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1997. május 30-31.én és június 1.
jén a Dóm teret másodjiíra fogja bené-
pesíteni a Szegedi Kulturális Piac és a
hozzá kapcsolódó rendezvények. Pén-
tek délután két órától vasárnap este hat
óráig folyamatosan követik egymást a
színpadi mtisorok, és megtekinthetők a
művelödési intézmények és civi| szer-
vezetek kiál|Ító standjai.

A dorozsmai standon látható lesz a
Petőfi Sándor Művelődési Ház kézi-
munka szakkörének, kézműves cso-
portjának és bábcsoportjának kiállítása.
A Somogyi Könyvtár Kiskundorozs-
mai Fiókkönyvtiíra és a Dorozsmai
Napló Baráti Kör könyveket árusít,
illetve bemutatja a Dorozsmai Naplót.
A Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet
pedig a Dorozsmai Turmix adásainak
vetítésével Iesz jelen.

A műsor következő időpontjaiban
talá|kozhatunk hazai csoportokkal:
szombaton 9.30-tól l0 óráig a Kiskun-
dorozsmai Önkéntes Tűzoltók Fúvós-
zenekara, |6_|7 óra között a Hóvirág
néptánccsoport, a Csillagrózsa nép-
tánccsoport, a gyermek balettcsoport, a
Székivirág Népdalkör és Citerazenekar,
az ifiúsági citerazenekar és a Vöröske-
resztes Népdalkör lép fe| a Szabadtéri
Játékok színpadán. 18 órától a Somo-
gyi Könyvtár épületében a Bimbó báb-
csoport mutatja be rövid, de annál
érdekesebb elriadását.

Vasárnap este aZ a megtiszteltetés
éli a dorozsmai Hozsanna kórust, hogy
a rendezvény zárásaként a Fogadalmi
Templom e|őtt egyházi műveket ad elő
17.15-tő l  |7 .45. ig.

Szombaton kerül megrendezésre - a
piachoz illeszkedve - a Szegedért Ala-
pítvány á|ta| szervezett Civicus nap'
Ennek kapcsán megismerkedhetünk a
kultúrát rendszeresen támogató üzlet-
emberekkel és önkormányzati vezetők-
kel, valamint civil szervezetek ered-
ményeivel, gondjaival és utóbbiak
mego|dási lehetőségeivel.

ocskó Margit

Gyuris Sándor bácsi kereste fel
szerkesztőségtinket. A látogatás oka
igen ünnepélyes-meghitt volt. Gyuris
bácsi elmondta: amikor megjelent a
Dorozsma halottai a mdsodik vil.ághri-
boniban cíÍnű kötet, ebbő| egy pél-
dányt elküldött volt parancsnokának,
dr. Szilágyi Gábor vezérkari száza-
dosnak, a vele együtt kevés túlélők
egyikének.

A százados úr könyvve| köszönte
meg e küldeményt - s ezt hozta el ne-
künk Gyuris Sándor ajándékba. ''Légy
jó katona és mindig segítőkész ember.''
Ezze| a mondatta| kezdődik a ,,Hu-
szonnégyes honvédek a Kárpdtokban.
A magyar kirdlyi 24. gyaloghadosattíly
története', című kötet. Bene János és
Szabó Péter történészek alkotása, mely
Nyíregyházán jelent meg 1997-ben.

S ilyenkor lopakodik az ember szí-
vébe az öröm. Hogy lám, nálunk Do-
rozsmán is fontos könyv jelent meg.

Nagyon sok jelzés érkezik hozzánk
levélben és szóban is, megielent köny-
vünk kapcsán. Nem akartunk önteltek
lenni, ezért ezekrő| eddig nem szól-
tunk. Most azonban, egy másik kötet
elkészültével írom: jólesik minden
jelzés, együtt örülünk minden jóakaratú
emberrel.

F. D..né

_ Mi a véIeményed a taruiraidról? -
kérdezem egy, a folyosón rohangáló
diáktól'

Nagyobbak és okosabbak nálam.

_ Szerinted min vóltoztassanak a ta-
nárok? - kérdezem egy lánytól.

Ne kivételezzenek senkivel, és ne
szálljanak rá senkire'

- Sxerintetek ki a jó taruir?

Aki engedi, hogy puskázzunk!
Aki nem szigorú.

_ Mit vártok el a tandroktóI?
- Hogy néha segítsenek!
- Hogy adja meg a jobb jegyet!

Tehát ez a diákok vé|eménye. De
vajon a tanároknak mi a vé|eményük
tanítványaikról? !

A riporter; Jakus Edina

Szent Rita az olaszországi Rocca-
porenában született 1380 körül. Neve
gyöngyöt jelent. Fiatalon hozzáadták
szülei egy erószakos emberhez, akit
szelídségével és áldozatos szeretetével
sikerült,,megszelídíteni''. Két fiúgyer-
mekük szü|etett' A fiúk 14 évesek
voltak, amikor édesapjuk gyilkosság
á|dozata lett. Hamarosan ők is meg-
haltak. Rita ekkor jelentkezett az Agos-
ton-rendi apácáY.hoz, de nem vették fel'
Csak harmadszorra került a kolostorba
különös módon: sokat vezekelt és
,imádkozott, ezért homlokára megkapta
Jézus töviskoronájának egy sebét.

, Rendjének szabá|yzata szerint szent
Agoston reguláját követte. Engedel-
mességével mindenki épü|ésére volt.
Sokat betegeskedett, de szívesen vál.
|a|ta, |447, május 22-én köItöZött egy
másik világba. A Pünkösdkor bérmál-
kozók közül, többen választották nevét
bérmanévnek.

o a |ehetetlen ügyek védtiszentje.
Farkas Dezsőné
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A kölcsönszerződésről

A kölcsön aztjelenti, hogy a pénzintézet,
vagy mas hitelezó köte|es meghatarozott
pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsá-
tani, az adós pedig köteles azt visszafizetni.

Kölcsönszerzodést szóban vagy írásban
lehet kötni.

A szóbeli szerződés is érvénves. de vita
esetén a bíróság e|őtt nehéz a bizonyítás
még akkor is' ha tanúk előtt kötötték aá.

Magánszemélyek egymás közötti vi-
szonylatában is célszerű és biztosabb az
írásbeli szerzódés, a pénzintézetek csak
írásban kötnek kölcsönszerzódést.

Mit tartalmazzon a kölcsönszerzodés?
Fel kell benne tüntetni a felek nevét és

pontos adatait, a kölcsön összegét, a vissza-
adás pontos dátummal megjelölt napját, a
kikötött kamat mértékét és a hite| visszafi.
zetéséÍe nyújtott biztosítékokat.

A törvény szerint magánszemélyek kö-
Zött a legmagasabb kamat évi 20vo lehet, a
gazdálkodó szervezeÍek egymás közötti vi-
szonylatában a kamat mértéke a minden-
kori jegybanki alapkamat kétszerese lehet.

Mi az uzsoraszerződés?
Ha a hitelezó az adós riíszorultságát, ki-

szolgáltatott helyzetét kihasználva arányta-
lanul magas kamatot szab.

Arra' hogy mekkora kamat számít uzso.
rakamatnak, nincs törvényi eloírás. A ka-
mat uzsorás voltát a bíróság perben állapír
hada meg és orvosolhatja azt.

A gyakorlatban igen ritkrák az ilyen pe-
rek, mert a kölcsönvevo rászorultsága rniatt
általában nem meri ezekeÍ' a szerződéseket
megtámadni'

A kölcsönszerzodés kockázat4 hogy az
adós esetleg nem fizeti vissza idoben a
tartozását, ezért célszerű garanciát kikt'tni.

A garancia leggyakoribb fbrmája a ke-
zesség.

A kezes azt vál|a|ja' hogy a hitelt visz-
szat1zeti az adós helyett' ha az nem adja
meg idoben a taÍtozását.

