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Közglíilés után

{l elldes kerékvágírslran

|997július eleién úgy tűnt. hogy sem az
anyagi, sem a személyi fe|téte|ei nem bizto-
sítottak a Dorozsmai NapIó megjelenésé.
nek. Maga a Baráti Kör is pillanatnyilag
vál ságos állapotba keriilt.

Szerencsére az együttmaradt tagság
(mintegy tizennégy fő). nem bagyta az űj-
ságot sorsára. A sikeres tagtoborzás után.
példátlan összefogással és gyorsasággal lét-
rehozta a júliusi lapszámot.

Az átmeneti idószakra felkért vezetők
eredményesen dolgoztak. Ezt mutatja az új-
ság fblyamatos megjelenése és a stabilizá-
lódott pénzügyi helyzet.

Ertheto tehát' hogy a szeptember 24.én
megtartott közgyűlés a|aphangulata elége-
dett és bizakodó vo|t. A megielent huszon-
négy tag megbízta Mucsi Péternét a leve-
zetó elnöki teendók ellátásával' aki a jegy-
zőkönyv vezetésére Tímár Lajost. hitelesí.
tésére Gátfalvi Kristófnét és Tóth Józset-et
kérte fel a tagság hozzájárulásával.

Ezt követően sor kertilt az A|apszabá|y-
zat körtiltekintó módosítrására.

Majd a megbízott elnök - ocskó Margit
- beszámo|t az elmúlt két-három hónap
munkájráról.

Ezután ismertette költségvetési javasla-
tát az 1997 szeptembertől decemberig tartó
idoszakra' A tagság örömmel vette tudomá-
sul, hogy a Dorozsmai Napló Baráti Kör az
l998-as esztendót négy-öt hónapra elegen-
dő pénztartalékkal fogja kezdeni'

Több javas|at elhangzott a Dorozsma
halottai c. könyvjövőbeni értékesítésére is.

Végezetül a jelölőbizottság és a szava-
zatszámlá|ó bizottság segttségével, a köVet-
kezo tisztségviselók kerültek megvá|asztás-
ra, két éves időtartamra. A Baráti Kör elnö-
ke Mucsi Péterné' további vezetőségi ta-
gok: Kiss Mónika' Mucsi László' Pappné
Sörös Julianna és Varga István. Az ellenőr.
ző bizottság elnöke Dr' Gábor András, tag-
jai: Farkasné Horváth Katalin és Nagy-
mihály lstván.

Az elkövetkezendo egy éves időtartamra
a Baráti Kör tagsága ocskó Margitot bízta
meg a Dorozsmai Napló főszerkesztói te-
endőínek el|átásával.

Tisztelt Dorozsmaiak! KÖszönjük' hogy
bizalomma| Íbrdultak fe|énk az e|múlt ne-
héz időszakban. Erkölcsi és anyagi támo.
gatásuk megerósített bennünket abban a
lritben, hogy a Dorozsmai Nap|ónak to.
vábbra is a következő mottó alapján ke|l
működnie:

',AZ ÚJsÁG oNÖKNEK KÉszÜL,
DE NEM oNorc NÉI-xÜLI''

ROBERT DESNOS

Í{olnap

Száuezer évesen is lesz várni erőm még
A lrolnapot, amit a hit e|émbe fest.
A csúzos, vén idó, melyet a kín merőn tép'
Nyöghet: a reggel új' és éppoly új az est.

De túl sok hónapot töltünk virrasztva immiír,
orizve éberen a tüzet és a fénÍ;
Túl régen suttogunk, Íiilelünk - s hamar e|szíll
Minden parányi nesz, és elvész, mint a tét.

Nappali Íény, reád és ajándékaidra
E'mlékeztet szavunk, a sötét éjbe tűnt.
Nem alszunk: |essük a hajnalt, mely tanúsída,
Hogy valahára már jelenben élhetünk.
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Mindenkit érdekel ktkihelye sorsa, hiszen
nem kiiziimbijs, hogy ttz enlber m'ilyen körn1,e-
z.etben él. Természetes, llogy a Iegjobb kijriilmé.
nyeket keresik u polgrirok. Ezt azonbun meg kell
terenteni- Kinek? Az itt luk(lknak! Ez késztetett
arra, hogt lehetőséget adjunk bárki számílra.
minden befolyásolás nélktil _ az őt hosszú ideje
ftl g lalkoz'ttttó gondo lttul k tty i Iv únos s(t tét e Ié re.

