kor megjelent, és alig hittünk a szemünk-
nek mindkét alkalommal, amikor néhány 
méterre tőlünk elgördült a jellegzetes kis-
autó, és II. János Pál pápa áldott meg min-
denkit, és integetett ki nekünk. 

Ezek az én személyes élményeim töre-
dékei a két magyarországi pápalátogatás-
ról. A világon a másfélmilliárd keresztény 
emberen kívül a más vallásúakat és a nem 
hívőket is megérintette személye. Minden-
kinek van egy képe róla, sokan próbálnak 
jelzőket aggatni rá, mint az eddigi pápák-
ra, de huszonhat éves szolgálatát talán 
csak a címben olvasható püspöki és pápai 
jelmondata foglalhatja össze. Néhány, vele 
kapcsolatban sokat hangoztatott kifejezést 
érdemes felidézni. 

A médiapápa: le kell szögezni, hogy 
ezt a szó legpozitívabb értelmében kell 
említeni, hiszen felismerte, hogy a legna-
gyobb nyilvánosságot itt kaphatja meg az 
általa képviselt hit és egyház. Nemcsak őt 
követték a kamerák, hanem be is telefo-
nált egy élő olasz tévéműsorba egy vita-
tott kérdés ügyében, a műsorvezető alig 
tudott megszólalni a meghatottságtól. A 
Katolikus Újságírók Világszervezete is 
úgy fogalmazott, hogy ihlető támogatásá-
val segítette őket, részt vett egyik világ-

kongresszusukon. A sajtót az emberiség 
javára használta fel, fontosnak tartotta, 
hogy a jó erkölcs és értékrend a médiában 
is meggyökerezzen. 

Az utazópápa: az emberek nem csak a 
tévében láthatták őt, bejárta az egész vilá-
got, így láthattam kétszer is Magyarorszá-
gon. Századik utazását is megünnepelték. 
Csak néhány hely, ahol járt: Latin-
Amerika, Írország, USA, Törökország, 
Afrika, Brazília, NSZK, Pakisztán, Fülöp-
szigetek, Japán, Anchorage, Haiti, Alasz-
ka, Korea, Thaiföld, Elefántcsontpart, 
Lichtenstein, Svájc, India, Új-Zéland, 
Seychelle-szigetek, Skandinávia, Málta, 
Ruanda, Észtország, Jamaica, Kuba, Ro-
mánia, Egyiptom, Szentföld, Ukrajna, 
Görögország, Azerbajdzsán, utolsó útja 
Lourdes-ba vezetett. 

A fiatalok pápája: már pápasága kez-
detén megszólította a fiatalokat, bennük 
látta az Egyház jövőjét. Én már az ő idejé-
ben születtem, nem ismertem más pápát, 
és sokan vagyunk így. Katolikus Ifjúsági 
Világtalálkozókat tartanak 1985. óta. Az 
Ifjúság éve alkalmából apostoli levelet írt a 
világ ifjúságának. Azt mondta, hogy a 
rockzene és a breaktánc is alkalmas Isten-
hez szóláshoz. 

A szentek pápája: mindenidők legtöbb 
szentjét és boldogját avatta. Több magyar 
vonatkozást is találhatunk: Apor Vilmos, 
Batthyány-Strattmann László, a kassai 
vértanúk, Hedvig - Nagy Lajos király 
lánya, Árpádházi Kinga, Romzsa Tódor, 
legutóbb pedig IV. Károly magyar király 
vált boldoggá. Talán nem kell sokat vár-
nunk, hogy a már „nagy”-ként emlegetett 
pápa közéjük emelkedjen. Halála után 
azonnal a Szent Péter téren összegyűlt 
tömeg a szentté avatását kérte. Ez egy 
hosszú folyamat, de már elkezdték a cso-
dák keresését. 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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Röviden 
 

■ Ismét régi szépségében látható a kis-
kundorozsmai templom 1862-ben állítta-
tott és az idők folyamán igen megkopott 
mellékoltára, amelyet a hajdani mecénás, 
Nagymihály Istvánné Kálmán Anna leszár-
mazottainak támogatásával hozták hely-
re. A gyermek Szent Annát szüleivel 
ábrázoló festmény mellett az oltár fel-
építményét is restaurálták. A késő ba-
rokk stílusban épült templom oltára 
Szabó Tamás restaurátorművész vezeté-
sével készült el. A négy éven át tartó 
munkálatokban Simon Ferenc festőmű-
vész és Petrov András asztalosmester is 
részt vett. 

 
■ Sporthírek 

 
Megyei I. osztályú labdarúgás 
Mindszent–Kiskundorozsma 1–4 (0–2) 
Mindszent, 200 néző. Vezette: Nemes. 
Ifjúságiak: 1–2 
 
Megyei NB 1/B-s kézilabda 
Szeged-Kiskundorzsma KSE–Gyula 27–
22 (15–13) 
NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés. 
Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150 né-
ző. Vezette: Herczeg, Sápi. 
Fehérgyarmat–Szeged-Dorozsma 31–32 
(11–14) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Fe-
hérgyarmat,  300 néző .  Vezette: 
Kolarovszki, Szabó. 
Makó KC–Szeged-Dorozsma 33–26 (15–
15) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Ma-
kó, 100 néző. Vezette: Bakos, Holmann. 

Célba ért a 
fénystaféta 
 

Az Einstein halálának 50. évfordu-
lóján Princetone-ból elindított 
fénysta féta – mint már a 
DorozsMában beszámoltam róla – 
Magyarországon, sőt épp rajtunk 
keresztül haladt. A fény Magyaror-
szágon való átjuttatására 21 per-
cünk volt. A toronyról toronyra 
villanó fény az országba 21 óra 51 
perckor ért, s azonnal továbbítot-
tuk templomunk tornyából. A sze-
gedi Optikai és Kvantumelektroni-
kai Tanszék nagyteljesítményű 
lézerfényét a Dóm tornyában elhe-
lyezett nagy tükör segítségével 
irányították a mi tornyunkra. Innen 
reflektorral továbbítottuk Szaty-
maz felé.  

A villanások igen gyorsan szö-
kelltek toronyról toronyra, 22 óra 
után 10 perccel ért át Ausztriába. 
Magyarország tehát teljesítette 
időre a feladatát. 

A fény továbbításának másik 
módja volt a lámpáról lámpára 
adogatás. Mintegy ezer – főleg 
fiatal- vett részt ebben szerte a 
városban. Dorozsmára is jött ki 
egy lánc a templomig, s lámpájuk 
villantásával adták tovább a jelet a 
fiatalok. Az est a Dóm téren Ein-
stein portréjának kialakításával 
végződött, amikor is 800 zseblám-
pa világított az éjszakában – igazi 
fény-képet formázva. 

(Sajnos a repülőtér világításá-
nak szerelése miatt nem engedték 
a fényképező repülőgépet felszállni, 
így felülről nem készülhetett fény-
kép a „fény-kép”-ről.) 

Ez a fénystaféta nem is annyira 
látványosságával, mint inkább jel-
kép-erejével válik felejthetetlen 
élménnyé a résztvevők számára. 

 
MORÓNÉ TAPODY ÉVA 

Mi hangzott el a 
csatornázási 

fórumon 
A csatornázás Dorozsmán címmel 

lakossági fórumot tartott április 19-én a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban Kohári 
Nándor (FIDESZ MPSZ listás dorozsmai) 
önkormányzati képviselő. 

Jelen volt a fórumon Fábián József a 
17. sz. vk. önkormányzati képviselője is. 

Sajnálattal és némi felháborodással 
vették a jelenlévők tudomásul, hogy a 
csatornahálózatot kivitelezők képviselője 
a fórumon nem jelent meg. 

Bevezetőben Kohári képviselő úr is-
mertette a fórum megtartására az inspirál-
ta, hogy több megkeresést kapott 
Dorozsmáról a csatorna hálózat építésével 
kapcsolatos problémákról. 

Ismertette átfogóan a csatornázási 
munkák beruházás előkészítésével és le-
bonyolításával kapcsolatos törvényi, sza-
bályozási előírásokat. Továbbá elmondta a 
Csatorna Bizottság közgyűlésének beszá-

molójából a Dorozsmát érintő negatív 
jellegű megállapításokat. 