Kezességet csak írásban lehet érvénye-
sen vállalni!

A kezesség lehet egyszerű kezesség és
készfl'zető kezesség.

Az egyszsru kezesség |ényege, hogy a ke-
zes mindaddig megtagadhatja a teljesítést,
amíg a követelés a kötelezettol (adóstól) és
olyan kezesektól akik őt megelozően reá te-
kintet nélkiil vállaltak kezességet, behaj tható'

A készftzető kezességnél a kezest nem
illeti meg a sortartás kifogása, ebben az
esetben a hitelezo akár az adós, akár a
kezes, akiír pedig egyszerre mindkettójük
ellen Íbrdulhat.

A pénzintézetek készfizetó kezesi bizto-
síték mellett folyósítanak kölcsönt. Aki
kezességet vállal' csak úgy tegye' hogy az
adós teljesítoképességéről e|ózetesen a|apo-
san tájékozódjon.

A hitelgarancia másik ismert formája a
bankgarancia' Ilyenkor a kezességet a bank
adja, álta|ában külön díj fejében és csak
meghatároZott összegre.

A bankgaranciánál eherjedtebb bizto-
síték a zálogjog.

Zá|og Lehet ingatlan, vagy ingó dolog'
amelyet szükség esetén értékesítve a hitele-
ző hozzájuthat a pénzéhez

Legismertebb és legelterjedtebb hitel-
biztosíték a jelzálogjog. Ilyenkor az adós
ingatlanát zálogosítják e| úgy, hogy taÍtozá.

sát ráterhelik az ingatlanra és ezt t.eltüntetik
az ingatlan-nyi lvántartásban.

Jelzálogjog csak írásba foglalással és az
ingatlan tulajdoni lapján való feltüntetéssel
a|apítható.

Fontos tudni, hogy a hitelezó nem szerzi
meg automatikusan a zálog tulajdonjogát,
ha az adós időben nem fizet.

A követelt összeg nagyságától Íiiggoen
Íizetési meghagyásos eljárás, vagy bírósági
út vehetó igénybe'

A zá1'og tehát csak biztosíték arra, hogy
a lefolytatott törvényes eljrírás után a köl-
csön összegének végrehajtását lesz mibol
foganatosítani.

Pálfiné Dr. Maróti Edit ügyvéd

Alapítványi est
A Jerney János Alta|ános Iskola április

26-án rendezte meg hagyományos alapít
ványi estjét. A rendezvény elso felében az
iskola tanulói kedveskedtek hangulatos
műsorral a vendégeknek, amit izgalmas
tombolasorsolás követett. A folytatásban
Farkas Dezső és zenekara szolgáltatta a
talpalávalót a táncmulatsághoz, me|y haj-
naltájt ért véget.

Nevelőtársaim és tanítványaink nevében
köszönöm a Tisztelt Vendégek támogatását,
melyet a nagyszámú be|épó megvásrárlásá-
val nyújtottak alapítványunknak.

Külön is megköszönöm az est sikere ér-
dekében tett hathatós anyagi felajánlását az
alábbi magánszemélyeknek s cégeknek:

Abrahám és Társa Bt.' Bálint János Bá-
nyai Cukrászda' Csányi Jólsef virágkereske.
do, Dél-Tisza menti AFESZ, Emitel Táv-
közlési Rt., Görög Józsefkereskedő, Horváth
Lász|óné' Játéküzlet (Fodomé)' Katica Butik,
Koncz Gábor (N-N Biztosító Rt.)' Malom
ABC' Maróti Zol'tín, Méry Vegyidiszkont'
opá| ABC' Papírkuckó, Rája Horgászüzlet,
Röfi-Ker Bt., Sláger Videotéka' Száraz Jó-
zsefné, Tari Video' Thurzó Ferenc, Tóthmi-
hály Tibor, Transponder Kft.' Ungi Műszaki
Kereskedés, Vadliba Vendégló' Vass Gytirgy
divatáruhiíza, Virág Cukrászda, Zsuzsi Divat.

Lázár Zo|tÁn iskolaigazgató

főiskolások
Iskolavédőnő

Yeres Éva (22) Dorozsmán született' itt
járt iskolába. A k<izépiskolát a Kossuth
Zsuzsanna szakközépiskolában végezte, s
most júniusban fe.iezi be a SZOTE Fóisko-
lai Karán azú1,négyéves védőnói szakot.

Most védte meg szakdolgozatáÍ' ,,A' táp-
lálkozás szeÍepe a csontritkulás kialakulá-
sában'' címmel. Komoly munka, a nagy
orvosi szakirodalom mellett 49 kérdést tar-
ta|mazó kérdőívét l l0 személy töltötte ki.

_ Miért ilyen komoly témát vólasztott a
leendő iskolavédőnő?

A csontritkulás népbetegség, Magyaror-
szágon több mint egymillióan szenvednek
tő|e. Az életkor meghosszabbodasával egyre
több idos embert érint. Még nem gyógyítha-
tó, de mege|őzhető, s ebben a táplálkozásnak
is döntó szerepe van, pl.: a ka|ciumdús étke-
zés' Az egészségnevelést viszont legkésőbb
az iskolában el kelI kezdeni.

- Mit együttk?
Pl' a tej, a sajtok, a banán, a mák, a dió,

a spenót tartalmaz sok kalciumot, károsak
viszont a kólafélék.

_ Védőnő lesz. Mit tanult?
Általános orvosi alaptrírgyakat, sok

gyermekgyógyászatot és védonői módszer-
tant, még több gyakorlattal: iskolai sziirő.
vizsgálatok (hallás- és látásvizsgálat),
katonai alkalmasság, |údtalptoma - hogy
csak néhány példát eÍnlítsek. A szakdo|go-
zatomhoz visszatérve: az iskolai konyhák
étlapjainak elemzése és a tanácsadás is
idetartozhatna.

- Hol voh gyakorLaton?
Tavaly ósszel itt Dorozsmán, dr. Czakó

Attila gyermekorvos és dr. Juhász Erzsé.
bet háziorvos, dr. Bihariné Jenei Mária
védőnő mellett, illetve Bordányban. Idén
szakmunkásképzóben és általános iskolá-
ban egészségnevelés órákat tartottam, most
pedig Hódmezővásárhelyen az anya- és
gyermekvédelmi központban vagyok.

- Lesz óllósa?
Szegeden iskolavédőnoi állás nincs,

ezért nem tudom. Elmenni nem akarok' Jó
lenne körzeti védőrrói állást találni, de hat-
vanhárman végzünk, s ebbőt húszan szeret.
nénk itt maradni.

_ Ha egy vágya teljesülhetne?
Dorozsmán az óvodáknak és iskoláknak

kellene egy iskolavédőnó' Ez a körzeti
védonók munkáját is könnyítené, s így töb.
bet lehetne az iskolai egészségnevelésse|
foglalkozni. Védonőnek tanultam' ez sze-
retnék lenni' 

A. Á.

olvasóink leveleiből
- A tartósan munkanélkülieket itt kellene

foglalkoztatni Dorozsmán - javasolják sokan'
Volna mit tenrriök. (Lasd a temető környéke')

Válasz: Szabó Ferenctő|, a KHT igazgatójá-
tól: Mi eddig is foglalkoztattunk munkanélkü.
lieket, de nem tudjuk szétválasztani a dorozsmai
embert az egyéb területtől. Természetesen, ha
sorra kerül, Doroxmán is dolgoznak majd
munkanélküliek

- Néhányszor kérték már az idős betegek,
hogy a Dorozsmai TV-ben misét láthassanak'
Mádi György plébánostól megtudtuk, hogy
tárgyalást kezdeményez ez ügyben a képviselő-
testülettel. 

*

A szemétgyíirjtési akció a tavalyinál jobban
sikeredett. Azonban miután elhordták a szemetet,
a szélmalomnál |évő lerakóhelyre újabb csomó
szemetet borítottak le (kisteherautó) _ panaszol-
ták az arra lakók.

