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Sajtóközlemény a Südfrucht Kft-től 
Szeged, 2002. április 12. 

 
Az elmúlt időszak eseményeiből az 

következhet, hogy már csak a Zsombói 
úti önerős nagybani piac megvalósítá-
sáról folynak a tárgyalások, lehet 
azonban azt is sejteni, hogy kinek nem 
áll érdekében a júniusi piacnyitás. 

A gazdasági alpolgármesterrel 
történő kapcsolatfelvételt követően a 
Szebi Rt. (Szeged) részéről Kerekes 

Péter úr kezdeményezett találkozót a 
Südfrucht Kft. (Budapest) képviselői-
vel 2002. március 28-ára. A tárgyalá-
son a Szebi Rt. alapos mérlegelés után 
arra a megállapításra jutott, hogy a 
Sziksósi úti piacra vonatkozó korábbi 
közgyűlési előterjesztését kevésbé 
tartja versenyképesnek a Südfrucht-
féle nagybani beruházással szemben. 

 
(Folytatás a 2. oldalon) 

Az első 
 
Az első – bármilyen tett, vagy 

dolog legyen – mindig emlékezetes 
marad. Számomra az évezred első 
szavazása valóban az első szavazás 
volt, és több szempontból is mara-
dandó élmény. 

Első szavazóként már én is vok-
somat tehettem a szavazófülkében. 
Én is és a többi korombeli szavazó is 
ikszet tehetett a mellé a párt vagy 
képviselő mellé (vagy alá), amelyről 
úgy gondolta, számára megfelelő. Ha 
csak elhanyagolható százalékot is 
jelentett ez az egy voks, mégis jó volt 
tudni, hogy azon millió magyarok 
között vagyok én is, akik végre tud-
ják gyakorolni már 12 éve legalapve-
tőbb demokratikus jogaikat – vá-
laszthatnak, ki kormányozza az or-
szágot a következő négy évig. 

Emlékezetes volt, mert mindezek 
mellett én a 2. választókerület 517-
es választókörének szavazatszámlá-
ló bizottsági tagja voltam. Április 7-e 
és 21-e hosszú és fárasztó nap volt 
számunkra. Nekünk a szavazás már 
reggel 6-kor kezdődött és éjszaka 10 
óra után ért véget. Feladatunk a 
választani jött emberek személyazo-
nosságának ellenőrzése, a részvételt 
igazoló aláíratás, a szavazás zökke-
nőmentes koordinálása és ellenőrzé-
se, valamint a szavazatok megszám-
lálása volt. 

Egy jó nagy fémurnát állítottunk 
be a Jerney János Iskola ebédlőjébe. 
Csupán a nyílás volt rajta kicsit 
szűk, így majdnem minden szavazót 
meg kellett kérnünk, hogy az amúgy 
is hosszadalmas csomagolással járó 
borítékolás után még tessék félbe 
hajtani a borítékot és úgy bedobni az 
urnába, mert máskülönben nem fér 
be. Persze délután nem volt egysze-
rű leadni egy szavazatot – az urna 
eléggé tele volt, így egy kicsit gyömö-
szölni kellett, erőltetni kellett a sza-
vazat leadását, de nagyobb probléma 
szerencsére nem történt. 

A legizgalmasabb természetesen a 
szavazatok megszámolása volt. Pár-
tok szerinti külön stócokra osztottuk 
szét a szavazatokat, és szinte hibátla-
nul sikerült megszámolni azokat.  

(Folytatás a 2. oldalon) 
 

„A képzettség szabaddá tesz.” (Joseph Meyer) 
Havi gondolat 

Anya 
 

Anyámtól életemet kaptam, 
Ezért örök szeretetet adtam. 
Féltve nevelt, a jövőben bízva. 
Tudta, a nagykönyvbe nevünk be van írva! 
 
Még kisdedként betegen ápolt, 
S lángoló testem éjjel borogatta, 
A fáradtságtól már alig látott. 
A Jóistenhez küldött egy esti imát! 
 
S ma én teszem ugyanezt, 
Ha szüksége lesz reám, 
S gyenge karját nyújtva 
Szeretőn ölelem át! 
 
Mert körforgás az élet. 

Makra Erika 

Választási eredmények 
A Csongrád megyei 2. számú 

egyéni választókerület kiskundorozs-
mai választóköreiben a 2002. április 
21-iki országgyűlési képviselőválasz-
tás a következő eredménnyel zárult: 

Dorozsmán az összesen 8313 sza-
vazásra jogosult főből több mint 5900
-an mentek szavazni, és összesen 
5885 érvényes szavazat született. 

Dr. Géczi József Alajos a szavaza-
tok 56,9%-át (3348 db), Balogh Lász-
ló 43,1%-át (2537 db) szerezte meg. 

 

A szavazókörök összesítése után a 
2. számú egyéni választókerületi 
eredmény a következő: 

42 722 fő közül 42 461 szavazott 
sikeresen. Balogh László (FIDESZ-
MDF) a szavazatok 51,65%-át (21 
933 db), dr. Géczi József Alajos 
48,35%-át (20 528 db) kapta. 

Balogh László egyéni kerületi 
képviselőként, dr. Géczi József Alajos 
pedig területi listán jutott be az or-
szággyűlésbe. 
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Az első 
(Folytatás az előző oldalról) 

 
Néhány elveszett szavazatot pedig 

újraszámolás után megtaláltunk. 
Sajnos sok szavazatot kellett ér-

vénytelennek minősítenünk, hiszen a 
törvény kimondta, hogy csak akkor 
fogadható el egy szavazat, amennyi-
ben két vonal egyértelműen láthatóan 
metszi egymást a körön belül. Volt 
olyan szavazó, aki ennek ellenére be-
karikázta a kört, de olyan is, aki a 
párt logóját ikszelte át. Egy-két szava-
zó elhagyta a lapját, valaki ott felej-
tette az asztalon, valaki még külön 
megjegyzéseket is írt. Másik szavazó a 
kör mellé tette az ikszet, egy újabb 
pedig a képviselőlista mellé. 

Bár a rontott szavazatok ellenére a 
választókörünkben 67,5%-os volt a 
részvételi arány, vagyis az 1100-ból 
több mint 800-an mentek el szavazni, 
amely túlszárnyalta az eddigi részvé-
teli arányokat. 

Mint első szavazó, én is kaptam 
emléklapocskát, és a többi első szava-
zónak is én osztottam ki többek között 
ezeket a köszönőüzeneteket. 

Minden egyes szavazat csak töre-
dékét adja ki az összesített értékek-
hez képest, de épphogy ezekből a sok 
kicsi voksokból áll össze a végered-
mény. Érdemes volt szavazni, és érde-
mes lesz ezt négyévenként megismé-
telni is! 

 
Somogyi Gábor 

Sajtóközlemény 
(Folytatás az előző oldalról) 

 
2002. április 2-án Dr. Ványai Éva 

alpolgármester asszony fogadta a Kft. 
képviselőit, és Székesfehérvár példáját 
említve egyetértett azzal, hogy a meg-
valósuló beruházás régiós jelentősége 
révén komoly kapcsolódó tőkeáramlást 
fog eredményezni. Méltányolta, hogy a 
beruházók a helyi termelői és kereske-
dői elsőbbségi jogokat előnyben része-
sítik, de elfogadta azt az érvelést is, 
hogy a piaci szabályok rákényszerítik 
a beruházót, hogy egy ponton túl a 
budapesti és vidéki nagykereskedőkkel 
egyezzen meg, ha nem kapják meg a 
szükséges városi támogatást. 

A Kft. képviselői azt is elmondták, 
hogy a munkaerő-szükségletet a jelenle-
gi piac dolgozóinak átvételével, és a helyi 
munkavállalókkal fogják kielégíteni, ha 
erre a várossal való megegyezés zöldutat 
enged. Az alpolgármester asszony arról 
biztosította a tárgyalópartnereket, hogy 
sürgeti a Szebi Rt.-t az együttműködési 
javaslattervezet határidős kidolgozásá-
ban. A Szebi Rt. az igazgatótanács össze-
hívásának nehézségeire hivatkozva ápri-
lis 8-án, hétfőn délutánra halasztotta a 
javaslat átadását, amit elfogadott a 
Südfrucht Kft., ugyanakkor tárgyalási 
készsége biztosítása mellett hangsúlyoz-
ta, hogy a piaci érdekeltek nap mint nap 
sürgetik a döntését. 