Dorozsma műltja, jelene
és rovŐ JE???

Az ősi Dorozsrna - a Tisza fo|yó rnenti _ régi
telepÍilés, a folyó medrébőI csavargó mel|ékági vizi
világ' a Maty-ér árvízmentes poklain keresendó.

F.ildúzi helyzete alupjtin szinte kö7po6ja
volt tl Szeged kiirüIi pusztúknak.

Dorozsma nevével 1237.ben találkozunk elő.
ször az írottak a|apján.

A következő századokban sokféle következ.
tetéist levonhantnk Doroz-s rtw birtoklíLstivul ktlp-
csola|ban, majd l 562 után hosszli időkre eltűnik
az írott JtlrrúsokbriI.
. A XVI. sázad második felében Szeeed és

környékén |o|dműve|ést és á||attenyésaési lb|y-
tat a lakosság'
' Doroz'stút Ktut1lttsztúnak é.s Szeged szerves

részének tüntették .Íbl. Hossz'as pereskdés, kötél-
húztis utrin a lukltlan pusz.tút jász.klttt lakosokkttl
telepíteuék be és ttz egyl<lri Doroz,stna prédium
K is klutdorozsma néven itj rakezdi ijtttíIki é Ie té t.

Szeged és Dorozsma kölcsönös háborúskodá.
sáról sok minden olvasható az új ,,Kiskundorozs-
ma'' tanu|mányok kötetben. l726.ban Szeged.
Dorozsma hatiírai véglegesen kialakulnak. Ak.
kortájt Dorozsma községi önkormányzata meg.
egyezett a többi Jászkun kerület településével.

A Községi Tanács XVIII. század közepétől a

főbíróból' a jeglzőbőI és négl (4) eskiidtből tillt.
A lakossági lélekszám emelkedésével nőlt a tiszt.
ségviselők száma.

Változás történt azonban l838. február 5-én,
amikoris Dorozsma kieme|kedett a községek so-
rából és városi rangot kapott. Ezzel a minősítés.
sel járó terhek viselésére - ebben az időben -

Dorozsma alkalmas volt. Dorozsma 1872-ig
iierncsak,városi ranggal, de törvényhozási joggal
is rendelkezett.

Az írottakból kitűnik, hogy Dorozsma |akos.
sága sokféleképp' sokféle úton jutott el |973.ig,

Ekkor csutolttik ismÍt szegerl vtinlshoz.' és
ttzrita egyik percmkeriilete lett.

A nlintegy l0 000 fót számláló Dorozsmát az
l996-os évet figye|embe véve (a költségvetési
keretben) fejkvóta alapján kb' 800 mil|ió Ft iI-
letné meg. Szegednek: (2l milliárdos költségve-
tésébt||) 70_75%o-a a kormány által biztosított
keret, a többi saját bevételi fonásból sziírmazik'

(Folytuttis u 2. oldalon)
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2. OLDIJ, 1997. SZEPTEMBER 26.

(Folytatíts az' 1. oldalról)
199ó.ban Szeged 420 mil|ió Ft-ot köttött

Dorozsmára.
Ezek a következők:
- közintézmények fenntartása (2 ált' iskola, l

óvodai körzet 4 óvodáva|' I bölcsőde, I orvosi
rende|óintézet (az orvosok járarrdóságát a TB
finanszírozza),

_ a Művelődési Haz koltségvetés szempontiábó| a
Bartók Bé|a Műv. Haz intézményhezÍaÍÍoz]lk'

* a Kamilla utcai Csa|ád-segitő Haz a Humár
Szolg. Központ fiókintézetéhez, éves költség-
vetési hányada négy (4) millió Ft körül mozog,

_ a fenti képet módosítja még, hogy a város szo-
ciá|is keretébőI segé|yt nyújt a rászorulóknak.
Ennek éves összege nem haladja meg a négy
(4) millió Ft.ot'

_ megem|íthető még pluszként: kozvilágítás,
közkifo|yók' közterület-gondoziís stb.
A közkifolyók (négy db) á||apota azonban

évek óta siralmas' Rozsdamarta, csap nélküli,
használhatatlan matuzsálemek. Liísd: a Dorozs-
ma köZpontjában |évő kutat (ami mÍiem|ék je||e-
gii |ehetne), hiszen a régi rendszerű fúrásokbó|
maradt fent, és igen nagy je|entőséggel bírt az
l900 évek elején mint Dorozsma egyetlen ártézi.
vizes kúda.

l 996.ban Szeged tnkormányzata Dorozsmá.
nak 13 mi|lió Ft-ot adott' helyi kezdeményezésre
és kivitelezésre (lásd: Dorozsmai Napló VlIl. évf.
4. szám Jenei Ferenc képvise|ó úr tollából)'

Ha a fentieket összeadjuk, a Dorozsmára for.
dított összeg nem éri el az 500 millió Ft-ot sem a
800 millió Ft.ra kalkulált fejkvótával szemben.