Frank Antalrré a Szilva utcából arra panasz-
kodik, hogy a vizesárok kikotrása utáni szemetet
nem hordják e| az arra illetékesek. Igy a téli
tüze|őt sem tudja behordani, a füvet sem tudja
levágni.

*
Kösztnetet mond a családsegítő hia a nemré-

giben tartott mulatság megrendezésének segítségé.
ért a RoFI-KER Bt..nek, a Szélma|om Vendéglő-
nek. Azoknak is köszönik a segítségét' akik ruha..ádományokkal 

segítették a rríszorultakat. To-
vábbra is vií{iík a segítséget a Kamilla utca l9-be.

Móra Mihályné

SZIKI
A sziksós fürdői hétvégi ház tulaj-

donosok a Dorozsmai Nap|ó számai.
hoz a Csóka Fogadó rvóJÁnan jut.

hatnak, korlátozott példányszámban.
A szerkesztőség
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Hírek röviden
Nagy ünnepség]olt a Barátság utca 1.

szám alatt Farkas Aronék lakásában. A 16
gyermekes család április 28-én a Magyar
Vöröskereszttól 29 000 Ft értékben élelmi-
szert kapott. A csomagot Korom István, a
Városi VöröskeÍeszt szervezet titkára adta
át. Jelen volt még Turcsrányi Imréné, a
dorozsmai szeÍyezet titkiíra, valamint a
Családsegítő Hiu vezeÍője. A hilz asszonya
nagy öÍömmel fogadta az ajándékot, ei-
mondta, nagy szükség van rá a drága téli
fiités után' Családja nevében megköszönte
e nemes gesztust. 

*

A dorozsmai háziorvosok ezúton kérik
mindazokat, akik új TB-kártyával rendel-
keznek, és azt még nem mutattiík meg
háziorvosuknak, szíveskedjenek bevinni a
rendelőbe vagy telefonon bemondani a TAJ
számukat. Telefon: 46| -2D9.

Iskolai hírek
Az elmúlt héten rendezték mee a Városi

Stadionban az Atlétikai Ötpróbaisapar és
egyéni összetett bajnokság döntőjét. Az
orczy Istvián Altalrínos Iskola tanulói ki-
magasló eredményt értek el, így bejutottak
a megyei döntőbe:

Ötpróba fiú csapat: I..Rókus II. sz. Ált.
Isk.' II. orczy István Alt. Iskola (Nagy
Attila, Gyuris István, Simon Attila' Farkas
LászIó, Börcsök Ferenc, Bernáth Róbert)'

otpróba fiú egyéni: I. Gyuris István, II.
Nagy Attila.

Felkészítő tanár: Kádár Mihálvné és
Guba Pálné.

Az én kritikusom
A minap összefutottam régi iskolatár-

sammal, barátommal, úgy is mondhatnám
az én kritikusommal. Mikor elkezdtem
írogatni a Dorozsmai Naplóba és megtudta,
hogy az én vagyok, nem egy névrokonom,
csak ennyit mondott: ahhoz képest, hogy az
iskolában nem voltál egy lángész, vannak
észrevételeid, írásaid, melyek megál|ják a
helyüket. Érdekes, hogy eszedbe jutott a
gyávák által meghurcolt fonadalmár-tanító,
Szegfü Jiános bácsi! Akivel két hetet töl-
töttünk Csillebércen l955.ben. - Mellesleg
ZÍkinyszéken Fő utca van róla elnevezve.

Dorozsmán nem futotta egy enúéktáblá-
ra sem. - A pusztulófélben lévő stációk, a
pocsék út a Jemey utcán és az összeÍirkált
iskola fala ,,melyben választani szoktunk''
és hogy lámprík kellenének a forgalmasabb
csomópontokhoz!

Későbbi találkozások alkalmával ezek a
szerény ,'dicséretek'' is elmaradtak. Szóki-
mondó barátom sokszor nyomdafestéket
nem tűró csipkelódző szavakkal illetett, de
azért én sohasem haragudtam meg' Egy
decemberi számban a karácsonyfa történe-
téról írtam, majd rövid riportban szóla|tat.
tam meg két képviselónket: ,.Karácsonyfá-
ról írt kis történeted kedves volt, de a kép-
viselőkről túIzott kedvességgel beszéItél'''

Az ellenkezőrol nem tudtam meggyozni.
A Sportcsarnokró| írt kritikus írásaim

sem tetszettek: ,,Mit gondolsz, te vizfejíi,',
dicsért barátom, hogy véletlen az a több
mint egy év késés és a sok-sok millió forint,
mellyel az e|őirányzottnál többe kerü|t? Azt
az adófizetők, En meg Te fogiuk megÍizet.
ni. ok meg.iót nevetnek a markukba, az ő
pénztárcájuk nem lesz vékonyabb. Tudsz
követni?!

Szegény Szalay Pista bácsi, hiába verte
a fejed a táb|ábu célzott egykori kitűnő
sziímtan-fizika tanárunkra, ki o|ykor alapo-
san ,,megmosta'' a fejünket. ',Nézz körü] a
környék falvaiban, községeiben, milyen
gyönyörű kis sportcsarnokok épültek ha-
táridőre és ráfizetés nélkül.''

A képviselók és a pénzeszsákok marká-
ban vagytok!'' Nem tudtam és nem tudom
meggyozni, hogy mi ezért a DN Szerkesz-
tősége - egy fillért sem kapunk-, sót!

TÓbbször megígérte, hogy eljön a szer-
kesztőségi ülésre' és ott kipakol, mindez
idáig nem töÍtént meg. Az utolsó taliílkozás-
kor látszott rajta a feszültség. Meglepoen
halk szavú |ett. ,,Igen - szólalt meg - a volt
orvosi rendelő falríról le lehetett volna miír
torölni a csúfondiíros felírrást.'' Reagrílt egy-
kori írásomra _, melyet még l95ó végén
éjszaka mázoltak fel az akkori ,,fomadalmá-
rok''! De ugye' hogy semmi sem változott. A
stációk továbbra is romokban állnak' a köz-
biztonság kdtikán aluli. A kirakatokat vas-
rácsokkal kell védeni. A teleÍbnfiilkék rendle
betörve, a Jerney Iskola faláról sern tűntek el
a gusztustalan felírasok. Sőt az egyik intéz-
mény faliín' ,,az igazil demokrácia'' a szabad-
ság hetedik évében, még mindig ott díszeleg
a Népköztrírsaság vtiröscsillagos címere. De
ha idáig ott hagytrík, le ne vegyék! Sajnos
mind többet nosztalgiráeok azokól az idok.
ról, pedig csak melós voltam, hát akkor is
ment a porhintés, de azok ezekhez képest,
zöldfiilű kis cserkészek voltak. Hiába irkálsz
<isszevissza, azt híszed a vadonatrÍj útért,
melyet 6 nap múlva több helyen átvágtak és
hullámvasúttá változtattak, hogy ezért valakit
felelosségre vontak? A farsangil és a marci-
usról írt írásod sem a ré$; _ mondja lemon-
dóan. - Azért megkérdezem Tole, mondj
valamit magadról, látom, hogy valami
nyomja a lelkedet, ha lehet, segítek. Mind a
két kezét a vállamra tette, keményen a sze-
membe nézett: ..harmincöt év utiín munka-
nélktiii lettem!''

Takács János

Felelős szerkesáő:
Anderle Ádrím

SzerkesÍőség:
Ácsné Fekete llona, Bamáné Gyuris Ágnes,

Farkas Dezsőné, Gábor András, Móra Mihályné'
ollainé Puskás Éva, Szakácsné Molnár Mária'

Takács János' Vass József

Postacím:
Somogyi-könyvtár dorozsmai fiókkönyvtára.