A lakosság részéről hozzászólók több-
sége az utcájukat érintő építéssel kapcso-
latos kellemetlenségekről vagy jelenleg is 
fennálló hiányosságokról igen indulatosan 
szólt hozzá a témához. Különösen sok 
jogos észrevétel hangzott el a Mester utcai 
lakosoktól, akik utcáját 2004-ben tavasszal 
kezdték el csatornázni, és a mai napig 
nincs átadva. A fővállalkozó egyik-másik 
csapata itt kísérletezte ki (vagy tanulta) a 
nyílt víztartásos csatornaépítés (sárban 
való dagonyázás) és a lakosság türelmét 
próbára tevő kínszenvedéseit.  

Elhangzott többek között, hogy 2004-
ben mintegy negyven utcában csatornáz-
tak Dorozsmán, ebből négy utca nem ke-
rült átadásra (Mester, Hegedű, Bródy és 
Bence utcák). A Mester u. kivitelezője a 
fővállalkozó, míg a másik 3 utca kivitele-
zőjével a fővállalkozó szerződést bontott. 

Az elkészült kb. 14 km csatornából kb. 
2 km nem került átadásra. Több utcában a 
kohósalak út teljesen tönkrement, ilyenek, 
a Dinnyés, Kubikos és Bence, Hajdú stb 
utcák. 

Fábián József képviselő úr elmondta, 
hogy ismertek előtte a problémák, vala-
mennyi megszüntetésére személyesen 
vette fel a kivitelező féllel, de sajnos kezde-
ményezései nem mindig jártak megfelelő 
eredménnyel. Arra kérte a lakosságot, 
hogy ismert telefonszámán vagy fogadó-
óráin ezután is jelentsék be a hiányosságo-
kat, hogy intézkedhessen azok elhárítására. 

Elhangzott a fórumon, hogy ez év 
májusában elkezdik a tavaly átadott ut-
cákban az aszfaltszőnyeg elhelyezését 
(Orczy, Sztriha, Vitorla, Újvárosi stb.). 

Kérték a lakosságot és az önkormány-
zatot, hogy nagyon figyeljenek oda arra, 
hogy a drága aszfaltszőnyeg csak megfele-
lően rendbetett, alapozott, kijavított útfe-
lületekre kerülhessen elhelyezésre, mert 
ellenkező esetben felfagy, feltöredezik. 

Elhangzott, hogy kevésnek és elégte-
lennek tűnik a műszaki ellenőrzés, növel-
ni kellene az ellenőrök létszámát és jelen-
létét annak megelőzésére, hogy a kamerás 
átvételek után ne kelljen újból utat, csator-
nát bontani. 

Összefoglalóul a jelenlévők arra a 
következtetésre jutottak, hogy Szeged 
Város Önkormányzata nem kezeli súlyá-
nál fogva ezen fontos beruházás ügyeit, 
érzéketlen a lakosság panaszainak egy 
részére. Az illetékesek részéről 
(Víziközmű Működtető Rt.) nincs megfe-
lelő fogadókészség a lakossági panaszok 
kiküszöbölése érdekében a kivitelező jobb 
munkára való rászorítására. 

Végül Kohári képviselő úr megígérte, 
hogy az önkormányzatnál kezdeményezni 
fogja vizsgálóbizottság felállítását a jelen-
tős részben rosszul, sok hiányossággal és 
a lakosság felesleges bosszantásával bo-
nyolított beruházás ügyének megvizsgálá-
sára. 

TÍMÁR L. 



2005. április 30. 3. oldal 

Fogadóórák 
 
Fábián József önkormányzati képviselő fogadóórái: 
Május 10. 16 óra, Jerney János Általános Iskola 
Május 23. 16 óra, Önkormányzati kirendeltségi iroda 
Mobil: 06 30 535 0056 
 
Tóth József önkormányzati képviselő fogadóórái: 
Május 2. 17 óra, Bölcs u. Családsegítő Ház 
Május 9. 17 óra, Bölcs u. Családsegítő Ház 
Május 23. 17 óra, Petőfi Sándor Művelődési Ház 

Kiskundorozsmai vállalkozók 

Bányai Attila, a Bányai Cukrászda tulajdonosa 
Lakóhelyünk központjában áll egy szívesen látogatott saroképület, a 

Bányai Cukrászda és Pizzéria. Tulajdonosával, Bányai Attilával beszél-
gettem arról, miért választotta az édességek világát. 

 
Először szakács szakra jelentkeztem, de már az elején átirat-

koztam, így cukrászként kezdtem. 1977-80-ig Hódmezővásárhe-
lyen tanuló voltam, azután Szentesen, a Petőfi Szállóban dolgoz-
tam, majd 1983.-ban átjöttem a Csongrád Megyei Vendéglátóhoz 
két-három évre. Katonaság után a Dugonics téri Z Nagy Cuk-
rászdába kerültem. Kiskundorozsmán 1992. február 22-én nyitot-
tunk ki, még a régi zöldséges helyén, tehát a feleségemmel már 
közel harminc éve ez a hivatásunk. Segítsége és szakmai tudása 
nélkül ez az üzlet még nem érte volna el ezt a színvonalat. Az 
öcsémmel 1994. óta dolgozom együtt, akinek szakmai felkészült-
ségére és munkájára bármikor számíthatok. Amint lehetőségünk 
lett rá, megvásároltuk ezt az üzletet, és szépen, fokozatosan épí-
tettük fel ezt a cukrászdát. A kezdetkor úgy láttam, hogy a bel-
magasság miatt kétszintes épület az ideális. Borzasztó nagy átala-
kítást végeztünk, leszaggattuk az összes mennyezetet, az utcafa-
lat is újra kellett építeni, mert rossz állapotban volt, ki kellett 
cserélni a víz- és villanyvezetékeket. Végül 1996-97.-re kész lett 
felül a pizzéria és alul a cukrászda a termelőműhellyel 

 
Dorozsmán nem találunk más pizzériát. 
 
Igen, egyedül vagyunk, de csak délután van rá igény. A piz-

zázó réteg főleg középiskolásokból és főiskolásokból áll. Szege-
den minden utcasarkon találnak, mi már csak a hazajövő vendé-
geket tudjuk várni, de szükség van rá. 

 
Úgy látom visszatérő vendégei is vannak. 
 
Sok törzsvendégünk van, sokan járnak ki Szegedről is, gon-

dolom a sütemény minősége és a kiszolgálás miatt. A külcsín is 
fejlődik, bepucoltuk, leszigeteltük a házat. Most olyan a cukrász-
da, hogyha kimegyek a műhelyből, kimondottan jól érzem ma-

gam, a tizenéves vágyam beteljesülését látom. Úgy érzem, a ven-
dégek is meg vannak vele elégedve, sok az ittfogyasztás, beszél-
getés. Igyekszünk, hogy bárhonnan az országból érkezzenek is a 
vásárlók, megfelelő színvonalat tudjunk nyújtani nekik. 

 
A cukrászdákhoz a fagylalt is hozzátartozik. 
 
Tavaly nem álltak rá az emberek, mert sűrűn és sokáig esett 

az eső. Az egész országban a kollégák azt mesélték, hogy az az 
év nem a fagylaltról szólt. Úgy tűnik eddig, hogy az idei sem, de 
szükség van rá, mert lassan sétálóidő lesz. A teraszt is minden 
évben május elsején meg szoktuk nyitni, így összesen hatvan-
hetven férőhelyet tudunk biztosítani. 

 
Mikor lett kész a terasz? 
 
A többihez képest később, három-négy éve, de még nincs befe-

jezve, erre egy kicsit várni kell. Azt szeretném, hogy már pár száz 
méterről látható legyen, hogy itt egy komoly kis objektum van. 

 
Ön a közéletben is szerepet vállal. 
 
Felkérnek kisebb-nagyobb dolgokra dorozsmai berkeken belül. 

Valószínűleg azért, mert sokan ismernek, így én is ismerem a lakos-
ság véleményét. Tudják azt is, hogy saját erőforrásból szoktam segí-
teni az óvodákat, iskolákat, nyugdíjas és egyéb civil szervezeteket. 