Vajon a fennmaradó 300 millió Ft hová tiinik?
Nyi|ván Szeged vií'ros belső részének Íbjlesz-

tésére, illetve működésére fordítják. A kiskundo-
rozsmai vállalkozók és mrís adózó állampolgá.
rok, akik helyi adókat fizetnek (gépjármű' ipar-
űzési, kommunális stb')' va|amint a ktllönféle
eljárások kapcsán lerótt illetékek, mind.mind
Szeged városnál (a nagy kalapban) maradnak,
meIyekbő| úgyszó|ván semmi nem jut vissza.

Csak nagy vonalakban tekintsük rit, hogy
Kiskundorozsma i,nálkjvú vciltisa esetén a '|,ej-
kv tít tin kív ü l mi ly e n b ev é t e l i .|b rrós o k t a Iú l hat ó k.
- Sziksós ffirdő - amely a szegedi Hófonás és

Fürdö Kft' keze|ésében van _ Dorozsmát illeti.
Nyeresegessé lehetne tenni kulonbözi ió progra.
mokkaf; adottságai és fekvési helyzeténél fogva.

- Nagybani piac, amely a Piac Szervezési Kft.
tulajdonában van. adózás utiíni nyeresége
297o-a olá||óvó, válás esetén a község kasszá.
jába folyna be.

- A meglévő cégek: Tornádó, Fólia-Cargó stb., a
kisebb.nagyobb vállalkozások kommunális,
iparűzési' idegenforgalmi adó.befizetéseit a
saját községünk javára tudnánk fordítani.

- A 2003-ig megépülő?, épü|endó| Autipálya
mellett fellelhető önkormányzati területek
hasznosítása szintén községünket gyarapítaná'
Ezeket az adatokat Jenei Ferenc képvise|ö úr

volt szíves számomra elmondani' mintegy gon-
dolatébresztőnek, én is tovább adom minden do.
rozsmai polgámak.

Az önál|óvá válásnak azonban nem csak
anyagi feltételei vannak.

A széthúzás, az egoizmus, az tnző, önös ér-
dekek megmérgezik a közös célokhoz vezető
utat. Nem lehet a hatalmi harc motiváló. Egy
akarat kell: ,,Foggal, körömmel egyesíteni népe.
inket, mert szétszóródunk, mint a pelyva''.

Közteherviselés szempontjából Dorozsma me-
gállja a helyét. Brír az uto|só évek alatt súlyos ter-
hek nehezítik a lakosság életét (munkanélküliség'
infláció)' a cél hogy gyarapodjon a jövedelmek
fonása, saját erőinket fe|mérve az itt élók, a felnö-
vekvő nemzedék é|etének, egészségének jobbítasríra.

A va|óság elszomorító az időnként tapasztalt
balkáni állapotok miatt.
KözbizÍonsdg: oly sokat és sokszor beszédtéma' de

nem elégszer. Az l908.as szabrílyrendben a
Dorozsmai Rendőrségge| kapcsolatban ez áll:
l Íö kozségi Íijbíró + 1 fti rendőrségi fogal.
mazo + | fií rendőrőrmester + l fti rendőrségi
biztos + 8 ftí gyalogos rendőr + 5 fő lovas
rendőr.
Mostanában néha l -2 Íót lehet látni !?
A megnövekedett autósforgalom miatt a le.
ágazó, átmenő utcákban elke|ne egy par for-
galomkorlátozó tábla néhríny autós gátlásta-
lan fékpróbája, illetve szla|omozása miatt.
Mindez az ott élők' az ana köz|ekedők biz-
tonságát és vagyonít védené.