ó79| Szeged, Negyvennyolcas utca l2.
Telefon:461-010

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör

Felelós kiadó: ollainé Puskrís Éva
Hirdetések: Móra Mihályné (46 | -524)

Officina Nyomda
6701 Szeged, Pf. I l2l Telefon: 313-388 - 97-628

Színe és visszója: hír és ólhír

A Fiild napja
Április 22-én a Föld napját űnnepeltük,

Ez alkalomból takarítást rendezeÍÍ" az
egész országban valamennyi iskola, amely
l hónapig tart. Az április 22-ére, keddre
teÍyezett takarítás az esőzések miatt elma-
radt. Az orczy István I. számú Álmlános
Iskola április 25-én pótolta a takarítást.

- ' r a  ,  u ,Uj év' új szeméttel
1997-et írunk (már öt hónapja), a város

pedig tiszta szemét. Hát igen! Uj év' új
szeméttel'

Az Elfújta a szél nevet viselő iskola ki-
hirdette, levizsgáatatja a tanulókat takarí-
tásból. Ez senkinek se árt. Más diákok is
je|entkezhettek, akar felnőttek is. A vizsga
április 22-ére _ Dönci_Chale, a fajtiszta
korcs szülinapján - volt kihirdetve.

A vizsgiára beiratkozott Tonho' a pon.
táli, ügyeletes gyogyós' Ellie Szausztbrk-
ból, Sylvester Stallone, az akcióhos, Hó-
fehérke, de még a hét törpe is' Sőt, még
Derrick felügyeló is.

A takarítás megkezdódcitt, a vizsgÍuók
felpakoltan jöttek. Volt náluk ásó, kapa,
(nagy harang), gereb|ye stb. A takarítást
nem hagytiák abba, szakadatlanul csináltiík.
Mar szinte versennyé fajult el. Mindig előbb-
re-előbbre haladtak' Vo|tak, akik nagyon
untiík és abbahagyták' Már a Földközi.tenger
közelében tartottak, amikor Jockey helikop-
tefen a velsenyzők fe|é repült és o|ywt gÍut
engedett rájuk, amitől elaludtak. Leszállt és ó
egyedül tovább takarított. Közben az a kör-
nyék egyre tisztább (szátrazabb, bizt..'.) lett.
De Jockey nem tudta, hogy Tonho nem aludt
el. - A taisznyáját a nyakába akasztotta és
elsöptrte a Homokot. Fo|yton ezt eÍn]egette:

,, Één ookos vaagyok, hisz egyedül tanultam
meg írni és olvasni. Uúgy is een fogom
megnyemi!'' De Jockey nem adta tbl. Két
kapáva| nyomult elóre. Tonho viszont hátból
támadott, két kapa és egy gereblye volt niíla.
Jockey miár nem bírta az iramot. Feladta.
A többiek nagy nehezen felkeltek és Hó.
fehérke parancsára elsöpörték az uto|só
nyomokat (szemetet), Tonhot mindenhol
tinnepelték' Megkapta a Tonho Világnap
nevet, amit április 23-án ünnepelnek.

.. Ezze| véget ért a takarítás-roham.

Jakus Edina

Bocsánatkérés
Előző sziárnunkból kimaradt egy ifiú

dorozsmai: Szívből gratulálunk az 1997.
elsó negyedévben született Takács János
és Gyémánt Tímea Noémi nevű kislá.
nyához.
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'John Anderson, szívem, John,
kezdetben, valaha
hajad koromsötét vott
s a homlokod sima."

Csöndes beszélgetés
gyermeknap előtt

tíz gyermek
2  |  . ,  reoesanyJavat

A kórházi folyosó csendes sarkában gyelme-
keiről kérdezem Bálint Dávidnét. Erzsike nénit.
aki az idén lesz nyolcvanrit esztendős. Ma is szép
kék szemét könnyek fátyo|ozzók, amikor emlé.
keztetem, ezt a beszélgetést otthonában, Klári
|ányáná| terveztük még az ősszel.

Emlékezünk, kórhrízban, májusi napsütésben.
Királyszéken, iskolai ünnepségen akadt meg a
szeme Bálint Dávidnak a szep kislrínyon, s szinte
egyszeÍTe mondtík banítjával: ,'Ennek a lánynak
én udvarolni fogok!'' Négyévi udvarlás s katonás-
kodrís utrín, |93l novemberében házasodtak.
Végszomszédok voltak. A két apa megegyezett:
A föld úgyis ,,összeszolgál'', építsetek házat. Bálint
Dávid testvérbátyjával fogott két vékás krumpli- és
kukoricaföldet, harmadában a megélhetésért. S
gyorsan jöttek a gyerekek, a tízből kilencet nevel-
tek fel fe|nőtt koráig. Harom lany _ Erzsébet,
llona, Magdolna _ gyorsan követte egym|íst 193l
és l933 kozött. Az első fiú _ Dávid - mint az első
Iany is, édesapja nevét kapt4 l935-ben. oket
követte: Klára. Anna. Béla és Istviín |939 és |943
között. S a kései legkisebb: Teréz, l948-ban
született.

,'John Anderson, szívem, John,
együtt vágtunk a hegynek,
vo|t víg napunk elég, John,
szép em|ék két öregnek.''

''Nem, nem a háborús évek a legnehezebbek. Mi
tanyán éltünk, oda nem igen ért el a háború zaja.
Férjemet hamar hazaengedték, volt már ''szá-
mos'' gyermek akkor. Az igazán nehéz évek _

nem tudom mondhatom-e - a ..kommunista"
évek voltak. Amikor lesöpörték a padlást, elvit.
ték a vágódisznót. A háborúban s utána nehéz
volt a megélhetés, a Papa Dunántúlra, Pestre'
I;íbatlanba járt vasútépítéshez.

otthon meg a gazdaság... Még a napocska
aludt, amikor Dáviddal dolgozni indultunk a
lóval. Egy sorban ő _ gyengécske volt _ két
sorban én tartottam az ekekapát. A lányok közül
Ica volt nagyon ügyes. Hazajött, felvette az apja
permetező-nadrágját és ment markot sZedni.

Azok voltak a legszebb évek, amikor iskolá-
ba kezdtek jarni, szépen felö|tÖáettem őket.
Mikor még tele volt oroszokkal a vonat, én
repü|őve| mentem fel Pestre, hogy a fiúknak
kordbársonyt vegyek. Volt itt egy ugyes varrónő
Dorozsmán, Csadáné, aZ v^trta a nadrágokat és a
zakókat.

Később mindegyiket igyekeztünk becsülettel
kiházasítani. Pár mázsa gabonát, disznót kaptak,
a nagyszülők is segítettek a lányok kelengyé.
jéhez.

Taníttattuk őket' a fiúkat is, Dávid és Béla
gazdálkodnak, lstván kőnríives' Ilona tanárnő, a
férje is az. Terike és Klári is érettségizett' Szor-
galmas, jó gyerekek voltak. Klári sokat fejte a
teheneket, még ma is tudná.

István nyakas gyerek volt, néha kikapott.
Nem volt közöttük kedvenc, kivételezett'

,,Ritkaság olyan, mint a mama'' mondja Klári

lányom. Mindig annak a gyerekének védelmére
kel, akire a többiek panaszkodnak.

A tanya Béláé lea. Eleinte gazdálkodott s
amikor eladta, abból vették szüleiknek a Bálint
gyerekek a fóutcai kis hrízat.

,,Nagyon szerettünk ott lakni a Papával. Mű.
velte a kertet, vitte a salátiít, a zöldséget a piacra.
Nyríron kijártunk a tanyára Béliínak segíteni...

Hát elmesélhetem a nagy utamat, ha akarja.
Akkor már négy éve nem láttam a Terit' Bécsből
repülővel 18 ezer ki|ométert tettünk meg Dél-
Afrikáig. l9,74-ben egyedül, 78-ban és 82-ben
pedig a Papával voltunk látogatóban, sok szép-
séget láttunk. Dehogy féltem, ott is tudnak
magyarul.

fuyedül maradtam, de Klári lányom otthona
nekem is otthonom, a vejem szeret engem, tisztel
engem, jól érzem magam ott. ..de itt a kórházban
nem jó, hazamennék.''