 
Tervez-e még rendezvényeket? 
 
Hat évig volt utcabál, sajnálom, hogy már nem tudom vállal-

ni. Aki nem foglalkozik vele, az nem tudja, milyen összegekbe 
kerül a zenekar, a hangosítás, a világítás, az útlezárás. Egyedül 
már nem tudtam felvállalni, nem kaptam annyi segítséget, támo-
gatást, amiből meg lehetett volna oldani. Nagyon hiányzik, 
Kiskundorozsmának igénye van rá, ez a résztvevők tömegén is 
látszott. Az első évben pár száz emberre számítottam, és kétezren 
jöttek, később ez a szám három-ötezerre nőtt. 

 
Milyen tervei vannak a közeljövőben? 
 
Az utóbbi időben sokat fejlesztettünk, új gépeket, pultot vet-

tünk, az átalakítás is befejeződött. Most a napi szükségletekre 
helyezzük a hangsúlyt, továbbjavítjuk a sütemények és a kiszol-
gálás minőségét. 

 
Köszönöm a beszélgetést. 

ZSÓFIA 
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Lovasoktatás Öreghegyen 

Talán nem mindenki tudja, hogy 
Dorozsma határától nem messze, a Vágóhíd 
után Sári Attila és Éva pár éve épített tanyá-
ján meg lehet tanulni lovagolni. Sári Éva 
lovasoktató arról mesélt, honnan jött ez az 
ötletük. 

 
Hirtelen döntés volt. Mivel itt nagy 

legelő van, ősgyep, kellett valamilyen 
állat, ami lelegeli. Kezdetben teheneket 
tartottunk, de azzal sok és más jellegű 
munka van. A gyerekek nagyon szerették 
a lovakat, nálunk ez már lómániává vált. 

 
Mióta jöhetnek a gyerekek? 
 
Tavaly kezdtük a táborozást, ezt az 

idén is szeretnénk folytatni. Később bent-
lakásosra tervezzük, de erre még egy ki-
csit várni kell, amíg készen lesz az épület. 
A napközis táborban reggel nyolctól dél-
után négyig vagy tovább maradnak a 
gyerekek. Ez kimondottan lovastábor, de 
lehetőség van kézműveskedésre is, vagy 
lehet barangolni a környéken és egyéb 
tájjellegű kikapcsolódást találni, de általá-
ban a résztvevők lovagolni szeretnének, 
vagy egyszerűen az állatok közelsége 
vonzza őket. Szívesen etetik nemcsak a 
lovakat, hanem a többi állatot is. 

 
Mennyire ismerik a városiak a lovakat? 
 
Ha nem is ismerik részletesen, de már 

szeretik őket azok, akik idejönnek, ha 
máshol nem is, képen már láttak. Valaki 
tényleg lovagolni akar, de valaki csak 
azért jön, mert hiányzik neki, a ló hátán is 
inkább az állat közelségét élvezi, otthon a 
tévében sem nagyon lát ilyen műsorokat. 

 
Általában milyen idősek jönnek? 
 
A legkisebb két és fél éves, de nagyon 

ügyes. Általában hat és tizenöt év közötti-

ek, utána kamaszodnak 
és egy időre elfordulnak 
a lovaglástól, de valószí-
nűleg visszatérnek. Fel-
nőttek is vannak, de nem 
annyira kitartóak, mint a 
gyerekek. Azt hiszik 
egyszerű, majd az első 
lovaglás után hat hétig 
izomlázuk van és abba-
hagyják. 

 
Mennyi idő alatt lehet 

megtanulni lovagolni? 
 
Ezt nem lehet így 

megmondani. Van olyan 
tízéves, akit két hét után 
el merek engedni a ka-
rámban egyedül, valakit 
még hat hét után is csak futószáron veze-
tek. 

 
Mennyi munka van a lovakkal? 
 
Mindennapi munka az abrakolás, 

csatakolás, tisztán kell tartani a bőrét és a 
patáját is, majd legelnek, este pedig 
ugyanez újra. Nem nagy lekötöttség, de 
egész évben tartani kell őket, a lovaglás 
pedig csak nyári szezonra szól, amint 
kisüt a nap, tavasztól késő őszig, teljesen 
időjárásfüggő. Ha fedett volna, télen is 
lehetne folytatni, vannak olyan kitartó 
gyerekek, akik szívesen jönnének. 

 
Más állatokat is látok itt. 
 
Van tizenegy lovunk, a már meglévő 

három csikó mellé még kettőt várunk. Az 
állatállományt próbáljuk bővítgetni. Úgy 
gondolom, egy tanyán kell hogy legyen 
csacsi, kutyusok, malacok, baromfi is, 
minél több érdekesség a gyerekeknek. 

 

 

Lenne igény az állatok megismerésére? 
 
Nagy szükség lenne rá, a lovaglásra is, 

akár testnevelés órák keretein belül is, 
mert a számítógéptől nagyon el vannak 
lanyhulva, keveset mozognak. Érdekes 
látni, hogy a beteg gyerekek is mennyire 
más világba kerülnek az állatok közelé-
ben. Tavaly autisták is jöttek rendszere-
sen. A kicsiknek is fontos lenne, hogy ne 
csak könyvből ismerjék az állatokat. 

 
Nem féltik a szülők a gyerekeket? 
 
Sajnos igen, és a félelmüket átadják a 

gyerekeknek, hogy a ló elöl harap, hátul rúg. 
Van olyan gyerek, aki a lótól nem fél, de a 
kutya és a törpekakas elől menekül. Nem 
tenné, ha a szülő nem mondaná. Természete-
sen van veszély, de csak úgy nem bántanak. 
Engedni kellene, hogy a gyerek erre maga 
jöjjön rá, és vele együtt a szülő is. Gondoltunk 
rá, hogy büfét kellene nyitni, hogy a szülők 
beszélgethessenek, leüljenek, ne érezzék te-
hernek ezt az egy-két órát. Akár egész napos 
kirándulást is lehetne szervezni a környéken. 

 
Milyen messziről jönnek? 
 
Deszkről most is rendszeresen járnak, 

és a tábor is meg van ígérve, ha jól tanul. 
Ha nekik ez nem távolság, akkor azt hi-
szem, Szegedről sem lenne az. 

 
Hány főből áll egy csoport? 
 
Egyedül nyolc-kilenc gyereket vállaltam, 

de bízom benne, hogy a nyáron már lesz 
segítségem, így többen is jöhetnek hetente. 
Tervezünk külön egy kézműves tábort, 
elképzelhető, hogy átcsatlakoznak egyikből 
a másikba. A kézműves tanárnő a gyerekek 
igénye szerint foglalkozik gyékényfonással, 
üvegfestéssel, de az agyagozás a fő profil, 
hiszen az van itt természetes formájában. 

Várjuk a gyerekeket! 
ZSÓFIA 
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Lebontják az állatorvosi rendelőt 
Az új Művelődési Ház építésére hama-

rosan sor kerül, így várhatóan napokon 
belül megkezdődnek a bontási munkála-
tok a Polgármesteri Hivatal udvarában. 
Mivel az állatorvosi rendelőt magában 
foglaló kis épület bontásra kerül, így a 
rendelő kiürítése már megtörtént. Mivel új 
és végleges helyiség kialakítására az ön-
kormányzat ez idáig még nem tett lépése-
ket – ennek biztosítása nem is kötelessége 
–, így átmenetileg a Polgármesteri Hivatal 
területén lévő valamely másik helyiségben 
fog zajlani a rendelés. Ennek pontos kije-
lölése még szintén nem történt meg, így 
elképzelhető, hogy sajnos csak alacso-
nyabb színvonalú ellátásra – betegbejelen-
tés, védőoltás beadása, egyszerűbb vizsgá-
latok, stb.– nyílik majd átmenetileg lehető-
ség. A műtétek végzése az elkövetkező 

néhány hónapban minden valószínűség 
szerint szünetelni fog. Minden egyéb az 
állattartási helyen (háznál) végzett kezelés 
az eddigiek szerint továbbra is zavartala-
nul folytatódik. A hatósági munka végzé-
se szintén változatlan. 