8-án hétfőn a Szebi Rt. részéről az a 
döntés született, hogy felkérik a beruhá-
zókat, tegyenek ők ajánlatot. Ez a fordu-
lat meglepte a beruházókat, és egyetér-
tettek abban, hogy egyik helyről a má-
sikra mennek, és bár szinte mindenki-
vel tárgyaltak a Várostól, — kivéve Dr. 
Bartha László polgármestert, akivel 
személyes találkozót nem lehet létrehoz-
ni, — de érdemi válasz az üzleti ajánla-
tukra mind a mai napig nem érkezett. 

Úgy tűnik, mindenki kedvezően 
fogadja a beruházók javaslatát, kivéve 
a polgármester urat, amit a beruhá-
zók azért nem értenek, mert a javasla-
tuk nem más, mint az ország legna-
gyobb részén már működő piacmodell, 
amelyben a települési önkormányzat-
nak nem kell a piacoztatással foglal-
koznia, mert magánerős szakmai be-
ruházók elvégzik ezt a feladatot, és 
fennmarad az önkormányzati tiszta 
bevétel, méghozzá közvetlen költség-
vetési befizetés révén. A polgármester 
úr a Város számára kedvező üzleti 
ajánlattal érdemben nem foglalkozik. 

A beruházók hamarosan a jegyzőhöz 
fordulnak a piacengedély kiadásáért, és 
a legnagyobb körültekintéssel fogják 
kezelni a független hatósági engedélyez-
tetési folyamat minden egyes lépését. 

dr. Kelemen Zoltán 
ügyvéd, jogi képviselő 

Felhívás 
osztálytalálkozóra! 

 
Kedves volt osztálytársaink! 
Utoljára öt évvel ezelőtt talál-

koztunk. A jubiláns év alkalmá-
ból 2002. május 31-ére szervez-
zük az esedékes találkozót. Ké-
rünk minden volt osztálytársun-
kat, hogy a részletek megbeszélé-
se érdekében keresse az alább 
felsorolt személyeket: 

Dóróné Reseterits Erika  
(460-372) 

Somogyiné Csongrádi Éva  
(461-030 Polg. Hiv.) 

Papp István (461-030 Polg. Hiv.) 

2002. évi kötelező eboltás 
 
Május 7. (kedd) 900-1100 Polgár-

mesteri Hivatal előtt 
Május 9. (csütörtök) 1600-1730 Kuli-

pintyó Csárda (Bordányi út) 
Május 10. (péntek) 1500-1700 Pol-

gármesteri Hivatal előtt 
Május 16. (csütörtök) 900-1000 Pol-

gármesteri Hivatal előtt 
Május 21. (kedd) 1600-1730 Polgár-

mesteri Hivatal előtt 
Pótoltás Június 4. (kedd) 900-1030 

Polgármesteri Hivatal előtt 

A Polgárőrség felhívása 
Ezúton tájékoztatjuk a Sziksóstói 

üdülők (SUBASA) lakosságát, hogy 
a (SZEM) „Szomszédok Egymásért 
Mozgalom” megszervezésére pályáza-
tot nyújtottunk be technikai feltételek 
biztosítására. Megkezdtük egy kihe-
lyezett csoport szervezését. Várjuk az 
ott lakók jelentkezését a polgárőrség 
soraiba. Jelentkezés, érdeklődés: 
Tímár Lajosnál a 06-70- 248-9001 
telefonszámon. 

Ezúton tájékoztatjuk a tanyavilág-
ban élőket, hogy május hónapban a 
polgárőrség autójával a CSALÁDSEGÍ-
TŐ HÁZ családgondozói felkeresik a 
külterületen élő nehéz helyzetben lévő 
családokat annak felmérése céljából, 
hogy kik szorulnak valamilyen segítség-
re. 

Visszatérő problémát jelent a 
Jerney utcai iskola és óvoda körül 
esténként és különösen hétvégén sza-
bad idejüket ott eltöltő fiatalok közül 
néhány rendbontó viselkedése. Meg-
rongálták a padokat, kitörték a kisfá-
kat, betörtek a raktárba, eltulajdoní-
tottak értékeket. Rendszeresen éjjel 
bemennek  a bezárt óvoda területére 
és jelentős károkat okoztak a épület 
és játszótér berendezéseiben. 

Ezúton kérjük a környező lakókat, 
amennyiben rendbontást észlelnek, 
azonnal jelentsék be a rendőrség 107-es 
telefonszámra. Értesítsék a polgárőrsé-
get a 06-70-248-9001 telefonszámon. 

Fenti helyzet kialakulásának okát 
abban látjuk, hogy Dorozsmán nem 
megoldott a fiatalok kultúrált, hasznos 
és olcsó szabadidő eltöltése. Hiányzik 
egy Ifjúsági Klub – ahol mindennap 
pld. 18 órától 22 óráig felügyelettel 
szórakozhatnának, TV, asztali foci, 
Internet stb. Javasoljuk az illetékesek-
nek ennek mielőbbi megoldását a fel-
növekvő nemzedékkel való felelős törő-
dés a közbiztonság javítása érdekében. 

Amennyiben olyan bűneset jut a 
lakosság tudomására, melynek beje-
lentéséhez nevét, telefonszámát nem 
kívánja adni, hívja a TELEFONTA-
NÚT a 06-80-555-111-es számon. Be-
jelentésüket magnetofon rögzíti, 
amennyiben az alapos, elrendelik az 
ügyben a nyomozást, vagy vizsgálatot, 
a bejelentő személye titokban marad. 
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Én szeretem a gyerekeimet! 
Egy dada vallomása a hivatásáról 

 
Szépen berendezett otthonában 

beszélgetünk szomszédasszonyommal, 
Körmendi Sándorné, Katikával, aki 6 
éve dolgozik a Kiskundorozsmai Óvo-
dai Körzet Negyvennyolcas Utcai Óvo-
dájában dajkaként. A helyi általános 
iskolából az Újszegedi Pedagógiai In-
tézet dajkaképzője után került az ovi-
ba, ahol Peták Angéla tagóvodavezető, 
egyben csoportos óvónővel együtt te-
vékenykednek. 

A napi program viszonylag szabá-
lyozott, szinte iskolaszerű, így Ő az 
óvodapedagógus jobb keze. Segíti a 
programok előkészítését, berendezi a 
termet, kikészíti az eszközöket. Meg-
szervezi az ebédeltetést, irányítja a 
kiválasztott naposok tevékenységét. 
Felköti a napos kötényt, megmutatja 
a terítés formaságait, közben tanulják 
a gyerekek a háztartás fortélyait is. 
Büszke arra, hogy az étkezési szabá-
lyokat irányításukkal már az óvodá-
ban megtanulják a gyerekei. "Katika 
néni, ki van a hasam, tudom, megfá-
zik a vesém, beteg leszek!", mondják 
már előre kórusban a kicsik, hiszen 
tudják: hiányosan öltözve nem lehet 
az udvaron szaladgálni. 

Bevallja csöndben: amikor nagyon 
ritkán, rövid időre besegítve - hiszen 
csoportos dajka néni nem altathat - Ő 
ringatja álomba meséivel gyerekeit a 
délutáni alvás előtt, bizony nagy soká-
ra szenderednek el, hiszen a hallotta-
kat meg is kell ám beszélni. 

Uzsonnázás után már hazafelé 
készülődnek a gyerekek. Ekkor van rá 
mód, hogy kis titkaikat, "országos" 
gondjaikat elmondják a dadusnak. A 
jóságos Katika ilyenkor békíti ki a 
játék közben összeveszett fiúkat, a 
babákon perlekedő lányokat, de a 
bimbódzó szerelem nyavalyáira is van 
orvossága. 