Környezet és egészségvédelerz. Nem megoldott
a Dorozsnrát körülölelti nyílt vizű csatornák
(Zsilip!) tisztítasa, a kivezető utak karban-
tartása' az útszélek kaszálása. Amikor bekö.
szönt a nyár - július' augusztus' szeptember
hinapokban - iszonyúan megnő az asztmiís
és allergiás betegek száma. Ezek a bajok nem
kímélik a kiskorúakat sem. Ha megépülne az
autópálya (2003)' illetve addig is a Maty.ér
felől' de Dorozsmát övezó ÖnkormányzaÍi te-
rületeken sürgősen erdősávokat kellene tele.
píteni Dorozsma ftildrajzi fekvése miatt a rá.
zúduló por, szennyezódés fertőzések meleg.
ágya. Kellene a hasznos, dús növényzet, az
elhanyagolt területek karbantartása'
Sok szó eshetne még a közműve|ődés, a kultú-
ra és mas nem e|hanyagolandó kérdésekrő| is.
Megfigye|hetők kömyékünkön azok a tele-

pü|ések, példáu| Algyő szabadság-harca, akik
kiharcolták saját öná||óságukat, menrÍyive| előbb
járnak Dorozsmáná|. (Megjegyzés: Algyón csa-
tasorba állt a lakosság 70-807o-a azon a gyú|é-
sen, ahol döntés született az önállóságról!)'

Úgy hiszem, hogy a dorozsmai lakosság
sem rosszabb, passzívabb, mint a környező
te|epüléseken, de itt is kellene az összetartó
erő, a meggyőző vezetőréteg, aki képes volna
felvállalni és tenni Dorozsmáért a jobb, szebb,
egészségesebb, gazdagabtr életért.

I 997. szeptember 8.
Kispá| Ferencné Jakus Irén

AUGUSZTUS 20.'97
Harmadik alkalomma| köszönthette együtt

Dorozsma lakossága szent István, és az új ke-
nyér ünnepét.

tnim volt szervezni, mert mindenki olyan ma-
gátó| értetődően tette a dolgát. Senkit rrem kellett
készer kémi, sőt tÖbb tnálló ötlet kezdeményezés
és felajánlrís volt, mint eddig bármikor. Még leími

.is feleme|ő érzés, hogy ezen a napon közel 300
ember önzetlenü| dolgoztltt, Mert igenis munka a
színpadi fellépés, az egyéb |áwányos közreműkö.
dés, és háttérszervezés. Mindezt méltató levél ér-
kezett Ká|mrfur céza gazdaköri elnöktől és több |a-
kostól is' A címzettek:
Alkony Nyugdíjas Klub, Cserkész csapat, Do.
rozsmai Napló, Egyhiíei vezetők' Mádi György
plébános, Verkli zenekar, fogathajtók, Gyermek
Citerazenekar, Hozsanna Kórus' Hóvirág Nép-
tánccsoport, Pappné SÖrös Julianna kézműves,
nótaénekesek: Kovácsné Kékcsi Qlga' lajkó
Józsefné, IÁvai lÁszJ.ó, orczy iskola tanulói,
tnkéntes Túizoltók, Székivirág Népdalkör és
Citerazenekar, Szélmalom Kábel TV Szövetke-
zet, Túzo|Íozenekar, Új Dorozsmai Napló, Vö.
röskeresztes K|ub, Vöröskeresztes Népdalkör,
Dorozsmai Gazdakör, mint közremüködők.

Dorozsma_Domaszék Vadásztársaság, Erdődi IG.
roIyné, Fejes Ernő. Gyuris István, Kiskundorozs.
mai Takarékszövetkezet, Kormos Ferenc, MSzP
he|yi szervezete, Nyári László, Petőfi Sándor
Míivelődési Haz, Székiviníg Népdalkör, Telepü-
lésrészi onkormányzat, mint támogatók.

Ezúton is köszönöm a készséges együttmű-
ködést mindenkinek!