Az eddigi rendelési idők sem változ-
nak: hétfő, szerda, csütörtök 8.30-tól 9.30-
ig; kedd, péntek 8.00-tól 9.00-ig illetve 
16.00-tól 17.00-ig. A telefonszámok szintén 
változatlanok: 463–038 illetve 06-30/9723– 
016. A rendelés pontos helye a hivatal 
kapu aljában lévő hirdető táblára megfele-
lő időben ki lesz írva. Magam részéről 
mindent el fogok követni, az új, végleges 
állatorvosi rendelő mielőbbi kialakításá-
ért, melynek pontos helyéről kellő időben 
tájékoztatást fogok adni.  

DR. FARKAS ATTILA 

Ismét eboltás! 
 
Az 1995.évi XCI. törvény végrehajtásá-

ra kiadott, többször módosított 41/1997.
(V.28.)FM és a 81/2002.(IX.4.) FVM rende-
letek kötelezően előírják az ebek veszett-
ség elleni védőoltását, és az ezzel egyide-
jűleg kötelezően elvégzendő féregtelení-
tést is az alábbiak szerint: 

Minden három hónapos kort betöltött 
kutyát harminc napon belül, továbbá az 
első oltást követően hat hónapon belül, 
majd ezt követően valamennyi kutyát 
évente egyszer veszettség ellen be kell 
oltatni. A veszettség elleni oltással egyide-
jűleg az állatorvos köteles a tulajdonos 
részére kiadni az eb testsúlyának megfele-
lő mennyiségű féreghajtó tablettát, melyet 
tulajdonos köteles megvásárolni. 

Az állatorvos a beoltott ebekről nyil-
vántartást vezet, melyet köteles az önkor-
mányzathoz, illetve a kerületi főállat-
orvoshoz megküldeni, valamint a besze-
dett igazgatási szolgáltatási díjakat befi-
zetni. 

A tavalyi évben elvégzett ebösszeírás 
adatait, illetve a beoltott állatokról idén 
készített nyilvántartást számítógéppel 
összevetik, így az oltatlan ebek a hatóság 
tudomására jutnak. 

A be nem oltott ebek elszállítását és 
végleges elaltatását az önkormányzat a 
tulajdonos beleegyezése és kártalanítása 
nélkül a városi gyepmesterrel végrehajtat-
ja. 

A veszettség elleni kötelező védőoltást 
be lehet adatni egész évben: 

– állatorvosi rendelőben 
– az eb tartási helyén,  
– illetve meghatározott időpontokban 

közterületen kiírt „összevezetett” oltás 
keretében.  

A közterületen végzett “összevezetett” 
oltás alkalmával a kutya részletes vizsgá-
latára nincs lehetőség, így, mivel védőol-
tás csak egészséges állatnak adható, a 
tulajdonos felelőssége, hogy beteg, beteg-
ségre gyanús illetve gyengélkedő állatot 
az oltásra ne vezessen fel, hanem állator-
vossal előzőleg vizsgáltassa meg, és szük-
ség esetén gyógykezeltesse. A beteg vagy 
gyengélkedő állatnak beadott védőoltás a 
betegség súlyosbodásához, kedvezőtlen 
esetben az állat elhullásához is vezethet. 

 A veszettség elleni védőoltás csak 
akkor számít érvényesnek, ha az oltást 
végző állatorvos rendelkezik a Cs. m. 
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző 
Állomás megyei igazgató főállatorvosa 
engedélyével, és tagja a Magyar Állator-
vosi Kamarának. 

Az oltás megtörténtét az eb oltási 
könyvében csakis az Állatorvosi Kamara 
által kiadott, „Magyar Állatorvosi Kama-
ra” feliratú, az állatorvos nevét tartalma-
zó, számozott bélyegzővel lehet. Ezen 
kívül be kell jegyezni az oltás dátumát, az 
oltóanyag nevét, illetve gyártási számát.  

Szeged Megyei Jogú Város területén 

engedéllyel rendelkező állatorvosok neve 
ABC sorrendben az alábbi: 

 
Dr. Farkas Attila, dr. Fodor László, 

dr. Gősi Gábor, dr. Gaál Balázs, dr. Ha-
raszti Péter, dr. Horváth Imre, dr. Kis 
Albert, dr. Major József, dr. Maksay Fe-
renc, dr. Mender Ferenc, dr. Kókai Károly, 
dr. Komáromi János, dr. Krajcsovics Lász-
ló, dr. Papp Zalán, dr. Pinnyey Szilárd, 
dr. Perényi László, dr. Rácz Zoltán, dr. 
Rengei Antal, dr. Szalay János, dr. Prigli 
Mária, dr. Sikovanyecz János, dr. Somlai 
Tibor, dr. Steiber László, dr. Szendrei Gá-
bor, dr. Szigeti Gábor dr. Szőke István, 
dr. Ifj.Tihanyi Zala, dr. Tímár Béla, dr. 
Tóth Tamás. 

 
Az oltás és féregtelenítés díját az oltás 

helyén készpénzben kell megfizetni. 
A közterületen végzett „összevezetett” 

oltás díja 2005. évben 2 000 Ft, a féregtele-
nítő tabletta ára 100 Ft/tabletta (1 db tab-
letta 10 testtömeg kilogrammra elegendő). 

Rendelőben, illetve az eb tartási he-

lyén beadott oltást egyéb költségek 
(kiszállás, állatorvosi munkadíj) is terheli. 

 
Szeged-Kiskundorozsma területén az 

alábbi helyeken és időpontokban lesz 
eboltás: 

 
Május 3. kedd 9.30-tól 10.30-ig kispi-

ac mellett, cukrászda mögött (Széksósi 
út) 

Május 4. szerda 16.00-tól 17.00-ig 
Domaszéki út eleje 

Május 6. péntek 17.00-től 19.30-ig 
Faragó tér 

Május 11. szerda 16.00-tól 18.00-ig Új 
tér 

Május 19. csütörtök 14.00-től 16.00-ig 
Sziksósfürdő buszforduló 

Május 19. csütörtök 17.00-től 18.30-ig 
Kulipintyó Csárda (Bordányi út) 

Május 20. péntek 17.30-tól 19.30-ig 
kispiac mellett, cukrászda mögött 
(Széksósi út) 

 
DR. FARKAS ATTILA 
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Segítség a bölcsődének 
A Kiskundorozmai Bölcsőde kollektí-

vája és a gondozott kisgyermekek nevé-
ben ezúton szeretném megköszönni támo-
gatóinknak adományaikat, amelyekkel 
hozzájárultak munkánk jobbításához, a 
kisgyermekellátás színvonalasabbá tételé-
hez. Önzetlen segítségük nagy örömet 
okozott. 

Mucsi Péterné Évike számítógépet 
adományozott bölcsődénknek, amivel 
nagy hiányt pótolt intézményünkben. 
Használatával adminisztrációs munkánk 
minőségileg javul. 

Varga Zoltán grafikus, Sára apukája 
nagyon szép, szülőknek szóló bölcsődei 
tájékoztató kiadványt készített, a nyomdai 
költséget is magára vállalva. 

Farkas Péter a Best Gáz Kft, rattan 

fiókos kisszekrényt ajándékozott, a gyere-
kek játékkészletének bővítésére. Esztéti-
kus bujócska-házikót készített egyik cso-
portszobánkba, amit a gyerekek nagy 
örömmel vettek birtokba. 

Zádori Ferenc játék barkácsasztalt 
készített bútorlapból, ahol a gyerekek 
boldogan fúrnak-faragnak, mint a 
„nagyok”, manuális készségüket, kreativi-
tásukat fejleszthetik. 

Tóth Ferenctől, kolleganőnk férjétől, 
Wesco mozgásfejlesztő eszközt, tornapa-
dot kaptunk ajándékba. 

Fábián József képviselő úr képviselői 
keretéből facsemetéket vásárolt bölcső-
dénknek. 

Bencsik András, Perei Zsolt szülők 
rendezvényeinket szponzorálták. 