Kirándulásokon, sétákon, torna-
termi foglalkozások után arra is fi-
gyel, hogy a gyerekek hideg víz he-
lyett  a  szülők álta l  hozott 
"előmelegített" almaszeleteket kapják. 
Öröm látni a gyereksereget, ahogy 
zsongnak Katika néni körül, mint 
megannyi madárfióka. Volt úgy, hogy 
a megfázás tüneteivel indult munká-
ba és a gyerekei gyógyították: átned-
vesített papírzsebkendővel, lázmérő-
vel, a kis orvosi táskából előkerült 
gyógyszerekkel, sőt "játszós" szurival 
is. De mikor végleg ágynak dőlt tele-
fonhívást kapott: "Katika néni ugye 
nem vagy nagyon beteg, ugye hamaro-
san ismét velünk leszel." Megjegyzi: 
ebben a hívásban biztos benne volt az 

óvó néni is. A szeretet apró, de kézzel 
fogható jelei teszik a dadust boldoggá: 
névre szóló leveleket, rajzokat, sőt 
rajzolt fényképeket kap ajándékba, 
ráköszönnek a volt gyerekei, a testvé-
rek az Ő csoportjába kérik magukat, 
de sokszor érzi: olyan puszikat, a lélek 
rejtett zugaiból származó üzeneteket 
is kap, ami nem is neki, inkább a szü-
lőknek szólna, ha meghallanák. 

Jól sikerült rendezvényekről, prog-
ramokról beszélgetünk, majd hozzáte-
szi: bizony nagyobb események alkal-
mából több szülői segítő kéz is elkelne. 

Élete értelme a munkája, imádja a 
gyerekeket. A többi hívatását szerető, 
hivatásának élőhöz hasonlóan alakul 
a bére, de az órát és a fizetési szalagot 
soha nem nézi, amikor a gyerekeiről 
van szó. A népes családból jött Katika 
számára lezárul a magánélet, ha be-
lép az óvoda kapuján. 

Ha hihetünk Angi, vezető óvónéni 
továbbtanulásra serkentő szavainak, 
talán néhány év múlva úgy köszön-
hetnek a gyerekei majd szeretett da-
dusuknak: 

Szia, Kati óvó néni! 
Szentes Bíró Ferenc 

Levél 
anyák napjára 

Nem tudom, hogy kezdjem, de ez 
nem az első eset. Most próbálom 
leírni azt a rengeteg elkezdetlen 
mondatot. 

Reggelente a hűtőben reggelit, az 
asztalon üzenetet keresek, és ha 
találok, mindig boldog vagyok, mert 
tudom, ma már gondoltál rám. Tu-
dom, hogy egész nap dolgozol, én 
sem vagyok otthon, de már várom az 
estét, hogy elmeséljük egymásnak a 
napunk. Szeretek veled sétálni, vagy 
boltba menni, sokszor a barátnőm-
ként nézek rád. Olyan jó együtt ne-
vetni veled, amikor senki más nem 
tudja, hogy miről van szó. 

Hasonlítunk egymásra, többször 
ugyanazt mondjuk, ugyanott rontjuk 
el a dalokat, és mindig összekeverik 
a hangunkat a telefonban. De tudod, 
néha szeretnék jobban rád hasonlíta-
ni. Sokat tanultam tőled, de még 
lenne mit. Csodállak, hogy mennyit 
elbírsz. Azzal is meg lehet alázkodni, 
ha elfogadjuk, hogy a másik szerint 
nem tudunk. Már tudom, hogy nem 
szabad mindig sírni. Annyiszor sze-
rettelek volna megvigasztalni, de 
csak üres közhelyeket mondtam, 
vagy egyszerűen elmenekültem. 
Egyre jobban megértelek, és nem 
akarom, nem engedem, hogy bárki is 
bántson!  

Tudom, hogy sírsz miattam néha, 
de remélem, hogy ezek egyre inkább 
az öröm könnyei. Köszönöm, hogy 
annyi éven át mellettem álltál, bár 
többször eltért a véleményünk, és 
eltér ma is, de a társasjátékban már 
tudok veszíteni.  

Azt sem mondtam még el, hogy 
mennyire félek, amikor beteg vagy, 
és nem tudok mit tenni. Mindig úgy 
gondoltam, hogy veled semmi baj 
nem történhet. Szeretnék neked töb-
bet segíteni! Tényleg! Ne haragudj, 
hogy mégsem vagyok rá képes. 

Néhány év múlva lehet, hogy én 
is anya leszek, te sem kezelsz már 
gyerekként. Tudod, hogy mennyire 
nem értek sem a háztartáshoz, sem 
a gyerekekhez, talán sosem fogok. 
Félek a felnőttségtől, még nem va-
gyok kész rá. Csak azt tudom, hogy a 
gyermekemet csak szeretettel, de ezt 
nem mondani kell: „mert megtanítot-
tál, a szeretet nem szól, az néma 
csendben jár”. 

De most az egyszer mégis leírom: 
Szeretlek! 

Lányod 
 
Ui.: A többit a csendre bízom. 

Majális a Ligetben 
 

2002. május 1. szerda 10.30-17 óra 
 

Ünnepi köszöntőt mond: 
Ácsné Fekete Ilona és Máté Mária,  

a Dorozsmai Színkör tagjai. 
 

A MAJÁLIS  programjában 
közreműködik: 

Akropolis színpadi táncstúdió, 
Dorozsmai színkör, 

Kiss Adrienn, 
Lakatos Krisztián, 

Longways country tánccsoport, 
Ocskó István,  

  Orczy István Általános Iskola 
diákjai, 

Sarkantyú néptánccsoport, 
Székivirág népdalkör 

és citerazenekar, 
Széksósi úti Óvoda és a Jerney utcai 

Óvoda óvodásai. 
 

Kísérő programok: 
rajzverseny, tinikaszinó, lengőteke.  

Szervezők: a Dorozsmai civil klub és 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház. 

 
Activity játékra 3 fős csapatok 

jelentkezését várjuk a művelődési 
házban és a helyszínen! 

Értékes ajándékokat nyerhetsz, ha 
részt veszel a játékban! 
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„Az érem két oldala” 
Beszélgetés Barta András 

szobrászművésszel 
 
Pár héttel ezelőtt kaptam hírt ar-

ról, hogy településünkön több szob-
rász-festőművész él. Ki régebben, ki 
pedig pár évvel ezelőtt költözött kö-
zénk. 

Arra gondoltam, hogy felkeresem 
azt az embert, aki igen visszahúzódva 
él itt közöttünk, talán kevesen isme-
rik munkásságát, pedig véleményem 
szerint érdemes figyelmet szentelni 
rá. 

Egy művészcsaláddal találkoztam 
az elmúl napokban. Barta András 
szobrász és felesége Bartáné Papp 
Andrea textil- és festőművész, aki 
jelenleg a Kisteleki Művészeti Iskola 
kézműves tanára. 

Életpályájáról kérdeztem a mű-
vészt. 

—Beszéljünk először is arról, ho-
gyan kezdődött művészi pályád? 

—1992-ben debütáltam, gyakorla-
tilag innentől lehet számítani mun-
kásságom kezdetét. 

—Milyen iskolákat végeztél? 
—Szegeden a Tömörkény István 

Művészeti Szakközépiskolában, majd 
Pesten a Képzőművészeti Főiskolán 
végeztem szobrász szakon. 

Igazából először a festészet érde-
kelt, de úgy gondolom mégis közelebb 
áll hozzám a szobrászat így afelé men-
tem, anyagilag is többet tudtam belőle 
profitálni. 

Öt évig díszítő szobrászattal foglal-
koztam, hogy anyagi hátteret tudjak 
biztosítani, emellett voltak megrende-
léseim is. Ennek az volt az oka, hogy 
először a családalapítás volt a cél és 
az anyagi háttér megteremtése, mert 
az a műfaj igen sok befektetést kíván. 

—Mi a témád legfőképpen és mi 

jellemzi? 
—Képeimen természet utáni 

vágy tükröződik, jellemző rájuk a 
realizmus. Nagyon vonzódom a 
természethez. Az egész családnak 
nagyon fontos a természet-
közeliség. 