Erzsike néninek húsz unokája és huszonöt
dédunokája van. Reménykedik, hogy gyermekei
is vallják azt, amit ő: amit ötéves koráig a gyer-
mekbe nevelünk _ tisztelettudás' becsület. sze-
retet _ az marad bennük egész életre.

,,Lefelé ballagunk már
kéz.kézben csöndesen.
s lent együtt pihenünk majd
John Anderson, szívem.''

(Robert Burns)
Fekete Ilona

Jerney napok
Az idén is, a hagyományokhoz híven április

végén megrendezték a Jemey iskolában, a Jerney
napokat. A két napig tartó rendezvényen dél-
e|őttökön' az iskola tarrulóirrak rendhagyó tanítasi
napokat szerveztek a nevelők. Volt akadályver.
seny, tanár-diiík foci- és kézilabdameccs, játékos

sorverseny. A kisebbek sógyurmázhattak, bati.
ko|hattak' ÍjIcből készíthettek dísztárgyakat és az

. ! .
aszfhltra raizolhattak. Elvezték a Rícz Tibor
színmiivész által vezetett gyermekszínház,,Csinn-
bumm cirkusz'' címü elöadását.

Délutrínonként még népesebb volt az iskola kör-
nyéke, hiszen városi szintíi sport- és művészeti verse-
nyek színhelye lett.

Barátságos mérkőzések keretében mérték
össze foci. és kézilabdatudásukat a résztvevő
dorozsmai iskolák és az Arany János iskola
lányai és fiai'

Most is rrregrendezésre került - egyre színvo-
na|asabbá vá|ó _ iroda|mi színpadok vetélkedője.
Igen nehéz helyzetbe került a Rácz Tibor vezette
zsűri, hogy kiválassza a |egügyesebb, |egszebb
produkciókat. Az eredmény a következő lett.

Alsris cstntortok:
|. Orczy István Általános Iskola

Az áI|atok nyelvén tudó juhász

Felkészítő tanár: Huszár Lászlóné
2. Kossuth tajos Általános Iskota

Lázar Ervin: Vaskamati virágj a
Felkészítő tanár: Szabó Mónika

3. Gedói Általános Iskola
IÁzárErvin: Dömdcidöm
Felkészíto tanár: Sípos Márta

A legszebb jellnez díja: Cedói ÁItalínos |skola'
Fe|készítő tanár: Molnár Sándorné

Felsős csoportok':
l. Odessza ll.

Kőszívii ember fiai (részlet)

Felkészítő tanár: Varsa Anna

2. Jerney János Altalrínos Iskola
IÁzár Ewin.. Molnár |ra zsíkb(lzá1a
Felkészító tanár: Márta Zoltánné

3. Tarján III.
A dzsungel könyve
Fe|készítő tanar: Liuár Mária_ Dancsik Tünde.
A legjobb jelmez díja: Jemey Alta|iínos lskola'

Felkészítő tarrar: Vass Józsefné.
A legiobb témavílasztís: A|gyo Altalános Is-

ko|a. Fe|készítő tanár: Berek Agota'
A kétnapos rendezvénysorozatban mindenki

megtalálhatta a neki Iegjobban tetsző programot.
sok újat tanulhattak a gyerekek, játékos kötetlen
formában.

Sz. M. M.

Nagycsalódok

Fészek
azEKO Parkban
Mar ismerősként gyülekeztek a nagycsaládok az

újszegedi EKo Park területén 1997. május 3-rín a
gyermek- és anyák napi ünnepségüke. Nagy Ferenc

elnök köszöntötte a családokat és az édesanyákat. A
gyermekek egy vinígkertész jóvolttíból egy-egy szil
vinígot adtak át édesanyjuknak, és kezdetét vette a

rendezvény, melyen a majorettek és táncos csopor.
tok követték egymást. Volt ezen belül szalontrínc
és az apróságok Hupikék Törpikék bemutatója'
Tokodi Béla most is sárkiínykészítésre tanította
gyermekeinket. Sokat el is készítettek több.keve-
sebb sikenel. A MÁv uíjékoztatóival, szórólapjai-

val,látta el a.jelenlevőket, és nagy sikert aratott a

terepasztal-kisvasút bemutató. A vállalkozó szel-

leműek pónilovagolhattak. A Tűzoltóság két
készültségi rohamkocsijával jelent meg a gyeÍTne-

kek nagy örömére, mert míndannyian beülhettek a
járművekbe, és a tűzoltók elmagyailntik., hogy mit

mire használnak mentés és oltás közben.
Ezalatt megérkezett az ebéd' amit a Honvédség

készített el és szállított a helyszínre. Bizony, nem

kis feladat volt a kb. ezer adag ebéd kiosztása'

amit édesanyák önként vállaltak. A kolbiíszos
paprikas krumpli és az üditők után fol}tatódott a

program. A sportpályán ügyességi feladatokkal

kellett a vetélkedő ifiaknak megküzdeni. A családi

és felnőtt vetélkedők a pódiumon folytak, ahol

nívós qjándékokat nyerhettek a résztvevők a

szponzorok felaj iínlásainak jóvoltából.

A rendezvény előkészítése, |ebonyolítasa, a

sok-sok támogatóval a kapcsolatok kiépítése

mind-mind Pelywáné Erzsikéék munkáját dicséri.

x itt.1cin a már megszokott szlogen, hogy: mindez

nem jöhetett volna létre, ha _ és következne az a

harmincnál is több támogató, kik neveit itt helyhi-

iipy miatt most fel nem sorolhatjuk. Akiknek

nagyon hálrísak vag1unk önzetlenségükért, segítő-

készségükért. Nagyon bízunk benne, hogy ez a jó

kapcsolat köztük és a Fészek Nagycsaládosok

Egyesülete között továbbra is megmarad' és

tovább épül.
Megjegyzendő, hogy Dorozsmán húsznál is

több nagycsalád tagja az egyesületnek' de nrind.

öSsZe öt család vett részt eme rendezvényen. A

meghívót és a tájékoztatót természetesen min-

denki megkapta időben. Ezért ez az iris |egyen

üzenetértékű a meg nenr jelenteknek.

Vass József
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DOROZS.MA.JALIS 97
A Tűzoltó Zenekar hangjaira ébredt

május elsején Dorozsma népe. Később a
Polgármesteri Hivatal előtt fo|ytatták a
frivósok. és zenéiükkel szórakoztatták a
gyülekezo lakosokát. Közben a Mtivelődési
Ház dolgozói és csoportjai az tnkéntes
Tűzoltókkal egyetemben készülődtek a
ligetben tartandó majálisra, rakodtak Kor-
mány Imre teherautójára, amely azután a
zenekari emel vényként szolgált.

Ezenközben megjelent az L&D Majo.
rette csoport. Szépen mozgó' csinos lányok
a Tiizoltózenekar és a résztvevő lakosok
kíséretében kivonultak a ligetbe' ahol már
ínycsíklandó illatok árulkodtak anól' hogy
finom falatok készülnek a bográcsokban. A
szegedi majolettes lányok kint is bemutat-
ták előadásukat' Utánuk következtek a
Művelódési Ház csoportjai. A Hóvirág
Csillagrózsa gyermekcsoport' a Székivirág
Népdalkör és Citerazenekar, a Vöröske-
resztes Népdalkiir, a tlóvirág Néptánc.
együttes, majd a Kick Box csoport tartott
magyatázatta| egybekötött bemutatót. A
táncos _ énekes műsor után a Szaloqspicc
zenekar szolgáltatta a talpalávalót. (Ezsiás'
Farkas, Márta, Molnár). Mindeközben el-
készült a pörkolt és a vendéglátóknak is
megszaporodott a dolga, melyben nagy
érdeme volt a Géczi Tibor szervezte csa.
patnak' Érdekes színÍb|t volt még, hogy a
gyerekek pónilovagolhattak és összemér.
hették erejüket a szkanderezésben. A kis
kézművesek gyertyát mártottak, gyöngyöt
Íjjztek és bájos rongybabákat készítettek. A
szervező munkák nagyrészét Ocskó Margit
yégezte. Néhány,,el lendrukker' '  ugyan
nemtetszését nyilvánította a rendezésért, de
a résztvevők többsége úgy köszönt el egy.
mástól' hogy augusztus huszadikán találko.
zunk ugyanitt!