Bakó Brigitta, Hajas 
Tamásné szülők teljes 
á g y n e műg a r n i t ú r á t 
varrtak meg a gyere-
keknek és egyéb bölcső-
dei textília elkészítésé-
ben segédkeztek. 

Valamint köszöne-
tünket fejezzük ki min-
den szülőnek akik ala-
pítványi adományjegy 
vásárlásával, és játékok 
adományozásával segí-
tették gondozó-nevelő 
munkánkat. 

 

CSÁNYI MIHÁLYNÉ 
bölcsődevezető 

S. GRANDPIERRE CECILIA 
 

A boldog kisleány 
Élt egyszer, nem ott, ahol nem, hanem 

ott, ahol élt egy kisleányka, akinek mint a 
Hajnalka virág nyíltak ki égkék szemei, 
ajkára mosoly fakadt, s a vidámság pom-
pás, színes tollazatú madarai repdesték 
körül ágyacskáját minden reggel. 

Így volt ez hétfőn, kedden s a hét ösz-
szes napjain. 

Édesanyja felé nyúló ébresztő simoga-
tására készülő karjai a természet összes 
virágát szórták szét körülötte. Rózsaszín 
boldogság táncolt göndör hajfürtjein, me-
lyek, mint egy kis kincset fonták körül 
édes orcácskáját. Kék szemeiben a tenger 
szépsége mélyedt, bársonyos kerekded 
arcát az ottmaradt édes álom emléke ró-
zsaszín pírral színezte ki. 

Boldog volt, hogy édesanyja ott áll 
mellette, s angyalok vették körül, melyek-
nek szárnyain tarka-barka kis lepkék pi-
hentek meg. Ölelte a napot vidámságával, 
életkedve szétrepült a gyerekszobában, 
még a konyhába a kukta alá is beszökött a 
finom illatok közé. Imádta a reggelt, a 
délelőttöt. A tétlen álomból a valós játék-

világ érte kapaszkodó kincsei vártak kis 
kacsója érintésére. 

Házacskájuk mellett kis patak csordo-
gált, ahova olykor levitte a babáját fürdetni. 
Édesanyja kis takarót terített a puha zöld 
fűre, s ott játszott unos-untalan, a csendes 
délelőttökön. Olykor elszundikált a babája 
ringatása közben, s az újabb ébredés min-
dig életteli jókedvet varázsolt köré. 

Csak maga játszott, de sohasem érezte, 
hogy egyedül van. 

A kis pattogó pisztrángok játéka a víz-
ben, a leveleken csücsülgető, ugrándozó 
békák, s a szivárvány színeiben pompázó 
lepkék repdestek körülötte, meg-
megpihenve egy-egy kis mezei virágon, 
melyek mind társai voltak. Leszedett né-
hány kamilla virágot, pipacsot, bevitte édes-
anyjának. Csak szaladt a virágos mezőn, 
ahol ő volt a legnagyobb. Lépésére megha-
joltak a fűszálak, s utat nyitottak előtte. 

Édesanyja szemei a boldogságtól ra-
gyogtak, amikor a kis virágcsokrot meg-
kapta, s féltő gondossággal vázába tette. 
Leült kisleánya mellé, aki a lekváros ke-

nyeret majszolta, s orrocskájáról lepuszilta 
az oda is jutott falatkákat. 

Ketten éltek a kis házikójukban, de 
sürgés-forgás volt körülöttük. A természet 
élettel teli, nyugodt, szeretetbe zárt világá-
ban éltek. A csicsergő madarak zenéjének 
kottái lebegtek a lágy tavaszi szélben, 
mélyen és magasan, dó-ré-mi, kis-le-ány… 

Oly picike volt még, s a mező volt 
óriáspalotája. 

Esténként édesanyjával ültek a patak-
parton, kiscicájuk ott dorombolt mellettük, 
akit „Kisasszonynak” neveztek el, mert oly 
kényesen, kecsesen tudott járni fel s alá. 

Tágra nyílt csodálkozó szemeik az 
égen, a csillagok mezején bolyongtak, s 
utaztak a „Göncölszekéren az Angyalok 
földjén”. 

 
Lassan az álommanók szempilláikra 

szökdöstek, egyikről a másikra ugrándoz-
tak, mint egy kis híd fokain, majd a puha 
ágyacskáikban elmerültek mindannyian 
az álmok édes birodalmába egy új nap 
reggeléig. 

Beszélgetés a 
temetőben… 

 
Édesanyám! 
 
Ma 85 éves lennél, ha nem ragad el a 

halál tüskés, kíméletlen karja oly fiata-
lon, s én még nem voltam kilenc. 

A rózsaszín gyermekszobából egy 
sötét, fekete, mély verembe estem. Két-
ségbeesve tapogattam a feljáratot, s vár-
tam nyújtó karod, mely felemel onnan, 
ahogyan: - ha a macskaköves járdán 
megbotoltam, angyalkaroddal – mindig 
kéznél – felsegítettél. 

Gyerekként ért a felnőttcsapás, s 
kimondhatatlan, hogy mennyire fájt. 

A küzdelmek edzettek, pupilláim 
kikeredtek, s fényfelé vágyva, táruló 
szemeim világosságra nyílottak a ke-
mény gyermekévek alatt. 

Apám kényszer-szerepvállalása űr-
hiányod próbálta pótolni, a legjobb gát-
futóként átsuhanva, fájdalomtól megtört 
arccal az akadályokon. 

– Ma 90 éves lenne! Mikor ő is el-
ment, már nem voltam gyerek, de bú-
csúját gyerekként a felnőtt élte meg. 

Ti már ott vagytok hófehér felhők 
fölött, az angyalok között, s én itt állok a 
fekete földön – meghatottan, felnézve 
reátok büszkén – a fejfátok előtt. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Májusi egyházzenei hónap 2005. Kiskundorozsma 

+ Május 1. Vasárnap este ½ 7-kor a szentmisén dr. Csanádi László 
J. S. Bach és Liszt Ferenc műveiből orgonál. 
 
+ Május 2. Hétfő este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián Magda 
Dávid orgonál. 
Műsor: J. S. Bach: a-moll prelúdium 
Ich ruf zu dir… 
Nun komm der heiden Heiland… 
G-dúr prelúdium 
 
+ Május 3. Kedd este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián 
Perneczky Balázs orgonál. 
Műsor: Stanley: Trompet Tune 
Cesar Franck: Részlet a L’Organist-ból 
J. S. Bach: a-moll adagio 
Boelmann: Toccata 
 
+ Május 6. Péntek este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián Kiss 
Zsófia énekel. 
Műsor: Cesar Franck: Ovos omnes 
Panis Angelicus 
J. S. Bach: Drága jó Jézus… 
Orgonán kísér: Pócsai György 
 
+ Május 7. Szombat este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián köz-
reműködik Huszár Emőke hegedűn. 
Műsor: G. F. Händel: g-moll andante-adagio 
F-dúr adagio 
h-moll larghetto 
Orgonán kísér: Pócsai György 
 
+ Május 8. Vasárnap este ½ 7-kor a szentmisén a Dorozsmai 
Ifjúsági Kórus énekel. 
 
+ Május 9. Hétfő este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián Hajas 
Matild orgonál. 
Műsor: Buxtehude: G-dúr prelúdium és fúga 
J. S. Bach: c-moll triószonáta II. tétel 
Wenn wir in hochsten Nöten sein 
e-moll prelúdium 
 
+ Május 12. Csütörtök este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián 
Dóbisz Áron orgonál. 
Műsor: J. S. Bach: Esz-dúr prelúdium 
e-moll triószonáta I-II. tétel 
Esz-dúr fúga 
 
+ Május 13. Péntek este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián 
Kovács Levente orgonál. 
Műsor: Buxtehude: g-moll prelúdium és fúga variációk. 
J. S. Bach: G-dúr triószonáta (Vivace-lento-allegro) 
 
+ Május 14. Szombat este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián a 
Zsombói Ifjúsági Kórus énekel. 
 
+ Május 15. Vasárnap este ½ 7-kor a szentmisén a Lassus Ének-
együttes énekel. 
 