—Ez az oka annak, hogy ide 
költöztetek? 

—Igen, de emellett rokoni szá-
lak is fűznek Kiskundorozsmához. 

—Milyen anyagokkal dolgozol? 
—Fa, pl. jávorfa, körtefa; kő, pl. 

karrarai márvány, leccei mészkő, 
valamint a bronz is érdekel, mint 
nemes és engedelmes anyagok. 

—Hol szoktál dolgozni? 
—A megrendeléseket itthon 

készítem, van egy kis műhelyem. 
Van azonban egy művésztele-

pünk az algyői-atkai holtág part-
ján, ahol a természetben készítjük 
alkotásainkat. Ide nyáron járnak al-
kotótársak és művésznövendékek, 
akikkel együtt minden évben az éves 

munkákból kiállítást rendezünk.  
—Kitől örökölted tehetségedet? 
—Apám fafaragó, amatőr szob-

rászművész volt, de sajnos ő 
nagyon korán meghalt.  
—Itt látok érmeket is, te 
készítetted? 
—Igen, már negyven meg-
rendelésem volt különböző 
településektől, hogy készít-
sek emlékérmet számukra. 
—Beszéljünk a kiállításaid-
ról. Hol és mikor volt és 
lesz? 
—Ha a legkorábbit vesszük, 
az 12 éves koromban volt, 
Czakó Jánossal, akit bizo-
nyára mindenki ismer. 
2001. őszén volt Kőszegen 
Csobán András festő bará-
tommal közös (kettős) kiállí-
tás, amin részt vettem. 
Idén 2002. június 14-én lesz 
az Impala házban egyéni 

kiállításom, amire mindenkit szeretet-
tel várok. Még ebben az évben október 
körül itt a Petőfi Sándor Művelődési 
házban a feleségemmel közös kiállítá-
sunk lesz. Gyakran szerepelek kollek-
tív tárlatokon is. 

—Ki is vagy valójában? 
Próbáltam magamra felhívni a 

figyelmet, szerettem volna részt venni 
a közéletben, de sajnos sok akadályba 
ütköztem, nem igazán kaptam lehető-
séget a bemutatkozásra.  

—Mi az amit szeretnél még elmon-
dani magadról? 

—Szeretném, ha megismernének, 
elfogadnának, elég magányosnak 
érezzük magunkat, nehéz kivívni va-
lamiféle elismerést. Szegeden vannak 
művészbarátaink, de ők is erről pa-
naszkodnak, pedig közöttük is sok-sok 
tehetséges művész él.  

—Készültek fotók a munkáidról, 
azt hiszem ezek  önmagukért beszél-
nek! Céljaidról, terveidről kérdezlek. 

—Alkotóegyesület alapítása van 
folyamatban, a Kiskunsági Nemzeti 
Parkban, ahol a hely a legideálisabb a 
magas szintű műalkotások megvalósí-
tásához (természetes gyönyörű kör-
nyezetben). 

A kisteleki képzőművész körrel 
idén nyáron másodszor rendezünk 
Erdélyben művésztelepet, ahol tanári 
és alkotói munkát egyaránt végzek. 
Az anyagot Kisteleken állítjuk ki. 

Szeretném a kedves olvasók figyel-
mét felhívni arra, hogy a kiállításokat, 
amit fent említettem, látogassák meg, 
maradandó élményben lesz részük. 

—Köszönöm a beszélgetést, egy 
más alkalommal folytatjuk. Akkor 
talán már mindenki többet szeretne 
tudni rólad és értékes információval 
szolgálhatok. 

Miklós Rita  
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Színházaló 

A Janika 
A Kamara-Tantuszban március 22

-én mutatták be Csáth Géza A Janika 
című művét. 

A történet korhű környezetben a 
XX. század elején játszódik. Janika 
nem jelenik meg a színpadon, csak 
fájdalmas nyöszörgését halljuk. Halá-
la fényt derít egy évek óta létező sze-
relmi háromszögre, amiről a férj kivé-
telével mindenki tudott. Külön érde-
kes, hogy a házaspárt valóban egy 
házaspár alakítja: Szabó Gabi és 
Korognai Károly, akinek a dühöngő 
férj szerepe jobban áll, mint az aggódó 
apáé. Cserna Antal – Janika igazi 
apja – mozdulatlanságán érezhető a 
legnagyobb fájdalom. A cselédek 
pletykálása tragikomikussá teszi pár 
percre a helyzetet, ennek is köszönhe-
tő, hogy a legnagyobb tapsot a sza-
kácsnő, Müller Júlia kapta. 

A darabot Valló Péter rendezte. A 
többi szerepet Fekete Gizi, Kaszás 
Attila, Jakab Tamás, Somló Gábor, 
Herceg Zsolt, Cseh Zsuzsa, Farkas 
Andrea, Boncz Ádám és Kánai Ger-
gely alakítja. 

Modern udvari játékokat akarunk 
A Kiskundorozsmai Óvodai Körzet 

„Szélkergető” c. pedagógiai programjá-
nak felülvizsgálatát végezzük óvodape-
dagógusaink közreműködésével. 

Ennek egyik szegmense, hogy az 
óvodákkal kapcsolatban álló partnere-
ink véleményét kikérjük óvodáink 
működéséről, felszereléséről, nevelési 
koncepciójáról. 

Az óvodáinkba járó gyermekek 
szüleit kérdőíves formában szólítjuk 
meg, s ezen keresztül tolmácsolhatják 
véleményüket – elégedettségüket, 
esetleges negatív benyomásaikat, ja-
vaslataikat, ötleteiket – óvodáink mű-
ködésével kapcsolatban. 

A tárgyi felszereltségünkkel kap-
csolatos kérdésekre adott válaszok po-
zitív változásokat tükröznek. A Jerney 
utcai óvodába járó gyermekek szülei 
azonban minden évben javasolják az 
óvoda udvarának korszerűsítését, mo-
dern játékok beszerelését. Természete-
sen ez az igény megegyezik az óvoda 
fejlesztési koncepciójával, kollégáink és 
az óvodavezetés véleményével. Az 
anyagi források megkeresése és megte-
remtése előtt viszont meg kellene talál-
nunk annak a módját, hogy az óvoda 
udvarába ne másszanak be a fiatalok, 
és a szépen gondozott, parkosított ud-
varunk fáit, cserjéit ne törjék ki. A 25 
évvel ezelőtt beépített játékainkban is 

tudnak még kárt okozni, hiszen azokra 
mászókötelet, hintát kint hagyni nem 
tudunk, mert azt levágják, vagy elvi-
szik. Udvari szemeteseinket a földből 
kidöntik, az épület tetejére fölmásznak, 
bevilágító ablakaink kupoláit betörik, 
amelyeknek cseréje darabonként 120 
ezer Ft. 

Kérdezem én ezeket a fiatalokat, 
hogy miért teszik ezt? 

Száz gyermek szabad levegőn lévő 
játékát teszik ezzel tönkre, sőt korlá-
tozzák, hiszen az udvarunkat nap, 
mint nap át kell pásztázni az ottha-
gyott üvegdarabok, csikkek, fecsken-
dők összegyűjtése miatt. 

Sokat sóvárog gyerek, felnőtt egy-
aránt azért, hogy kulturált környezet-
ben, jó adottságú és felszereltségű 
óvodában cseperedhessenek az ovisok. 

Ez az igény ebben a pillanatban 
teljesíthetetlen, és most nem csak és 
kizárólagosan az anyagiak miatt! 

Kérem a vandál fiatalok szüleit 
ezen sorok elolvasása után bírják 
gyermekeiket jobb belátásra, találja-
nak maguknak olyan elfoglaltságot, 
amitől szellemük épül, fizikai erejük 
javul. Véleményem szerint ezen épü-
lésnek színtere nem az óvoda udvara. 

Köszönöm: 
Pappné Sörös Julianna 

óvodavezető 

Equus 
 
Idén a Kamara-Tantusz utolsó 

bemutatója április 12-én Peter Shaffer 
Equus című darabja. 