Vass József

Kultúrkosár
Május 1' - A DoRoZsMAI MAJÁLIS

sikeréhez a közreműködokcjn és a szerepló-
kön túl hozzájátult anyagi támogatással
Kiskundorozsma Telepü1ésrészi onkor.
ÍnányzaÍ"a, Peták Ferenc (Villszer GMK)'
Zsizsik András (Fólia Cargó), Kormány
Imre teherfuvarozó, a helyi kábeltévé és a
művelodési ház.

Anyák Napja _ A Petőfi Sándor Műve-
lodési Haz hangulatos anyák napi ünnepség
színhelye volt május 5.én. Az Alkony
Nyugdíjasklub édesanya és nagymama tag-
jait köSzöntötte meghitt músorral a helyi
gyermek citeracsopoÍt, Lajkó Józsefné dal-
énekes, Kiss Zsófia versmondó, a Széki.
virág Népdalkör és Kormos Ferenc ünnepi
szaval.

Budapesti siker - óriási sikert aratott
május 7-én Budapesten a dorozsmai Széki-
virág Népdalkör és Citerazenekar! Az Ele-
tet az Eveknek szeÍyezet által lebonyolított
KI-MI-TUD? országos dontójén elnyerték a
zsűri különdíját.

Kulturális piac _ ,,A dorozsmai Petőfi
Sándor Művelódési Haz és a vezetosége
által összeÍbgott helyi civil szervezetek
második éve eróssége és * Mórahalom vá-
rosa illetve a szegedi Juhász Gyula Műve-
lődési Központ mellett _ az egyik alappillé-
re az idei Szegedi Kulturális Piacnak.''

orbán Hedvie szervezó

A részletes programot a címoldalon oI-
vashatiák.

Együttműködés - A dorozsmai iskolák
és a plébánia segítsége a helyi intézmények
közötti együttműködést pé|dázza' Készsé-
gesen befogadták a miivelődési ház számos
csoportját addig' amíg az ottani festés-
felújítási munkák el nem készülnek. Kö-
szönet a vezetóknek és a többletmunkát
vállaló dolgozóknak.

Lóssunk tisztón!

Szemüvegen át
Beszélgetés Nagy Sándornéval, a NAGY
o PT I KA üzle tv e zetőj éve l.

Egy éve már elmúlt, hogy a dorozsmai
ABC műszaki részlegén megnyitotta szem-
üveg szaküzletét Nagyné Klárika. Ennek
kapcsán beszé|gettünk tapaszÍ'a|atairó|, az
üzletról.

_ Mily,g11 céLlal, remén1,ekkel nyitotta
meg az üzletet?

_Látszerész vagyok _ így mertem neki-
kezdeni a vállalkozásnak. 1996 márpiusá-
ban nyitottam meg az üz|etemet 4 m,-en a
dorozsmai ABC műszaki részlegén. Célom
természetesen a mesélhetés biztosítása volt.
És a dorozsmaiak részére egy igényes üzlet
létrehozása, amely mindenkt számára Qrban
is elérhető, és mínden igényt kielégít. Igy a
vásárlónak sem kell Szegedre utaznia.

Mit kínál elsősorban?
_ Elsosorban szemüvegkereteket már

960 Ft.tól akár 28 000 Ft-ig. SZTK által
Í.elírt vényeket is elfogadok, vagy a régi
üveget lemérem és új keretbe teszem. Ter-
mészetesen gyermekkereteket is árulok,
áruk l0 000 Ft-ig terjed. Kínálok még:
ápolószereket, lencsetisztítókat, tisztítóken-
dőket' Szemüvegkeretek javítását, forrasz.
tását, ragasztását is vállalom. Amit a város.
ban megcsináInak' mi is megcsináljuk'
Azonkívül Í.ilmet árulok, film kidolgozását
is t.elvállalom.

_ EIégedett?
- Igen. Nem panaszkodhatom, igaz a

reklám minden válÍaját Í.elhasználom, hi-
szerr Így tudnak rólam és az úz|etrő|. Az a
tapasztalatom, ha nem hallatok magamról, a
p iacon nem érvényesü l ö k ' . .

- Kik a kuncsffiai?
- Minden korosztály megtalálható, fia-

taltol M idosebbekig. Sokszor meg is var-
hatjrik a megrendelt munkát'

_ Mi az újdonsóg tltostanában?
- A napszemüvegen kívül a szemüvege.

seknek fenyre sötétedo dioptrias szemüve-
gek, tivegből, műanyagból egyaránt. Termé-
szetesen bifokálisban és multifbkálisban is.

Móra Mihályné

Gyerekek figyelmébe!

Má. ius  22- t ó l  . iún ius  l - ig  MAClK lÁL-
lÍrÁs a Százszotszép Gyermekházban.

Belépódíi: 50 Ft, vagy egy maci kö l-

csönadása a kiállítás idotartamára.
Nyitva naponta 9-18 óráig

Gyermeknapi rendezvények
Szegeden

Május 24. - szombat Széchenyi tér -
rajzverseny, gyurmázás' gyöngyÍlízés,
ügyességi játékok' vetélkedók, _ 1|_12-ig
az elkészített munkák zsűrizése _ gyer-
mekműsorok, vers, próza, ballada' néptánc,
furulya, ritmikus sportgimnasztika, afro-
jazz, rock and roll, tánc.

A versenyeken és a tombolán értékes
díia! nyerhetok.

Ujszegedi Liget szabadtéri színpad és
környéke 10_1 8 óráig kézművesfoglalkozá-
sok, játszótér, trtikkös játékok - l0_l3
óréúg 1-8. osztályok vetélkedóje és sakk-
verseny - |4-2,| óráig színpadi műsor _
|6_11 óráig majorette parádé - 18-20.30
óráig L & D majorette csoport jubileumi
műsora.

Május 25. _ vasámap a Gyerekházban
11_12 óráig és 15-16 óráig a TV MACI-
val találkozhatnak 4 gyerekek.

Programok az Ujszegedi Ligetben l0-
20 óráig játszóház, kézművesmunkák, fo.
lyamatos színpadi műsor.

10-l3 óráig kutya szépségverseny, -kiál.
lítás és -ügyességi bemutató.

Ocskó Margit

Tarbay Ede: De jó lenne...

De jó lenne szélnél
sebesebben szállni'

fagyott tavi nádas
hurján citerázni.

De jó lenne tavaszi
patakokkal futni'

vackorkiirte ágára
bóbitákat fújni.

De jó lenne illatos
mezőkön heverni,

száraz szénakazlakban
meg-meghemperegni.

De jó lenne boróka
gyöngyét nyakba fűzni'

láda megett tücsökkel
éjjel hegedülni.

Kedves Gyerekek!
Szeretette| köszöntünk benneteket a kö-

zelgő gyermeknap alkalmából. A tavalyihoz
hasonlóan idén is meghirdetjük számotokra
gyermeknapi rajzversenyünket. Mint ahogy
Tarbay Ede versben mondja el nekünk, mi
lenne jó, ti rajzoljátok le, mi lenne jó nek-

''tek ünnepeteken, a gyermeknapon. MIT
CSINALNEK GYERMEKNAPON? - ta-
láld ki' és rajzold le!