+ Május 16. Hétfő este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián a Ho-
zsanna Kórus énekel 
Vezényel: Pócsai György 
 
+ Május 20. Péntek este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián köz-
reműködik Szőke Szilárd trombitán. 
Műsor: Marcello: d-moll concerto 
Orgonán kísér: Pócsai György 

+ Május 21. Szombat este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián 
közreműködnek: 
Műsor: II. Róbert francia király: Veni Sancte Spiritus… 
Előadja: Kelemen Zoltán ének és Nyíri Ferenc harsona 
Fasch: c-moll szonáta I-II. tétel előadja: Héjja Endre 
Besozzi: B-dúr szonáta I-II. tétel előadja Asztalos Tamás 
F. Couperin: Passacaille, Chaconne előadja Nyíri Ferenc harsona, 
Asztalos Tamás harsona, Héjja Endre harsona, Lauer Zsolt harsona, 
Lauer Ágnes orgona 
 
+ Május 22. Vasárnap este ½ 7-kor a szentmisén a Vox Nova 
kórus énekel. 
 
+ Május 24. Kedd este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián Diósi 
Tamás orgonál. 
Műsor: Lübeck: F-dúr prelúdium 
J. S. Bach: Air 
Mendelssohn: B-dúr szonáta II. tétel 
Lübeck: F-dúr fúga 
 
+ Május 25. Szerda este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián 
Kuzma Levente orgonál. 
Műsor: J. S. Bach: g-moll fantázia 
Wer nun den lieben last walten 
Dandrieu: Offertorium 
Kittel: Fantasia 
 
+ Május 26. Csütörtök este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián 
Kőrözsi Kriszta orgonál. 
Műsor: J. S. Bach: c-moll prelúdium 
O Mensch bewein dein Sünde groβ… 
C-dúr Triószonáta II. tétel 
Max Reger: Gloria in excelsis 
 
+ Május 27. Péntek este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián 
Vojtovics Tímea orgonál. 
Műsor: J. S. Bach: h-moll prelúdium 
Wenn wir in höchsten Nöten sein… 
Wachet auf… 
L. Vierne: Final 
 
+ Május 28. Szomban este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián 
közreműködik Moró Emese fuvolán. 
Műsor: J. S. Bach: Esz-dúr szonatina 
Mozart: Ave Verum corpus 
Orgonán kísér: Pócsai György 
 
+ Május 29. Vasárnap este ½ 7-kor a szentmisén közreműködik 
a Fricsay Vonósnégyes. 
Gévayné Janurik Márta, Huszár Emőke, Behán Pál, Csala Éva 
Műsor: G.F.Händel: Largo 
J. S. Bach: Air 
W. A. Mozart: G-dúr vonósnégyes 
 
+ Május 30. Hétfő este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián 
Pócsai György orgonál. 
Műsor: J. S. Bach: Esz-dúr szonatina 
Esz-dúr triószonáta I. tétel 
Pikéthy Tibor: B-dúr prelúdium 
Mendelsshon: Final 
 
+ Május 31. Kedd este ½ 7-kor a szentmisén és a litánián dr. 
Csanádi László J.S. Bach és Cesar Franck műveiből orgonál. 
 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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„Egészen a Tiéd vagyok… 
…és mindenem a Tiéd.” 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Ökumenizmus: persze mit tekintünk 

csodának? Nem hiszem, hogy csak fizikai 
változásokat kellene ide sorolni. Tisztelet-
ben tartotta még az ősi vallásokat is, bár 
ettől még meg akarta őket ismertetni 
Krisztussal. Bocsánatot kért a keresztények 
mások elleni bűneiért, hiszen ezek nem 
egyeztethetők össze a Jézus által hirdetett 
szellemiséggel. Elsőként ment zsinagógába 
és mecsetbe. Temetésén a keleti vallások 
képviselői és a római főrabbi is részt vett. 
Szerte a világban tisztelettel beszéltek róla. 
A vallásokban nem a különbségeket, ha-
nem a hasonlóságokat kereste. 

A szenvedés pápája: már az első 
években veszélybe került az élete, me-
rénylőjét később mégis meglátogatta a 
börtönben. Az erős fizikumú, szívesen 
sportoló egyházfő pár éve Parkinson-kórt 
kapott, de romló egészségi állapota sem 
akadályozta meg abban, hogy folytassa 
hivatását. Bár felröppentek a hírek le-
mondásáról, ő újra jelmondatát idézte, 
tényleg mindenét Istennek adta. Utolsó 
hónapjaiban sokat szenvedett, de nem 
mulasztotta el, hogy áldást adjon ablaká-

ból Húsvétvasárnap. Kitartása itt is meg-
mutatkozott, bár levegőért kapkodott, 
nem engedte, hogy hamarabb visszahúz-
zák a kocsiját. Utolsó üzeneteinek lénye-
ge is ez volt: Ne féljetek! Örüljetek, én is 
boldog vagyok! 

Az irgalmasság pápája: egy héttel 
később már Teremtőjénél volt. Annak az 
Irgalmasság Vasárnapjának előestéjén 
távozott közülünk - hogy örökre velünk 
maradhasson -, amelyet öt évvel koráb-
ban ő vezetett be. 

Sokat emlegetik Máriához való ra-
gaszkodását, címerében is viselte az M 
betűt. Lengyelországot és látogatásakor 
Magyarországot is újra az ő oltalmába 
ajánlotta. Új rózsafüzér-titkokat is kö-
szönhetünk neki: a Világosság titkai Er-
délyből származnak. Sokan nem értik, 
miért nem kapta meg a Nobel-békedíjat, 
de ő díjaknál jóval többet kapott az embe-
rektől, és természetesen Istentől. 

A pápa, aki átvezette az Egyházat az 
új évezredbe, 85 évet élt testben. És még 
számtalant fog az emberek szívében. 

 
ZSÓFIA 

SZÍNHÁZALÓ 

Igazán szórakoztató darabot mutattak 
be a Szegedi Nemzeti Színházban. Ahogy 
az utóbbi két évben már megszokhattuk, 
igyekeznek minél több színészt megmoz-
gató művet keresni, most is huszon-
hárman jöttek ki meghajolni. A körülmé-
nyek azonban meglehetősen furcsák vol-
tak. 

A történet szerint az eladósodott 
család egy gazdag amerikai rokon emle-
getésével próbál több hitelhez jutni. 
Amikor a rokon váratlanul megérkezik, 
kiderül, hogy csak tíz dollárja maradt 
(az is kanadai). Hogy a pénznemeket 
továbbkeverjük, a család adóssága koro-
nában van, bár egyszer elhangzott a 
forint kifejezés is – talán tévedésből. A 
nagyon ötletesen hatalmas pénznagyítá-
sokkal bevont díszleten pedig a pengő 
feliratot olvashatjuk. Papp Janó ruháira 
sem lehet panaszunk, még a giccs is 
mindig a helyén van. Bár mind a hazai, 
mind a vendégművész játéka a megszo-
kott, vagyis illik a szerepbe, csak az 
eddigi szerepekbe is nagyon illik, ezzel 
már egy kicsit unalmas, Pataki Ferenc az 
Equus után újra kibontakozhatott. Per-
sze hiába erőlködött volna Király Le-
vente mellett, akinek már egy mosolyá-
ért is tapsviharban tör ki a közönség. 
Túl nagy legenda ő már itt ahhoz, hogy 
ne rá emlékezzenek egy darabból. 

Hát most nem emlékezhettek rá, hi-
szen sajnos kórházba került, a Színház 
pedig lépett egy merészet. Tudni kell, 
hogy a tervezett bemutató napján került 
sor a pápa temetésére, így a plakátok 
szerint a hétvégére kiírt előadások elma-
radtak. Árulkodik viszont az, hogy a 
premier előtt is már felröppent a hír, 
hogy péntek helyett szombaton lesz, mert 
a Nemzeti Színház országjáró programjá-

ban Szegedet hívta meg, és az ünnepélyes 
m e g n y i t ó r a  e k k o r  k e r ü l  s o r 
(megjegyzem, ezt valóban nem halasztot-
ták el a temetés miatt, főleg, hogy akkor 
még nem is volt meg a nap). Hogyan 
írhatok mégis a darabról? A temetés nem 
gátolta meg a színházat abban, hogy a 
nyilvános főpróbát (erre szól a bérletem) 
megtartsák egy nappal korábban. A cím-
szerepben Székhelyi Józseffel, aki egy 
nap alatt tanulta meg a szöveget. 