A történet egy pszichiáter (Galkó 
Bence) és a kezelése alatt álló kamasz-
fiú (Pataki Ferenc) különös kapcsolatá-
ról szól. Alan megvakított hat lovat, 
bíróság elé került, de a bírónő az isme-
rős orvos gondjaira bízta. Lassan körvo-
nalazódnak a fiú megőrülésének okai: 
egy lóval kapcsolatos gyermekkori él-
mény, az anya (Fekete Gizi) vallásossá-
ga és az apa (Hunyadkürti István) szi-
gora egy istenség, Equus megalkotásá-
hoz vezette. A kezelés közben a pszichi-
áter is egyre közelebb kerül saját prob-
lémái felismeréséhez és megoldásához. 

A rendező és a díszlettervező 
Funtek Frigyes. Csak a legszüksége-
sebb kellékek vannak a színpadon: 
székek, egy ágy és a hatalmas lófej a 
mennyezeten. Az összes szereplő végig 
a színpadon van, félkörben ülnek a 
háttérben. A lovak mozgása, energiája 
az egész színházban áramlik a tánco-
sok előadásán keresztül. 

További szereplők: Dobos Kati, 
Csomor Ágnes, Janik László, Sarádi 
Zsolt és Perjési Hilda. 

Táncosok: Bonczos Andrea, Domsa 
Sorin, Kerner Viktória, Kiss Izabella, 
Kolep Zoltán, Mezei Lajos, Óvári Dó-
ra, Rátkai Bernadett 

Zsófia 

Májusi Egyházzenei Hónap Kiskundorozsmán 
1. szerda este ½ 7-es litánián Csanádi László orgonál G. A. Pampani: Toccata; G. B. Grazioli: Pastorale; G. 

Valeri: Fuga 
2. csütörtök este ½ 7-es litánián Pócsai György orgonál V. Lübeck: F-dúr preludium et fuga; H. Purcell: Trompet 

tune and air; S. Scheidt: Echo 
5. vasárnap este ½ 7-es szentmisén Hozsanna kórus énekel 

Vez.: Pócsai György karnagy 
Szóló: Kiss Zsófia 

Lotti: Regina Caeli; Schubert: Ave Maria; J. S. Bach: 
Feltámadt alleluja; Händel: Győzelmet vettél 

6. hétfő este ½ 7-es litánián Kosóczki Tamás orgonál J. S. Bach: C-dúr preludium et fuga; Wenn wir in höchten 
Mötel sein 

7 kedd este ½ 7-es litánián Nagy Péter orgonál Buxtehude: C-moll preludium; J. S. Bach: Ich ruf zu dir 
8. szerda este ½ 7-es litánián Perneczky Balázs orgonál Bach-Vivaldi: A-moll concerto I. és II. tétel; Widor: F-dúr 

toccata 
9. csütörtök este ½ 7-es litánián Vojtovics Tímea orgonál J. S. Bach: G-dúr prelúdium és fúga; Wacht es auf 
10. péntek este ½ 7-es litánián Sáfrány Andrea orgonál J. S. Bach: F-dúr preludium et fuga; C-mol trió 
11. szombat este ½ 7-es litánián Huszár Emőke hegedű 

Masopus Péter hegedű 
Pócsai György orgona 

J. S. Bach: D-moll versenymű 

12. vasárnap este ½ 7-es szentmisén Bárdos Lajos Kórus énekel Vez.: Delley Józsefné karnagy 
13. hétfő este ½ 7-es litánián Kuzma Levente orgonál J. S. Bach: Dór toccata et fuga 
15. szerda este ½ 7-es litánián Hajas Matild orgonál Buxtehude: F-dúr preludium et fuga; Vierne: Holdfény 
16. csütörtök este ½ 7-es litánián Ágost Gabriella orgonál  
19. vasárnap este ½ 7-es szentmisén Lassus Énekegyüttes énekel 

Művészeti vezető: Éderné Erki 
Kornélia 

Pitoni: Cantate Domino; Kocsár: Kyrie, Sanctus, Agnus 
Dei; Lassus: Adoramus te; Josquin des Pres: Ave Maria; 
Vodnánszky: Rorando Caeli 

24. péntek este ½ 7-es litánián Hozsanna Kórus énekel 
Vez.: Pócsai György karnagy 

Bárdos: Mária, Mária; Werner: Égi Szűzvirág; Lotti: 
Regina Caeli; Casp. Ett: Tantum ergo 

25. szombat este ½ 7-es litánián Dorozsmai Vegyeskar énekel 
Vez. Joó Ete karnagy 

Adams Fasang: Hadd menjek Istenem; Mozart: Ave 
verum; Deák-Bárdos György: O Maria; Kodály: Esti dal 

26. vasárnap este ½ 7-es szentmisén Vox Nova kórus énekel Vez.: Balogh Irén karnagy 
28. kedd este ½ 7-es litánián Atlasz Henrik fuvola 

Pócsai György orgona 
J. S. Bach: H-moll Szvitt 

31. péntek este ½ 7-es litánián Csanádi László orgonál 
K.m. Hozsanna kórus 
Vez.: Pócsai György karnagy 

G. Valeri: Capriccio; G. B. Bassani: Voluntary 
Ismeretlen velencei zeneszerző: Sonata 
J. S. Bach: Zendülj lelkem énekszóval 
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Őszintén a drogról 

Szakadék szélén 
Sikerült megszerezni a drogra a 

pénzt, megvan az anyag… 
—Az enyém! – örül a vásárló. 
Irány a haverokhoz vagy a megbe-

szélt helyre. Nagyon laza, sokkal fel-
szabadultabb, mint az előbb. „Nagy a 
fejük” – jellemzik őket a dörzsölteb-
bek. Előfordul, hogy a túl nagy maga-
biztosság miatt buknak már le ilyen-
kor. Netalántán buktatják le a társai-
kat abban a hiszemben, hogy őket 
nem kaphatja el senki. Ezt kihasznál-
ják a zsaruk is. 

A vége persze mindig az, hogy füs-
töl a fejük. Az, hogy milyen helyen, az 
nagyon változó. A házibuliktól kezdve 
a közhelyekig mindenütt rápöffenhet-
nek. Ki milyen vagány, vagy hülye. A 
leggazdagabbak, vagy akik több pénzt 
tudnak elővarázsolni, cigarettát gyúr-
nak belőle. Olyan cigi sodróval, amit 
meg lehet kapni mindenfele. Nem 
nagy befektetés, pár száz forint. Így a 
legdrágább. 

Ám a dílertől játék pipának tűnő, 
több színben és formában valódi füstö-
lésre alkalmas miniatűr pipát lehet 
venni. Fémből vagy fából is készülhet-
nek, funkciójukat tekintve azonban 
nem különböznek. A füvet ebbe teszik 
bele s ezzel szívják el. Ezek a határon 
csúsznak át, jobbára tőlünk messze 
fekvő országokból. Akiknek se erre se 
arra nem jut vagy okosabbak s nem 

akarnak felvágni senkinek (ez ritka!), 
azok a következőt teszik. Egy üres ke-
mény dobozos cigis dobozból kikapják 
az alufóliát. A doboz két végét kitépik, 
az egyikbe az alufólia kerül kicsit ki-
lyukasztgatva, aztán, bár nem úgy néz 
ki, mint egy pipa, de úgy működik!  

Végül persze el lehet dobni. Volt 
bizonyíték, nincs bizonyíték. A kis 
kétszer két centis, gyors záróval ellá-
tott zacskót, amibe a fű volt már oda-
van, a doboz is. A fakabátok meg me-
hetnek a…! 

És ők mennek is. „Hónuk alá kap-
nak” egy orvost, s a gyanús emberün-
ket meglámpázzák. Úgy, mint a tojást 
van-e benne… csibe? Lehet??!! Nem 
biztos, leellenőrizzük. Irány a Yard. A 
bilincs szorít, ez a fránya Opel Astra 
meg kényelmetlen. Később más dol-
gok fogják érdekelni. Mi lesz a sulival, 
a szüleimmel és a jövőmmel?? 