Beküldési határidó: júníus 1 0.
Cím: Dorozsmai Napló Szerkesztósége,

Negyvennyolcas u. 12. (Könyvtár)
Jutalom: a legszebb hiirom rajz bekül-

dóje egy-egy szép könyvet kap, nevüket
következő számunkban olvashatják. A be-
ktildött rajzokból kiállítást rendezünk a
Jemey Általános Iskolában jún. l0. után. -

B. Gy. A.
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Kiránduljunk! Víuzintes: 1. Körömmel kapar. ó. Hegycsúcs Salgótarjánhoz kö-
zel. |2, Fonal keményítése. 13. Lantrín és szén vegyjele. 14' Brlnat.
15' Így is lehet kelni' 16. Szélhámos' 18' Római öfuenkettő. 19.
Hegy Tapolca mellett. 22. Régebbi mosószer. 24. Ke|et németül.
26- Zenemúvek előtt áll. 28' Finom étolaj. 30. Ezévi. 31. Királyi
|égierő (ang. röv.)' 33' Fejér megyei helység. 35. Tinta 'angolul
(ink). 36. É-ernmi kikötó város. 37. Fordított szín. 39. Keleti
táblajáték. 40. Só, latinul. 42. É.Amerikai egyetemről va|ó. 44'
Hegycsúcs Balassagyarmattól északra. 47. A Move-ból alakult
zenekar. 50. Cseh államférfi volt. 5l. I.rgendás indiai király. 53.
Indium. 55. ... Groce _ ftrenzei templom. 56. Ilyen padlás színház.
ban van. 57' Mészkőhegy Vác mellett. 58' Nagyon óhajtó.

Fiiggőleges: 1. Vi\szelni kezd.2. Motorolaj fajta. 3' Szerez. 4'
Kézjeggye| ellátó. 5' Szarvasfajta' 7. Kártyalap. 8. Német író. 9'
Elkendozés visszafelé. l0. Rádió is van ilyen. l l' Halkan mond' 16.
Börzsöny legmagasabb csúcsa. 17. Detronizá|ó országgyrilés helye.
19. Házas ál|at. 20. Például telefon. 23. Siitz ... _ (színésznó). 24la
Magyar helység. 27' Spenót. 29. Francia város. 32. Kalózoknál
gyakran elófordult. 34. Ének. 38. Az esö is teheti. 4|. Szétszedé.
43. Kosztolányi vers. 45' Vásrírol. 4ó. ... Madrid,48.416-tgÍ'artott'
49. ... - Tin-Tin. 51. UsA szabviíny. 52. Román terepjáró' 54.
Nátrium vegyjele.

Kedves rejtvényfejtők! Remé|jtik' hogy a jó ido eljöttével is fo'
gadjrík a fejtörót' Itt az idő a kirándulásr4 néhiíny magyarországi
szép helyet javaslunk önöknek.

A hegyek kcizül egy nem Magyarországon taliílható. Ennek a ne.
vét kerjiik bekijldeni a szerkesztőségbe!

Aprili si rej wényünk helye s me gfej té s e :

,,Ragyogó rügyön álldogál a nap, / indulni kész, arany fején kalap.'' A szerencsés megfejtők könyvjutalmat vehetnek át a szerkesáoség-

ben: Jenei Elekné, Adél köz 25.; Barsiné Kovács Irén, Virág u. 3.
Á|talános szabá|y| Rejtvényeink beküldési hatrírideje a következő hónap harmadik hetén, csütörtök (lapzárta!)

A nyeremények a lapmegielenést követő hétfótől vehetők át a könyvtárban. Az ettől eltérő idópontot közöljük! BÉGÉ

Egyházzenei napokróI
... Dorozsmán

Az idén májusban 5. alkalommal került
sor az egyházzenei napok megrendezésére
Szeged viárosában és Kiskundorozsmán.

A gyönycirűségben pompáeó templo-
munk adott helyet ennek a rangos zenei
eseménynek, megtisztelve ezze| azokat a
zenebarátokat is' akik nemcsak hívőként
látogatnak ide.

Elismert művészek, énekes szólistiík,
kórusok voltak már itt és néhány név;
Vaszy kórus - Gyüdi Srándor, Szél Bema-
dett, Katona Judit, Török Imre, Dr. Szűts
István, Juray Miklós' a szegedi székesegy-
ház Dóm kórusa. Liszt Ferenc kórus IlIés
Mihiíly vezetéséve| - az idén.is - orgoniín
kísért Csanádi Lász|ó; Biírdos Lajos kórus
Delleyné Halama Piroska, ahol férje, Delley
József működött közre művészi orgonajáté-
kával és Réz Lórant fiatal művészképzős
orgonamuzsikáját hallgathattuk áhítattal.

E zenei napok zrírásaként május 25-én,
vasiárnap a dorozsmai Szent János templom
Hozsanna énekkara lép fel Pócsai György
vezetésével a 18.30 órakor kezdődő szent-
misén, orgoniín közreműködik Réz Lóránt.

További sikert kívrínunk minden fellépő
dalosnalg muzsikusnak és visszaviírjuk oket
a következó egbéuzenei napoka a dorozs-
mai templomba.

- elgé -

sztKVlz
Üveg. ballon-,

Műanyag palac k ta ltés e.
Balabás utca24'
Telefon: 460-869

NÓI es GYERMEKFqDfuí9ZAT
Vitorla utca42. ZSUZSA

Tel.:463-283
B ej elentkez ik nem v árakoz ik !
Nyitva: H_Sz_P: l3.3G-19 óráig

K{s; 7.30_13 iráie

UNGI BT.
Háztartas i gép szerviz.

Alkatrész, szerszám stb. árusítása.

Dorozsmai tft 143.
Tel./Fax: 621460-149

ÁlkalmÍ öltönyt, nadrdgvarróst
és alakítdst vtÍllalok:

Boldizsár János
Kút utca 4.

Telefon: 463-475

CIPOJAVITAS, kulcsmásolás :
Vá||alok sportcipö fe|sorész jav|tást, sarkalást,

talpalást' gépi cipötágitást, cipztcserét, tÓrttt cipö-
talpakjaütását, cipó és liískavanást, ragasáiist, talp.

és sarokbélés cserét, saÍokbevonást.
Ebédidő: 12_|4 óráig, Erkel u.4' Te|efon:463-504

MUNKARUHA
megrendelhető

minden színben,
fazonban és méretben.

RUTAINÉ
Kubikos utca 2. T el.: 463 -399

UJ CIPOBOLT NYILT a Vadtiba u. 1. sz. alatt,
ahol alkalmi és sportcipők, felnőtt és gyermek méretben kaphatók!

A DOROZSMAI út 145. SZ. alatt levő Sz.qper olcsó ruházati boltba új, divatos
nyári felnőtt és gyermekruha kollekciók érkeaek. Szuper olcsón!
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KOVACS
műszaki kereskedés és hűtőgépszerviz

engedményes ajánlata:
nÚrocÉprx: Hn.lnÚ energolux mosógép

ZFC 202** 44 900-ró| 35 900-ra 75112 54 900-ril 51 900-ra
203*** 47 900-ró| 37 900-ra 75113 57 900-ril 54 900-ra
244**** 51 900-ró| 41 900-ra
255*** 4,7 900-ró| 39 900-ra FL 823 ZANUSSI mosógép74 900.ról 62 900-ra

ZFD2216 64 500-ról 53 900-ra
|8l|2 85 900-ról 70 900.ra Gáztűzhelyek" mikrosütők' mosógépek, ház-

tartási kisgépek |0-|5% engedménnyel kap-
ADP 443 Whirpool mosogatógép hatók, amíg a készlet tart.