Ez nagyon jól hangzana máskor. A 
közelmúltban botrányt okozó színigazga-
tó elfelejtett, hogy csak címszereplő és 
nem főszereplő (mint fentebb írtam, az 
Pataki Ferenc volt). A teljesen feleslegesen 
megtartott főpróbán látszott is, hogy di-
rektorunk kilógott a sorból, ugyanis felis-
merhető volt az Éjjeli menedékhelyben 
játszott szerepe, és Homer Simpson röhö-
gése, akit ő szinkronizál. 

Hogy fogadta a közönség? Székhelyi 
belépett, szépen lassan végigsétált a szín-
padon, utolsó jeleneténél ismét hosszan 
kivárt, mielőtt kilépett a díszlet mögé, 
ahogy mindig szokta, azonban a szokásos 
taps helyett néma csönd fogadta. Talán 
nem volt szerencsés az sem, hogy a darab 
szerint többször is kiutasítják a házból, 
végül a városból is. Bár az első felvonás 
végén ő is hazaküld minket. Harsányabb 

BUDAI ISTVÁN 
 

Vázlat 
 

Árnyak dobbannak eléd, 
szikár alakok, 
szótlan veszed kalapod, 
s e reményvesztett 
küzdést feladod. 

nevetés fogadta a normálisnál azt a mon-
datot is, hogy „nem volt ekkora csalás a 
legutóbbi választás óta. (Igen, mintha ez is 
rá utalt volna.) 

Hogy fogadta a társulat? Általában 
egy sikeres vígjátékot követő tapsot a 
színészek nevetve, egymás kezét szoron-
gatva szoktak fogadni. A mosoly és a szo-
rongatás is megvolt, már ami az igazgatót 
illeti, a mellette állók azonban elgyötört 
arccal, minden érzelemnyilvánítás nélkül 
hajoltak meg. 

Hogy fogadta a Nemzeti Színház? 
Nem tudom, de ezt az előadást vitték 
most Pestre. Sikernek siker lehet, mert az 
író értett a hivatásához, de én azt hittem, 
hogy már többször közönségen tesztelt, 
népszerű darabot érdemes vinni. 

Mindenesetre érdemes megnézni, ha 
majd Szegeden is játsszák, talán Király 
Levente is felgyógyul. 

 
ZSÓFIA 

Dollár(?)papa 
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Személyes bélyeg: 
Egy egyedülálló meglepetés 

 
 
 

 
Ballagás lesz, baba születik, vagy esküvőre készül a család? 
Anyák napjára egyedi ajándékot szeretne adni? 
Szeretne Ön személyes bélyeget készíttetni szeretteiről, 
kedvenceiről vagy saját magáról? 
A személyes bélyeg megrendelési lehetőségeiről 
érdeklődjön az Önhöz legközelebb eső postán! 
Szeretettel várjuk, készséggel állunk rendelkezésére. 
 

Kiskundorozsma Posta 

40 éves osztálytalálkozót szerve-
zünk az 1965-ben végzett 8. b osz-
tály számára. Osztályfőnökünk 
Oláh Albertné volt. 
Részvételi szándékotokat jelezzétek 
Tivadar Tibornak a 463-093-as 
telefonon 2005. május 2-15-ig. 

BALLAGÁSI AKCIÓ! 
 

Arany, ezüst akció 
a Dorozsmai Ékszerüzletben. 

 

10-20% árengedmény 
 

Törtaranyát 1600 Ft/g áron 
beszámítjuk, ha üzletünkben 

vásárolja le. Felújított arany már 
2800 Ft/g-tól kapható. 

Hozott anyagból készítés, javítás, 
átalakítás. 

Tisztítást, vésést vállalunk. 
Dorozsma, Vadliba u. 1. 

Nyitva: H-P 9-17, Szo.: 9-12. 

Fürdök Tüzép 
 

Oltott mész akció 
CEMENT   SÓDER   HOMOK 

 

Zsombó, Szegedi út 8. 
Szeged, Dorozsmai út 88/A 

Tel.: 20/213 1321 
 

Nyitva tartás:  H-P: 7.30-16.00 
 Szombat: 7.30-11.30 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

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

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

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

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

Az utas kérdez... Néhány jól sikerült kérdés, amelyek-
kel mi, halandó utasok megédesítjük a 
MÁV Rt. információs szolgálatának hét-
köznapjait: 

 
Melyik sínre álljak, ha jön a vonat? 
A 15. 49-es IC-nek mikor van becsapó-

dása Budapestre? 
Kerékpárral hogyan juthatok el Buda-

pestre? 
A kiírásnál mit jelent a jobbra kifeje-

zés? 
A 16. 11-es vonat mikor indul? 
Mennyi egy vonat Nagyváradig? 
Milyen kapcsolatom van Nyíregyhá-

zán? 
Nem tudja véletlen, melyik napon kell 

menni Kenesére, a táborba? 
Holnap melyik a legközelebbi vonat 

Miskolcra? 
Van-e valamilyen áttétel Békéscsabára?  
A 9. 10-es vonat most hánykor indul? 
Az 5. 49-es vonathoz mikor kell ki-

menni? 
Harmincnapos jegyünk van, nem kell 

csinálni vele semmit? 
Melyik vágásról megy a vonat? 

Négy óra tíz az hány óra? 
Ha nem a 8. 49-essel megyek, nem 

csúszok el? 
A beszállás mikor kezdődik a szalkai 

vonatba? 
Szegedre hogy megy vonat, amiből 

nem lehet kiszállni? 
Hányas kocsiállásról megy a szegedi? 
Ez a vonat nem ülőhelyes ugye? 
„Mikor megy Albertirsára a vonat?” – 

Megmondtuk. – „És Albertirsán megáll?” 
A most innen induló vonat megáll Deb-

recenben? (jelzem Debrecenben, vagyunk…) 
A Tisza nevű vonat, hogy néz ki? 
A vágányszám az alagútban lesz kiírva? 
A mentesítő vonat elfogyott? 
Az egész osztályú menetjegy mennyi-

be kerül? 
Van most valami eltérítés Pest felé? 
12 óra után Hajdúszoboszló magassá-

gában mikor közlekedik? 
A Nyugati melyikbe áll be? 
Tavalyi menetjegyem van. Gyári. Ér-

vényes még? 
A 15. 22-es vonat megáll Hadházon az 

első kocsitól az utolsóig? 
Melyik vágányra szálljak, ha jön a vonat? 
Biciklivel akarok Nyíregyházára men-

ni. Kell nekem arra valami jegyet venni? 
Nyíradonyból legutóbb mikor fog 

vonat jönni? 
8. 27-kor indul. Mit jelent ez? 
Mennyibe kerül Miskolcig 1 egész vonat? 
Ragasztanak az IC-re kocsit? 
Karcagra félgyorsított mikor indul? 
A Nyugatiból a 29. 05-ös mikor indul? 
Ez állóhelyből indul? 
Mikor megy a keszthelyi fürdővonat? 
A 17. 12-es normál, natúr gyors? 
A nyugdíjas jó az Inter Cityre? 
A Kökin mikor áll meg a vonat? 

(Kőbánya-Kispest) 
Most azonnal nemsokára, mikor indul 

a következő repülő Egerbe? 
Az IC nem kanyarodik ugye? 
Még nincs kiugorva a betű vagy a 

szám. Addig nem lehet beülni? 

Beszélgetős utasok névvariációi IC 
vonatokra: Mississippi, Sziszi, Intercici, 
Interspar, Intenzív, Interkitti, Arizona, 
Interpol, Centercity. 