A laboratóriumi vizsgálatokat kö-
vetően, máris a bíróságon találja ma-
gát az esetek többségében 15 napon 
belül. Nyakába akasztva 1-2 év börtön 
büntetéssel, amit esetleg felfüggeszte-
nek, mert jó gyereknek tűnik alig ti-
zenhét éves. Ismét szabadlábon van. 
Örül!!! Csak azt nem felejtse el soha, 
hogy a „Nagy testvér” már ismeri és 
figyeli… s ha újra eltévedne, egy 
Opellal majd mennek érte… 

Szilágyi Péter 

meg beszámolni. A szakmám és tanul-
mányaim során jórészt csak műszaki 
tudósokat, feltalálókat, híres tanáro-
kat ismerhettem meg tankönyvekből 
(Bánki Donát, Pattantyús H. Géza, 
Déri, Blathy, Zipernovszki stb.). Az, 
hogy milyen sok magyar tudós szak-
ember volt más területen is 
(orvostudomány, kémia, fizika, iroda-
lom, művészeti ágak stb.), itt látható 
összegyűjtve munkáik, eredményeik 
rövid ismertetésével. Nagyon szelle-
mes megoldás az is, hogy egy híres 
ember, például egyetemi tanár TV-
képernyőn előadást tart, és közben 
egy kisteremben hasonló témában 
eredményt elért tudósok arcképei, 
munkáiknak rövid összefoglalói látha-
tók, olvashatók. Kisebb fizikai kísérle-
tek saját kezűleg elvégezhetők (mint 
például színvakság megállapítása, 
elektromos jelenséggel kapcsolatos 
kísérlet stb.). Biztosan sokan itt tud-
ták meg, hogy a ma használatos szá-
mítógépek működési elvének megal-
kotója Neumann János volt, vagy 
hogy a golyóstoll és az atomreaktor is 

2002. március 19-én a dorozsmai 
Katolikus Kör és az Öregcserkész csa-
pat tagjai kirándulás keretében meg-
tekintették a Tavasz a Millenárison 
című kiállítást. 

Az Álmok Álmodói – Világraszóló 
Magyarok jelszó összefoglalja mind-
azt, amit a kiállításon láthatunk. Az 
első, ami nagyon dicséretes, hogy egy 
üzemen kívül lévő lepusztult gyárból 
egy nagyon szemléletes kiállítócsarno-
kot építettek úgy, hogy felhasználták 
a gépgyár belső szállítórendszerét. Az 
a futódaru, amely korábban nagy gép-
részeket, motorokat szállított gyártás 
közben, az most egy mennyezetnél 
futó személyszállító-kabin, melyből 
felülről látható az egész kiállítócsar-
nok. Ez csak egy részlet a sok műsza-
ki megoldásból, a többi is nagyon fi-
gyelemreméltó, de ezek inkább a szak-
mai érdeklődőknek mondanak sokat. 
Nagyon szép az épületek között lévő 
park. Mindezekről egy külön cikkben 
nagyon sokat lehetne írni, de én talán 
a tartalomról, a kiállítás mondandójá-
ról, annak csak kis részéről kísérelnék 

Világraszóló magyarok 
általunk indult világhódító útjára. 
Néhány találmány csak megemlítve, 
amelyek a magyarok nevéhez fűződ-
nek: telefonközpont, C-vitamin, dina-
mó, gyufa stb.  

A kiállítás nagyon nagy, egy nap 
nem is elég minden megtekintésére. 
Én is közben elfáradtam, leültem egy 
hatalmas Ganz-Jendrattik mozdony-
motor mellé, és mint egy szolgálaton 
kívüli mérnök, néztem az erkélyről, 
fentről körben lenéző sok-sok diákot 
(feltűnően sokan voltak). Az jutott 
eszembe, vajon köztük vannak-e a 
jövő mérnökei, tudósai, feltalálói, az 
új Déri Miksák, Rubik Ernők. Egy 
biztos: ez a kiállítás segíti őket lelki-
ekben és a pályaválasztásban, nekünk 
kirándulóknak pedig egy szép tartal-
mas élményt nyújtott erősítve egyesü-
letünkben a közösségi szellemet, és 
sokáig megmarad jó emlékezetünk-
ben. Akik még nem látták, azoknak jó 
szívvel ajánlhatom a kiállítás megte-
kintését. 

 
Varga István 

A kék madár 
 
A kék madár céltalanul repdesett, 

mert nem találta, s kereste azt. 
Repült, repült, ahol az ég és a ten-

ger kéksége csak színárnyalatban vá-
lik el egymástól. Nagyon elfáradt, szár-
nyai már alig tartották a levegőben, 
egyre nehezebbé váltak. Arra gondolt, 
leszáll, és megpihen egy kis időre, de 
nem volt kiút. Alatta a végtelen, part-
talan tenger. Gyűjtögette erejét, s re-
ménykedett, hogy lesz egy sziget, vagy 
eléri a partot. Azon is bánkódott, hogy 
nem tanult meg úszni. – Milyen jó a 
halaknak, delfineknek, kutyáknak, 
macskáknak… ők tudnak, pedig nem 
is tanítja őket senki, senki! - Önsajná-
latát irigység övezte. 

Haragudott sajátmagára, amiért 
otthagyta kényelmes fészkét, ahol 
most pihentethetné szárnyait. Ott volt 
a helye, de azt mégse találta.  

Vágyott a messzeségbe, valami 
után, amelyet keresett, s szárnyai 
fitogtatására, amelyek most ebbe a 
kétségbeesésbe sodorták.  

Repült, repült már-már végső erejé-
vel. Még mindig volt egy kis reménye, 
hogy jön egy hajó, amelynek vitorláján 
megpihenhet. De nem jött. Reményte-
lenné vált, végleg elfáradt, már nem 
volt célja, nem találta meg, amit kere-
sett. Önmagát feladva belezuhant, 
majd örökre elmerült a tengerben, 
amely azóta még kékebb és szomorúbb. 

S. Grandpierre Cecília 
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Az ebtartásról 
Kiskundorozsmán is rendszeresen 

visszatérő probléma, hogy helyenként, 
illetve időnként kutyák embert támad-
nak, sőt harapnak meg, vagy a nem 
megfelelően elzárt ebek az utcákon 
vagy más közterületen kóborolnak, és 
ezzel egyes emberekben félelmet kelte-
nek. Tekintve, hogy többször fordultak 
már hozzám lakosok efféle problémá-
val, az alábbiakban szeretném röviden 
ismertetni az ebtartásra vonatkozó 
helyi szabályok lényegét, amelyet rész-
letesen a 6/1992. (V.6.) Kgy. sz. módo-
sított rendelet 5.és 6.§ tartalmaz. 

Az 5§ (1) bekezdése szerint a tulaj-
donos úgy köteles ebet tartani, hogy az 
más testi épségét, egészségét ne veszé-
lyeztesse, a szomszédos lakók nyugal-
mát ne zavarja, s anyagi kárt ne okoz-
zon. Közterületen ebet „biztonságos 
vezetésre alkalmas pórázon kell vezet-
ni”. Harapós vagy támadó természetű 
kutyát csak szájkosárral szabad közte-
rületen vezetni. A rendelet melléklete 
megjelöli név szerint is azokat a fajtá-
kat, melyeknél a szájkosár használata 
kötelező. Ezen kívül vannak bizonyos 
fajták melyeket a rendelet „különösen 
veszélyes támadó természetűnek” tekint 
(pitt bullterrier, a staffordshire terrier, 
tosa, bandog stb.) és ezek tartását Sze-
ged belterületén meg is tiltja, minthogy 
azt is, hogy ezeket közterületre kivi-
gyék, vagy tömegközlekedési járművön 
szállítsák. Nem szabad kutyát bevinni 
többek között üzletbe, piacra, vásárcsar-
nokba, oktatási, egészségügyi, szociális, 
kulturális intézménybe, játszótérre, 
illetve vendéglátó egységbe is„ ha ott az 
elhelyezés megfelelő feltételei nem biz-
tosítottak. 