97 900 FtróI 94 900-ra Hűtőgép csereakció, hűtőgép szeniz.
ARG 664 Whirpool hűtő Hénégifagasztó üg/elet'

89 900 Ft-ról 82 900-ra TeleÍbn: 42l'-]'22.
ARG 8 l0 Whirpool hűtő Dorozsmai út, Adél köz l .

69 900-ról 64 900.ra Műhely: Gya|u u. 12.
ARG 772 Whirpool hűtó Nyitva: 8_16'30 óráig,

78 900 Ft-ró| ,72900-ra Szo.: 8-12 óráie

SZELMALOM
Virág és ajándék

Dorozsma, Erdőstarcsa u. 3/B
Telefon: 461-584

Szeretettel v áro m leendő
és j elenlegi vds ár ló imat !
Menyasszonyi csokrok,

alkalmi csoklok, koszorúk,
ballagási csokok

előrendelését felveszem : Bea

A Negyvennyolcas utcai

PAPÍRBoLT ajánlata:
APEH nyomtatványok,

aj ándéktárgyak, papíráruk,
cSomagolóanyagok.

Fénymáso|ással is állunk
a lakosság szo|gálatéra.

Nyitva tartós: Hétköznap: 8_l7 óráig
Szombaton: 8-|2 óráig

Telefon: 460-306

a SPECIÁLIS BT.

NAPOSGSIBE
megrendelhető

vöröstollú húshibrid.

Ugyanitt
P U RINA tápbolt aj á n I ata :

_ Baromfitápok,
- pulykatáp,
- sertéstáp,
_ nyúkáp,
- vitaminok,
kiesészítők.

LUKOCZKINE
Gyalu utca 17.
Tel.:463-957

Nyitva:

H-P: 8*18 óráig'
Szo.: 8-l2 óráig

A Sziltigy i Auttis is ko Ia tanfo Iy amot
indít, 1997. június 8-ún.

J e l e nt ke z n i : A Műv. héu igazgatő1áná|'

és a 06 60 380-998.as telefonon.

PANORAMA UZLETHAZ
zÖr,nsÉcÜzr,nrÉnnN

olcsó áron kapható:
Szemeteszsákok. tasakok

2 |iteres üdítők 100 Ft,házi tészták
77 Ft, hűtőtasakok: 35 Ft-tó|/cs,

rek|ámtáska: 1 70_l90 Ft/kg,
kávé 720 Ft/kg-tó|.

Tisztító s zere k nagl vál as ztékb an.
Nyiua: 8-t1 őráig, Szo.: 8-l2 óráig.

Szeretette l v árj uk v ás ár ló inkat !

NAGY ZOLTÁN
épületgépész

Tas utca 45. Telefon: 461-192
Csa|ádi házak és egyéb épületek

viz, gáz, központi fűtés
(rézcsöves szereléssel is)

padlófiités kiviteIezését vállalom
30 éves szakmai gyakorlattal.

Gdzkészüléke k j n ítás át, kar b an-
t ar t ás át r öv id határ időv el v állalom.

sínxŐxÉszírÉs
BetŰvésés és fénykép gravÍrozás

vASs rózsnr
kőfaragó mester

Kiskundorozsma,
Dorozsmai út l3 l.
Telefon: 460-603

Lakás: Balabás utca 61.
Telefon: 460-882

Az É-mol _ EM - EF zenekar
vúllalja

lakodalmak, családi események,

baráti összejövetelek zeneszolgáltatását.
Telefon:

Ézsiás I. 460-574,
Márta J' 462-296,
Farkas D. 460-88ó

MERY
vegyidiszkont

ADÉL köZ l.
Gyermeknapi akcirS:

Egl hétig minden játék
I 0-2 0%,-o s engedménnye l.

oblítők' mosogatók, habffirdők
akciós árakon!

Várom új és régi vásárlóimat:
Marika

KTT -
Ekétől u oo.o.,jn,*

mezőgazdasági gépek
nagy vá|asztéka

szEGÁNA Kft'
Szeged, Dorozsmai út 143.

Tel./Fax: 62 I 461 -822, 461 -212, 461 -284

sztKl KERÉKPÁRBoLT
kíná| a|katrészeket:

_kerékpárhoz, _ Simsonhoz, _

Babettához. _ Tomoshoz
Dorozsma' Széksósi út 40. Tel.: 460-010

TAPODI MIHALY esztergályos
Vállal: Síkköszörülést' _

|ékdobszabályozást, húsdarálókésélezést'
_ esztergamunkát, - fagydugók kaphatók.

Széksós i  út 40. Tel . :  460-0l0
vagy a 06 20 5 l 9-925-ös mobil telefonon.
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JERNEY UTCAI ABC. Telefon:461-067

Nagy választék, alacsony á.r', a Ror.l.ben mindent megtalál.

Sertés, marha, pulyka, csirke, kakas na meg tyúk, a Ror.l vá|asztéka dús.

Kereskedelmi tanulóknak gyakorlati helyet biztosítunk a kiskundorozsmai és

szegedi eg u. 5. üzletiinkben.
Telefon: 485-651

LIWA cipő- és bőráru ajóndéküzletemben olcsó árakl<al várom kedves vásárlóimat!
Megérkeztek a tavaszi_nyári cipőko|lekciók!

/íz-' gt1z- és lözpontifités-sze re lő, gtizW szüIé k-jov ító meste r.

Szerződéses karbantartas.
Szakmunkástanulók gyakorlati oktatását válla|om !

Hétvégi háaak nyári beüzemelése. Gazkészíilék szewiz.. kazán, konvektor és boylerjavítt{s.
Dorozsm4 Bethlen utca 4l. relEronvÁlroást neoiotelefon: 06.20/$3.440 egész nap,

v agy.a 4 62.005, 22 ór áig.

Kendermagos
Fehér RoSS 308 húshibrid
REDBRó sárga húshibrid
TETRA-H kettős hasznosítású tojó
Napos pulyka (GIGANT)
PURINA TAP GYARI ARON

Dorozsmai iú 47lB
Tefefon: 460-563

_ Kőműves- és burkolómunkák minőségi kivitelben, referenciákkal'
- Festés-mázolás az Ön igénye szerint
- Épületasztalos' épületlakatos munkák, kedvező áron, anyagbeszerzéssel.

Telefon : 06-3 0/3 80-57 4, v agy a 460-9 59, és a 460-03 3

(az orvosi rendelő mellett)
Nydri ajdnlúa: Gyermek és felnőtt fa-

klumpák meg|epöen olcsó aron. Ballagásra
fehér blúzok foIyamatosan kaphatTk.
Nyitva: 9-|7 óráig,Szo.: 8_l2 óráig

VASAR NAPJAN is nvitva.

Fűnyírók, Íúrógépek'
sarokcsiszolók, mosógépek,

centrifugák' boylerek és
egyéb eIektromos gépek javítása garanciáva|.

ocsKó FERENC
ví|lanyszerelő mester,

elektromos késziilékjavító technikus.

Dorozsm4 Vadliba utca 36. Telefon: 462-0ll
Rádiótelefon: 06-20/ó l 6-884

Doroama. Sa. Já'nos tér l.

Ajdnlata:
A nyóri szezonra:
Fényre sötétedő üveg és műanyag len-
csék, napszemiivegek nagt választékban-
FiImkidolgoztis, színes film órusítás.

Nagyné

(az orvosi rendelo mellett)

- Villanyszerelési cikkek, - lrímprík' _ izzók' - ELIN termékek,
_ edények, - alkatrészek, - festékek, mérsékelt áron.

Nyitva:
H_P: 8_l6 óráig, Szo.: 8-l l óráig

Telefon: 463-660

(az orvosi rendelö mel|ett)

Nyári ruhák' - blúzok, _ kosztümök, _ farmeráru, - tilskák nagy
válasfiékban. AvoN kozmetikai termékek vásarlása, rende|ése.

Nyiwa: H-P: 9-l6.30 óráig, Szo.: 9-l |.30 ót.áig.
Telefon: 463-660 

Marianna