Vasutas munkatársai segítségével 
összegyűjtötte:  

SZENTES BÍRÓ FERENC 

A Bányai Pizzériában már 
nemcsak 40-féle pizzából 

választhat, hanem az 
alaptésztán kívül készítünk 
még magvas és rozsliszttel 

készült pizzákat is. 
Mindenkit szeretettel várunk 

12-20 óráig. 
Tel.: 461-023 
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VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 

0,75 Balatoni Ottonel muskotály bor 
 299,- +üveg 
0,75 Tolnai Olaszrizling  210,- +üveg 
0,75 Tolnai Kékfrankos  230,- + üveg 
1,5 l Magnézia ásványvíz 135,- 
0,5 dobozos Arany Ászok 139,- 
0,5 Pannonia üveges sör 99,- + üveg 
3 kg mosóporok 715-től 

 
H-P: 7-19, Szo.: 7-17., 

Vasárnap: 8-16 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, pörkölt húsok, 
marha, birka, pacal kapható. 
Igény esetén konyhakészre 

elkészítve. 
 

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

Rendelés.: 06 30 305-9737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 

szántását, rotátorozását valamint 
szárzúzást, fűnyírást vállalok! 

Tel.: 62 435-162 
Mobil: 06 70 557-2049 

Profilváltás miatt 
 

VÉGKIÁRUSÍTÁS 
 

Szeged, Széksósi út 24.  
Tel/Fax.: 62 550-567, 550-568, 30 925 0486 

2005. március 1-jétől üzletünk teljes árukészletét 

25-70%-OS ÁRENGEDMÉNNYEL KÍNÁLJUK! 
 Kőműves és burkoló Használt Antikvárium 
 szerszámok műszakicikk könyvek 
 25% 30-50% 100-300 Ft 
 árengedmény! árengedmény! áron! 

 

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

KÖKAR Kft. vállal 
személy– és tehergépkocsi 

–javítást, 
–műszaki vizsgára felkészítését, 
–vizsgára elvitelét, vizsgáztatását, 
–karosszéria javítását, 
–forgácsolási munkákat, 
valamint magánszemélyek és vál-
lalkozások részére könyvelést. 

Gépjárműjavítás: 
Kiskundorozsma, Zsombói út 
(a nagybani piactól 400 méterre) 

Tel.: 30/488-0251 
Könyvelés: 

Szeged, Ortutay u. 7., 
Tel.: 30/565-9421 

KERTI GÉP 
VÁSÁR 

 
5,5 LE Honda kapálógép 
2*3 kapával 
4,5 LE Honda kapálógép 
2*2 kapával 
1500 wattos elektromos fűnyíró, gyűjtős 
 
1000 wattos elektromos fűnyíró, gyűjtős 
 
220 wattos elektromos fűszegélynyíró 
 

 

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

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 

107 000 Ft 
95 700 Ft 
17 500 Ft 
12 990 Ft 
3 100 Ft 

Kutyák veszettség elleni védőoltása 
háznál vagy rendelőmben az össze-
vezetéses oltásnál kért áron, a hét 
minden napján! 
Szombat-vasárnap: de. 10-12 közt 
Subasában a Rebarbara (volt 24. u.) 
15. sz. alatt oltok. 

Rendelési idő lakásomon: 
Dorozsmai út 122/B 

de. 6-10-ig, du. 15-18-ig. 
Telefon: 461-750 / 06 70 283 9940 

 
dr. Komáromi János 

szakállatorvos 

Zsuzsi divat ajánlata 
 

– Tavaszi kosztümök, nadrágok, felsők 
38-54-es méretben 
– Gyermekruházat széles választéka 
 

Ballagó ingek, nadrágok, szoknyák 
érkeztek! 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 
 

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

Vágnivaló csirke eladó! 
 

2-2,5 kg-os fehér csirkék 
260 Ft/kg az ára. 

Május 6-7., 14-16., 8-18 óra között. 
Zsombó után a forráskúti úton 

1 km-re a telefontoronynál! 
Tel.: 06 30 6553 552 

Újvári 

Nárcisz-Virág-Ajándék 
(a Takarékkal szemben ) 

 

Anyák napi csokrok nagy választékban 
Ballagási csokrokra előrendelést felveszünk. 

 

Nyitva: H-P: 8-17-ig, 
Szo.: 8-12-i, V: 7-10-ig. 

Telefonon előrendelést felveszünk! 
06-20/369-1190, 06-20/231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 
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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. 

 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

 
Nyitva: 7-18 

 
Csibenevelési akció! 

Uni indító 20 kg 1800 Ft 
Uni nevelő 20 kg 1650 Ft 

Uni befejező 20 kg 1550 Ft 

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 

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 

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

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

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

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

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

Telefon: 06 20 392 8608 

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

 Láp u. 15.  biroedit@vnet.hu 
435-762,  30/228-2059 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● Iskola– és 
irodaszerek 

● Csomagolók, 
ajándékkísérő 
képeslapok 

● Ajándéktárgyak. 
 

Parkoló– és buszjegy értékesítése. 
Fénymásolás. 

 

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

MENÜ a hét minden napján 
 

1. Leves 
2. A, B, C ill. fittness házias menü-

vel, többféle pizzaválasztékkal 
várjuk kedves vendégeinket! 

 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

 

Szélmalom Vendéglő 
Tel.: 461-363 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
 

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

 

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

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
 
 
 
 
 

• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

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

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

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

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

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

Műszaki kereskedés 
 

Üzlethelyiség kiadó! 
 

Szeged, DOROZSMAI ÚT 139. alatt 
76 m2-es magánházrész egyben vagy 

megosztva kiadó. 
 

Érdeklődni: 
Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 30/329-0567 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

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

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

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
I N G A T L A N K Ö Z V ET ÍTŐ  É S  É R TÉ K BE C S LŐ  

 

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

 

Földhitel és Jelzálogbank Rt. 
hiteltanácsadója 

 

Tel.: 06 30 / 2486-944 
Üzenetrögzítő: 62 / 460-266 

E-mail: vecsine.anna@axelero.hu 

2P-DOR 
Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítási ügyeit a belvárosban 

szeretné intézni? 
Várjuk Szeged, Püspök u. 9. (Mérei 

és Püspök u. sarok), valamint 
Kiskundorozsmán a Czékus u. 53. 

szám alatti irodánkban! 
 

Az Allianz Hungária Biztosító Rt.  
biztosításainak teljes körű ügyintézése! 

 

Pusztai Lajos 
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 

Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztailajos@invitel.hu Közlöm leendő vendégeimmel, hogy 
MEGKEZDTEM női-férfi 
KÉZ-LÁBÁPOLÓ 

MŰKÖRÖMÉPÍTŐ 
tevékenységemet. 

Apellis Szépségszalon 
Munkaidö: SZE, P: 13.30-18.30; Cs: 9.30-16.30.; 

Szo.: 8.30-11.30 
Jerney u. 6. Tel.: 463-144 

  

Ballagási akció a 
FRISURE FODRÁSZATBAN! 

(JERNEY utcában 
a Kulcsmásoló mellett) 

 

Férfi, női hajvágás és fizurakészítés 
most kedvezményes áron! 
Május 7-én szombaton rugalmas 

nyitva tartás a ballagásra 
való tekintettel! 

 

Bejelentkezés: 06 70 200-5716 számon. 
Nyitva: H-P: 7-11, 13-19. Szo.: 8-12. 

MOLNÁR ORSOLYA 

A DÉLI-FARM Kft. 
tavaszi 

vetőmagkínálata 
 

Kukorica, napraforgó, tavaszi árpa, 
tavaszi búza, tavaszi zab, szemes cirok, 

siló cirok, szudánifű, lucerna, köles, 
fénymag, csillagfürt, bükköny 

Műtrágyák: ammóniumnitrát (magyar 
és román), karbamid, komplex NPK 

(16:16:16%, 0:10:28% stb.) 
 

Cím: Szeged-Kiskundorozsma, 
Kettőshatári út 6. 

(a Nagybani zöldségpiac mellett) 
Tel.: 62/556-120, 556-130 

Mobil: 30-604-2772 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

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

Szeged, Csongrádi sgt. és Gém u. 
sarkán épülő társasházban laká-
sok eladók. 
 

Bényi Építési Iroda 
Tel.: 461-954 (este) 
Mobil: 20/980-5441 