Ocskó Margit rnív. hítz iga44ató

vERSENYEREDMÉNYEK:
Borverseny Főzőverseny

l. Kormos Ferenc fehérbor |' Gyurcsán András
lI. Rutai Józsefvörös bor II. Takács János

|II. Rutai Józseffbhérbor II|. vass János
. III. Bálint András fehérbor IV. Dere Mihály

IV. Kalmár Vine Íbhérbor v. Petlov András
V. Bálint András vörijs bor

,,Dorozsmaveté|kedő'' Kalácssütőverseny
I. Farkas Kinga csapata I. Mészáros Mihályné
|I. Mucsi lríszló csapata ll. Pásztor Istvánné
III. Kalm{r Vince csapata III. Maróti Józsefné
IV. Kormos Ferenc csapata
V. Gyuris család

ÍIÚzo MEG - ERESZD MEG
E já/ték azóta folyik, amióta a helyi képvise-

|ők jó szándékú kezdeményezésének eredménye.
képpen a Petőfi Sándor Műve|ődési Hin végre
ismét dorozsmai intézmény lett. A szegedi Bar-
tók Bé|a Műve|ődési Központ jelenleg csuprírrr a
gazdasági folyamatok könyvelését végzi. A szak-
mai irányítás és a pénzze| való gazdálkodás a
helyi igazgatás kötelessége és joga. Az l992-es
ál|apotok és az azóta eltelt évek munkájának
eredményét összelrasonlítva az objektív szernlélő
látványos különbséget fedezhet fel. Nemcsak az
inté2mény kulső megje|enésében, berendezésé-
ben, felszereltségében, hanem a benne folyó
szakmai munka tekintetében is. Ahhoz képest,
hogy csupán egy intézményvezető, egy félállasú
néprnűveló és egy gondnok-hivatalsegéd do|go.
zik itt közalka|mazottként, aZ épület helyiségei
napról.napra benépesülnek, életképes közössé.
gek kovácso|ódnak' a hagyományórző munka
egyre értékesebbé válik. Ugyanakkor a minden-
napi igényekre is fogékony, a helyi civil szerve-
zetekkel szorosan együttműködő, lakosságot ak-
tivizáló célok is érvényesülnek.

Ennek ellenére _ vagy éppen ezért - évente,
félévente történnek különféle próbálkozások a
szegedi központhoz való teljes visszacsatolásra.

Napjainkban is ezÍ. az időszakot éljük. A
szeptemberi városi kÖ2gyiilés először levette na-
pirendjéről az erre vonatkozó előterjesztést _ el-
fogadva az érvet' hogy a döntéssel meg kell vámi
a Sziiletőfé|ben lévó Közműve|tidési Törvényt,
majd egy hét elteltévo| újbó| napirendre títzte, de
mégsem tárgya|ta. Nem jutott rá idő. Viszont az
októberi kozgyű|ésen már terítékre kerÜlhet.

Igaz a szakmai- és szakszervezetek (KKDSZ'
KÉT, Kulturális Bizottság' Kulturá|is tnkor-
mányzat) nem támogatják a Bartókhoz való visz-
szacsato|ást, sőt a Ku|turális tnkortnányzat még
tiltakozását is kifejezte az előterjesztés szakmai
és gazdasági indokolatlansága miatt' a kérdés el-
döntése a képvis9|őtestületen múlik.

Tehát a Pettifi Sándor Művelcídési Hazban
rendszeresen tevékenyked<ik csak reménykedhet-
nek abban' hogy nemjutnak a focicsapat sorsiíra.

APROIIIRDETES!
Angol nyelvoktatást' és konepetálást válla.

lok. Telefon: 4ól. l 86'
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Az őstermelők sérelme
A dorozstnai kispiacon atrocitás, f.elhá-

borító esemény történt. Szeptember I | -én

cstitortökön déle|őtt l0.30-kor a békés piac-
úton két Íérti meg|elent. Hangosan rnondtiík:
ellenőrzés! Valami igazolvanyt mutattak, de
én nem |áttarn, csak azt ha||ottam, hogy a két
Írr hangosan mondja a termelóknek: pako|ja-
nirk össze. menjenek haza! Hozzám is oda-
értek és mondták: az östermelóit kérem _

otthon Van -. Pakoljak. és menjek haza! Én
nem vettem komolyan, és el sem mentem. Az
úr leÍbtózott és mondta, hogy szabálysérté-
sért tbljelentem. Én mondtam: a kamaránál
ezek a termel<lk és jómagam regisztrálva va-
gyulk.

En Kálrnán Céza, a dorozsmai gazdaktr
elnöke kértern, hogy ezeket az idős embe-
reket hagyják árulni. Említettem hogy a
Gazdakörök kezdernényezésére alaku|t meg
a Kamara, és ílne hova jutottak az esemé-
nyek, a békés óstenrre|ők a Í.i|lérből élok.