A 6.§ (5.) bekezdése szerint „a hara-
pós, vagy támadó természetű ebet a ki-
szabadulását megakadályozó módon kell 
tartani, és a telek, a ház bejáratán a 
harapós kutyára utaló figyelmeztető 
táblát kell szembetűnő módon elhelyez-
ni.” A város területén talált gazdátlan, 
kóbor, ill. közterületen szabadon enge-
dett ebeket a gyepmester befogja és el-
szállítja. Ezen kutyákat a tulajdonos –a 
tartási költségek megtérítése mellett – 8 
napon belül kiválthatja. Ezután a gyep-
mesteri telep az állattal „szabadon ren-
delkezik”, ami a gyakorlatban a kutya 
végleges elaltatását jelenti. Ha a kutya 
tulajdonosa ismertté válik, ilyen esetben 
ellene akár szabálysértési eljárás is in-
dítható, „az eb elhagyásának szándéka 
miatt”. Ha valaki nem kívánja kutyáját 
vagy egyéb állatát tovább tartani, köte-
les annak megfelelő elhelyezéséről gon-
doskodni, mely lehet eladás, ajándéko-
zás, az Állatvédő Egyesületnek történő 
felajánlás, végső esetben a Gyepmesteri 
Telepre való elszállít(tat)ás, vagy az 

állat megfelelő képesítésű személy 
(állatorvos) általi humánus kiirtása. Itt 
szeretném hangsúlyozni, hogy az állat-
orvos nem sintér, így az állatok végleges 
elaltatása nem feladata, és erre nem is 
kötelezhető. Az ilyen jellegű felkérést 
minden esetben jogában áll mérlegelni, 
és lelkiismereti vagy egyéb okból 
(indoklás nélkül is) megtagadni. 

A rendelet 7. §-a szól az állatvéde-
lemről is, kimondva, hogy az állat-
tartónak biztosítani kell az állatok meg-
felelő életfeltételeit, tilos őket kínozni, 
vagy bármi módon bántalmazni, és kö-
teles az állatot a vonatkozó állategész-
ségügyi és közegészségügyi szabályok-
nak megfelelően tartani. 

Ha az állattartó az állat betegségét, 
külső vagy belső élősködőkkel való 
fertőzöttségét észleli, köteles gyógyke-
zelés céljából állatorvosnak bejelentést 
tenni. Az állatorvos kezdeményezheti 
is a beteg vagy sérült eb gyógykezelés-
ét, illetve gyógyíthatatlan betegség, 
vagy a kötelező veszettség elleni védő-
oltás elmulasztása esetén az eb életé-
nek a kioltását. A felmerülő költségek 
az állattartót terhelik. 

Az 5§ (7) bekezdése külön is foglal-
kozik a kutyák évenként kötelező ve-
szettség elleni védőoltásával. Az ebet 
minden évben veszettség ellen be kell 
oltatni Különösen fontos itt megemlíte-
ni, hogy számos téves információval 
ellentétben, ami szerint a fiatal kutyát 
csak fél, mások szerint egy éves kora 
után kell veszettség ellen oltatni, a 
jelenleg hatályos állategészségügyi 
törvény kimondja, hogy minden három 
hónapot betöltött ebet 30 napon belül, 
majd pedig fél éven belül még egyszer 
veszettség ellen be kell oltatni. Tehát 
az első oltást fél éven belül meg kell 
ismételni. Ezt követően évente egyszer 
kell oltani. A kutyák egyéb betegségek 
elleni oltása nem kötelező, viszont ta-
nácsos még néhány fertőző betegség 
ellen (szopornyica, fertőző májgyulla-
dás, parvo vírus okozta bélgyulladás, 
corona vírus okozta bélgyulladás 
leptospirózis) vakcinázni, félévenként 
féregteleníteni, külső élősködőket 
(bolha, kullancs) is rendszeresen irta-
ni. A fenti betegségek ellen nem kell 
feltétlen külön-külön oltatni. Ehhez 
forgalomban vannak különféle ún. 
polivalens vagy kombinált vakcinák, 
melyek 3-6 különböző betegség elleni 
immunizálásra alkalmasak egy oltás-
sal. Hangsúlyozom azonban, hogy a 
fiatal, még nem oltott kutyák megfele-
lő immunizálása nem oldható meg 
egyetlen kombinált vakcina beadásá-
val. A kiskutyákat 6-8 hetes korukban 
kell elkezdeni oltani. Ez egy legalább 4
-5 oltásból álló sorozat, amelyben az 
egyes oltások között kb. 3 hétnek kell 
eltelnie. Ezt követően évente egy kom-
binált vakcinát érdemes beadni, hogy 

az immunmemória a szervezetben 
fennmaradjon. Tehát ezek a kölyökkori 
oltások nem biztosítanának egész élet-
re szóló védettséget. 

Aki az ebek tartására vonatkozó 
szabályokat, valamint az állatvédel-
mi, közegészségügyi szabályokat meg-
szegi szabálysértést követ el, ellene az 
önkormányzat szabálysértési eljárást 
indít, és 10 000 forintig terjedő bírság-
gal sújtható. Egyben szeretnék kérni 
minden kedves kutyatartót, saját és 
embertársaik, továbbá négylábú bará-
taink érdekében az ebtartás szabálya-
it szíveskedjenek betartani. 

Dr. Farkas Attila 

Szobanövényeink 

Sünkaktusz 
(Echinocactus gusonii) 

 
A kaktuszok és a pozsgások kedve-

lőinek szeretnék bemutatni egy nö-
vényt, a sünkaktuszt. Az „anyós szé-
kének” is nevezett sünkaktusz Mexi-
kóból származik, a két-három méter 
átmérőt is elérheti, és hazájában 40-
50 évig is elél. Hogy nálunk is hosszú 
életű legyen, megközelítőleg hasonló 
viszonyokat kell teremtenünk számá-
ra, mint eredeti élőhelyén. 

Közép-Amerika köves sivatagos 
vidékein ritkán esik az eső, ám ami-
kor rákezd, bőven jut belőle a növé-
nyeknek. Akkor annyi vizet szívnak 
fel a kaktuszok, amennyit csak bír-
nak, a fölösleget pedig szöveteikben 
tartalékolják. A hőmérséklet száraz 
vagy párás meleg, attól függően, mi-
lyen messze van az óceántól. 

Idehaza két szakaszra osztják a 
kaktusz életritmusát: tavasszal és nyá-
ron a növekedési, ősszel és télen a pihe-
nési (száraz) időszakra. A növekedési 
félévben fontos számára a víz és a táp-
anyag, azt követően pedig mindkettőt 
meg kell vonni tőle. A hőmérsékleti 
igénye is ugyanígy változik. A hűvös 
(+5°C körüli, világos helyen való) telel-
tetés után tavasszal és nyáron részesít-
sük sok melegben, fürödjön a napfény-
ben! 

Ha kártevők nem támadják meg a 
sünkaktuszt, akkor csupán a túlöntö-
zéssel tehetjük tönkre. Ősztől a követ-
kező tavaszig tehát ne kapjon vizet 
bármennyire száraz is a föld vagy 
ráncosodik a törzse. Márciustól kezd-
ve fokozatosan emeljük a helyiség 
hőmérsékletét, és ekkor már öntözhet-
jük a kaktusz földjét állott vízzel. Áp-
rilis-májusban átültethetjük, ha a 
mérete megkívánja. Tápanyagban 
gazdag, de nem frissen trágyázott, 
kőtörmelékes földbe ültessük, fontos, 
hogy a föld könnyen áteressze a vizet, 
és a fölösleg elszivároghasson. 

Kocsisné Lajkó Éva 
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Szabó István 

autóvillamossági műszerész 
 

Széksósi u. — Északi sor sarok 
Telefon: 06-20-9752-926 

 
 

Szeretettel várjuk önt a DOROZSMAI ÚT 145. szám alatt. 
Kibővült választékkal: 

iroda– és játékszerek, játék, ajándék, újság, 
könyv, parkolójegy, buszjegy, fénymásolás. 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-17-ig. Szombat: 8-12-ig. 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

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

Junior: 38 Ft/db-tól 
Dorozsma, Széchenyi u. 46. 