Kérem a szegedi Polgármestert' a Íény-
képem ne je|enjen meg a Kék tényben
Mért. mert mertem védeni az tistermelőkct.
A szegedi Polgármesteri Hivatal két ren-
dészének a magatartásátó| fel vagyok Mbo-
rodva. Panaszomjogos!

Ká|mán Géza
u duuzsati yttzdakih' (htiikt

Rözösségkovácsoló

CSALÁDI DÉLUTÁN
Szeretett lakóhe|yünktln egyre több a|ka-

Iom. lehetöség van arra. hogy az itt élő embe-
rek talá|kozhassanak egyrnással, szórakoz-
hassanak' kicseré|hessék tapaszta|ataikat.
esetenként ktizös áIláspontra jussanak egy-
egy térnát illetően. vagy kimérgel<id.iék ma-
gukat. és |egalább a kibeszélés is rnegnyug.
vtisukat jelenthesse. A t-e|soro|takbó| is lát.
hatjuk, hogy az embemek mint tiírsas lény-
nek. mennyire sztiksége van ezekre az ösz-
szejövetelekre kü|önösen akkor, ha régi is-
mer<!seivel. barátaival találkozhat.

A szomszéd ktizség példájára, - aho|
nagyon kellernes délutánt töltöttíink - egy
ilyen lehetőséget szeretnénk teremteni

1997. október 4.én
14 órai kezdettel tartandó

CsALÁDl DÉLUTÁNUNKKAL, melynek
teret a ptébánia udvarában lévő Kozos-
sÉGl TEREM ad.

Bízunk abban, hogy a pedagógusok, óvó-
nők segítségével a gyermekeknek is vidám
perceket tudunk szerezni, közÓsen énekel.
hetünk ismert. és kcvésbé ismert dalokat a
meghívott i{ú zenészekke|, beszélgethetünk'
ismerkedhetünk - összekovácso|ódhatunk.

Talán a végén még rneglepetéssel is tu-
dunk szol.eá|niI

Ha Inindez jól sikertil' reméljük' hogy
ismételt találkozásokra is sor kerü|lret .

Erre a rendezvérryre mindenkit szerctet-
tel várunk.

Dr. Bihariné.Ienei Mária védőnő

A tények tükrében
Talón trcnt is történt jogsértés?

Szerkesztőségünkbe. de más újsághoz is
eljuttatta tiltakozó |evclét, és te|elbnját
(Csörög DM. 09. l2.) Kálmán Géza a do-
rozsmai Gazdakör Elnöke, miszerint jog.
sértő hatósági beavatkozás ttjrtént a do-
rozsmai kispiacon. Utána jártam a dolog-
nak, és így jutottam e| az igazo|tatók finö-
kéhez, NégyökrÜr Dezső Szeged Város
Közterü|et-feltigyelet vezetó.iéhez, valamint
Papp István, a Polgármesteri Hivata| do-
rozsmai kirendeltségve zeÍöjéhez. ot adtat
a követkczó felvi|ágosítást:

Szeged Megyei JogÍr Város KözgyűIésé-
nek 39/l996' számú rendelete határozott az
utcai ideiglenes ztlldség-gyümö|cs árusítás
szabályairól.

A rendelet célja' hogy meghatiírozza a
lakosstígi igények minél teljesebb kielégí-
tése érdekében a kijelö|t ideiglenes zö|dség-
gyünölcsiírusító helyeken t<irténti értékesítés
|eltételeit és a köztisztasági követe|ményeket.

Kiskundorozsrnárr a kijelö|t utcai zÓ|d-
ség-gyiimÖlcs árusítóhely (kispiac) Negy-
vennyo|cas utca l. szám előtti szilárd
burkolattal ellátott zsák út (szerviz út).
Üzlet bejáratától 5 méteren be|til árusítás
nem történhet. (Tehát nem a 'cukrászda
előtti rész, de a kerékpárút sem. AZt nem
tudorn gondolkodott-e azon valaki, rni tör-
ténne akkor, ha akár a Negyvennyolcas út
fe|o|. akár a Sziksósi út l.elől olykor igen
nagy sebességge| érkező autó nem tudna
rákanyarodni a Dorozsmai útra, és felsza-
ladna a kispiac tertiletére?)

Az árusítás helyhasználati engedély nél.
kü| az erre a célra rendszeresített és kivál-
tott i gazolvánnyal tÖrténhet.

A terme|ői igazolványt kére|emre - díj-
mentescn -, egy évre a jegyző adja ki (nenr

tévesztendo össze az ősternrelói igazol-
vánnyal, amit a kamara ad ki a gazda.iegyző
hálózaton keresztü|).

Termelöi igazo|vány sa.iát termelésű zöld-
ség-gyürnölcs és vágott virág árusítiísiíra an-
nak a tennészetes személynek adható, aki: |.
szegedi állandi lakos' 2. é|ethivatiísszeriien
nem |blytat kereskede,lmi-vá||a|kozói tevé-
kenységet. 3' Használatában t5(B m2-t meg.
rrern lraladó nrezőgazdasági termény el<iállí-
tásiíra a|kalmas f.öldtertilet van.

A terrne|ói igazoIvánnyal rendelkezők
egyidóben legfeliebb 5 Íéle saját termesÍé-
sü zöIdség' gyümölcs továbbá vágott virág
árusítására jogosultak, maximum 2 rn. te-
Íü|eten.

Hatósági szakvizsgához köt<in áru (p|.
gornba) nem ár.trsítható.

Az árusítás tiszta, mobi| asztalról' áll-
ványról, kézikocsiról, lrídából' kosrír.bó|'
ítildrc terített gyékényről vagy ponyváril
töfténhet. He|ypénz nenr szedhetó, he|y.iegy
nem váltható. a helytbglalás az órkezés sor-
rendjében tÖrténh9t.

Az árusítás helyér.e járműve| beha.jtani,
ott köz|ekcdni tilos.

Az árusítás sorrín keletkezett hulladék tbl-
takatítása, (öiszeszedése) és az árusítás terü-
letén elhel},ezett tárolóedényekbe történó el-
helyezese az árusítast végzó személy Íbladata'

Nyitva tartiís: munkanapokon regge| 6 ónítól
este 20 óníig. Munkaszüneti és heti pihenónapo.
kon reggel 6 ónítól dé|után 14 órríig tart.

Az ideiglenes zöldség-gyüm<ilcs árusító.
he|yeken mindazon szervek végezhetnek el-
lenőrzést. a}iik a napi élelmiszerpiac és a
kizterület elIenőrzésére jogosultak. Az ellen.
ör.zést végző Í.e|hívasára az árusítast végzó
köteles a termelői igazolvány.t felmutatni.

. Szabálysértést követ el, az árusító hely-
ról kitiltható terrne|oi igazolványa vissza-
vonható és l0 000 Ft.ig ter.iedó pénzbírság.
gal sújtható az, aki:
l ' az ideiglenes értékesítőhelyen termelői

igazo|vrí'ny nélkül árLrsít, vagy termeloi
igazolványa lraszná|atát más jogosulat.
Ian szemé|ynek átengedi,

2. az ideiglenes értékesítohe|y forgatmából
kizárt árut az ideiglenes árusítóhely te-
rületére bevisz.

3. az átu eredetéről' az ellenőrzésre jogo-
sultnak a felvi|ágosítást megtagadja'

4. a permetezési napló bemutatását megta-
gadja,

5. kitiltas e|lenére az értékesítőhelyen árusít,
6. a kijeltilt tertileten kívül árusít'
7' az árusítás során szemetel, és azt |egké.

sóbb az árusítas beÍbjeztével nem taka-
rítja össze'

8. nyilvántartási időn kívül árusít'
9'.a nrcghatározott l500 m] fölrlterü|etnél

rragyobbal rendelkezik, enrrek ellenére
mégis árusít.
Ez a rendeletet 1996. november 15-én

iépett érvénybe' és azóta is haLályos. Ú.ey
gondolom legalább a Gazdakör elnökének
'illene ismernie és eszerint eljárnia.

A rendeletet Szeged Megyei Jogú Város
Közgyrilése hozta' akik végrehaitják' azok
csak a rnunkájukat végzik, ehhez kérik a |a-
kosság megértését.

Mucsi László

cITERÁsoK, HA ELINDULNAK...

Nagy napja volt szeptember 20.án a do.
rozsmai gyerekciterásoknak.