(az udvarban) 
Tel.: 62/460-345 
06-30/2782-459 

Nyitva: H, K, Sz: 10-17 
Cs, P: 10-16. 

Ú j d o n s á g ! 
Bébi és gyermekruhák 

kaphatóak! 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Ckeresse akciós 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

Gázpalack csere (2600 Ft/db) a Negyvennyolcas u. 32/A alatt. 
 

Díjtalan házhozszállítás. Nyitva tartás: 
Tel.: 06 40 630 430 H-P: 8-20 óráig. 
(a hívás díja megegyezik a Szo.: 8-12 óráig. 
helyi hívás díjával. 
Gázpalack rendeléséhez a gépi hang jelentkezése után nyomja meg az 1-

es gombot, majd írja be a 6791-es dorozsmai irányítószámot. 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 600 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. 
 kiárusítása a készlet erejéig. 

HÍR-BOY 2000 Bt. 
Telefon: 461-046, 461-258, 463-203 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS 
és BAROMFI SZAKBOLT 

ajánlata 
Megkezdődött a bográcsozás 
szezonja. Pörkölthöz húsok 

10 kg felett árkedvezménnyel! 
Nyitva: K-P: 7-16. 

Szo.: 7-12. 
Tel.: 06 30 3059737 

aTi Császárné Bt. 
 

Moped-, motorkerék-
pár-, személy-, teher

-, nehézpót-, autó-
buszvezetői tanfo-

lyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

korrekt ügyintézés 
Jelentkezés: Szeged, Berlini krt. 16. 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 

 F  i g  y  e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á z ta tás  Z som bó n  F a rk as  F eren c a u tó szere lő  m űh elyéb en  

 

 V állalja: személy- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er e nc  
 — ja vítá sát gép járm ű tech n iku s  
 — m ű sza k i vizsgá ra  való  felk ész ítését au tó szere lő  m es te r 
 — m ű sza k i vizsgá z ta tá sá t (helyb en) Z so m b ó , F e lsza ba d ulá s  u . 21 . 
 — k ö rnyezetvéd elm i felü lvizsg ála tá t. T el./fa x : 2 5 5 -06 3  
 N yitv a tartá s : h é tfő tő l p én tekig 7-1 7 ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

Akciós TVK fóliavásár! 
 

KKD, 46. bolt — 48-as. u. 66. 
a Nagybani piac mellett 

 
6,5fm 1 éves 0,15 fénystabil 20 790 Ft/tekercs 
8,5fm 1 éves 0,15 fénystabil 27 193 Ft/tekercs 
12fm 1 éves 0,15 fénystabil 39 800 Ft/tekercs 
 

Továbbá: Szevafém rotátorok, 
fűnyírók gyári áron. 

Valamint: Pedrolló szivattyúk 
teljes választéka tavalyi áron. 
És: növényvédőszerek teljes 

választéka bevezető áron! 
 

Nyitva tartás: 
hétfő és szombat: 7.30-12. 
Kedd-péntek: 7.30-16.30 

 
Telefon: 62/420-183 

 Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt ajánlata 

• Iskola- és irodaszerek 
• Ajándéktárgyak és 

csomagolók 
• APEH 

nyomtatványok 
széles választéka

Fénymásolás, parkolójegy árusítás 
Szeged, Negyvennyolcas u. 11.
Nyitva: H-P.:8-17,Szo.:8-12 óráig

Telefon: 460-306 

Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati típusú 
autó alkatrészei 
raktárról, illetve 

egynapos beszerzéssel. 
Suzuki és Maruti alkatrészek 

esztergomi raktárkészletből 1 napos 
beszerzéssel. 

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

Kutyák veszettség elleni kötelező vé-
dőoltását lakásomon, rendelőmben 
vagy tartási helyükön (háznál) minden 
nap (hétvégén is) hatósági áron, és 
hatósági bélyegzővel vállalom. 
Dr. Komáromi János szakállatorvos 

Dorozsmai út 122/B Tel.: 461-750 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szom bat: 9-13 

T 
Á 
S 
K 
A

U N G I   B t . 
Dorozsmai út 143.  
Tel./fax: 62/460-149 

Háztartási gépszerviz 
Műszaki kereskedés 

 

Alkatrész, csapágy, villanyszerelési 
anyag, vasaló, hangszóró, hajszárító stb. 

Szerszám, elem, izzó. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 
Dorozsma, Széksósi út 6.  

Tel.: 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298  
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

5l-es üdítők 3 ízben 299,- 
0,7l gyümölcslikőr vodkák 665,- 
Üveges Arany ászok 109,-  
 +üveg 
0,5l Rubin Cherry 429,- 
0,5l Dobozos Arany ászok 129,- 
6kg Ariel mosópor 2999,- 

 
Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 

Vasárnap: 8-16 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

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

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Tel.: 62/463-035 
Ügyelet éjjel-nappal 

a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 
illetve a 62/468-442 telefonon. 

  
M inden előhívás  —  nagyítás  esetén

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kiss Zsófia, Kocsisné Lajkó Éva, Miklós Rita, Pappné 
Sörös Julianna, S. Grandpierre Cecilia, Farkas Attila, Mádi György, Pócsai György, Somogyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Szilágyi Péter, Tímár Lajos, Varga István Hirdetésszervezők: Tímár Lajos 462-808; 20 
470-6587 és Nyári Imre 06 20 512  6943 Megjelenik 3800 példányban Szerkesztőség: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Press Kft Szeged, 
Vadász utca 2/B - 2001-408 Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő  Dorozsma, Jerney u.—Törő u. sarok (ügyvédi iroda) 
Mobil: 06-30-2486-944, üzenetrögzítő: 460-266. Félfogadás: H-Sze, P: 9-12, Cs.: 14-18. 

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

Szolgáltatásaink:  
gépjármű-, élet-, egészség– és vagyonbiztosítások. 

 

Sertéstenyésztők figyelem! 
 

Sertések mesterséges 
termékenyítése GARANCIÁVAL. 

Tel.: 06 30 370-8622 

Már most gondoljon a 
ballagásra—nagy 

választékkal a Dorozsmai 
Ékszerüzletben. 

ARANY, EZÜST AKCIÓ! 
 

Medálok 880 Ft/db-tól 
Nyakláncok 3950 Ft/db-tól 
Fülbevalók 2680 Ft/db-tól 
Karláncok 2100 Ft/db-tól 
Gyűrűk 2800 Ft/db-tól 
 

Ha nálunk vásárol aranyat 
1600 Ft/gr-on beszámítjuk. 
Felújított arany már 2800  
Ft/gr-tól kapható. Készítést, 
javítást rövid időn belül 
vállalunk. 

Allianz Hungária „Pusztai” 
Biztosítási Tanácsadó Iroda 

Biztosítások tanácsadása, ügyintézése és 
kötése: 

 Lakás, épület és társasház biztosítása, 
 Gépjármű– kötelező és CASCO biztosítás, 
 Életbiztosítások és nyugdíjpénztár, 
 Szakmai és általános felelősségbiztosítások, 
 Vállalkozásbiztosítások, 
 Utazás– és balesetbiztosítások, 
 Gazdálkodó szervek biztosítása. 

Érdeklődni a következő helyen és 
telefonszámon: Szeged-Kiskundorozsma, 

Czékus u. 53. Telefon/Fax: 62/461-578 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztai.lajos@tiszanet.hu 

MOTORKERÉKPÁR-, 
KERÉKPÁR– és MEZŐGAZDA-

SÁGI GÉPEK JAVÍTÁSA 
Perecz László műszerész 

Szeged-Dorozsma, Mester u. 28. 
 62/460-733; Mobil:  06 30 2936470 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 óráig 

Nárcisz virágajándék 
Háztartási műanyag és bálásruha 

—virágládák, tartók, kiskert kerítés, 
—bálásruha akció—50%! 
—műanyag kaspók nagy választékban 
—anyák napjára csokorrendelést felve-
szünk. 

Új nyitvatartási idővel várjuk kedves 
vásárlóinkat: H-P: 8-17; Szo: 8-12; V: 7-

10 
Tel.: 06 20 349 1190; 06 30 364 0026 