Délelott Ruzsán szerepeltek a nemzetközi
tűzoltóverseny ünnepé|1,es megnyitasán. Ery-
útta| lelkesen buzdították a Dor.ozsmai on.
kéntes Tűzoltók csapatát. arnely a langos
mezőnyben a negyedik helyezést éIte e|'

A citerások ebéd után ismét útra keltek,
lrogy eleget tegyenek egy kisteleki meghí

..vásnak,is. E város hagyományteremtó szán-
dékkal clóször rendezte meg a Dél-alftildi
Gyermck Citerásf.esztivált. trörn vo|t látni
az izga|omtól. kipiru|t .eyernrekarcokat, és
hallgatni a szebbnél-szebb népda|csokrokat.
A dorozsmaiaké kti|önösen szépen szólt,
lriszen ez a|kalommal avatták fe| a vado-
natúj citerákat. Ezek beszerzését a Kiskun-
d<rrozsmai Településrészi tnkorrnányzat
ösztönöZte 50 000'- Fros pénzügyi táIno-
gatásÍól szóló lratározatával.
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Á|talában ezen a címen található az
újságokban az újszülött rovat.

Valóban a mi iflúsági olda|unk is itt
a Dorozsmai Nap|óban gyerekcipőben
jár.. az első számát olvashatjátok. A
kezdet pedig nem könnyű. Vannak öt-
|eteink, mirő| írjunk, és hogyan; de
számítunk a segítségetekre is. Ké{ük'
mondjátok el, vagy írjátok meg nekünk
vé|eményeteket az első írásainkról, a
témákról, amikről írtunk. Várjuk kéré-
seiteket, javaslataitokat azzal kapcso-
latban, hogy rniről olvasnátok a lapban.

Végi'il. szeretnénk, ha Dorozsmán a
fiatalok többet tudnának egyrnásról. Ha
valami|yen különleges, érdekes |robbi-
tok van, és szer.etnétek beInutatkozni,
írjátok meg nekünk a Dorozsmai Napló
címén.

A borítékon ne t.elejtsétek feltüntetni:
MEdiák!

Kedves Tinédzserek!

Úgy gondo|om, minden korosztály-
nak fontos az ápo|t, rendezett ktjlső,
ezért egy-két jó ötletet szeretnék Vele-
tek megosztani a he|yes bőrápolásról.

Az ar.cotokat ne szappannal mossá-
tok. hanem erre kitÍinően alkalmasak a
zseléá||agú arclemosók! Ezután hidra-
táló kémme| fontos bekenni a bőrfe-
lületet. Ha sok pattanásotok van, min-
denképpen forduljatok szakemberhez.
ne magatok gyürkőzzetek azok eltávo-
lításához! A tizenéves korosztá|yra a
zsíros bőr a jellemző' amely ,,soványí-
tására,, élesztő.. kefir-, túrópakolást ja-

vaslok, s ha az utóbbit egy ici-pici cir
rommal vegyítjük' és a szeplőre kenjük,

akkor eltűnik. A vitaminos pakolások
(uborka, őszibarack...) nagyorr tápláló-
ak a bőrnek, ezért rnég gyümÖlcsidény-
ben használjátok ki a lehetőséget!

Mivel nem csak arcból áll az ember'
nézzuk mi mássa| tudnánk rnég Íiisseb-
bé, még egészségesebbé |enni.

Heti egyszeri alka|ommal érdemes
testradírt haszná|ni, majd testápolóval
hidratálni bőrünket. ltt a nyár vége, és a
szandá|ban megrepedezett sarok nem
va|ami esztétikus látványt nyújt, ezért
ha még nem próbáltad a dörzsis láb.
ápolót, itt az alkalom!

Ha már az évszakoknál tartunk, az
őszi sze|es időjárásban sem megveten.
dő egy kis ajakápoló. Ja, és a kézba|-
zsamról se f.eledkezzünk meg.

Most már te|jes az összhang, így
csak annyi maradt hátra, hogy minden-
kinek jó kozmetikázást kívánjak! Ne
fe|ejtsétek, ,,a kevés is több''!

Sziasztok!
Vanita

Ui.: Bármilyen kérdésre szívesen vá|a-
szo|ok Kcivecsné Zsuzsi kitűnő kozmetiku-
sunk segítségével.

Riport
I. Mitt vtiltoztctnttl, htt Te lehetnél az igaz-

gató?
A tennek felszerelésén' a rnosdók tiszta-
ságán' az udvar és a sportcsarnok körüli
részt kitakarítatnám. B. Á.

2. ElváIlalnód az iskola igazgatóscit?
Nern, mert tú| sok rnindenre ke|lene Ír-
gyelnern, egyébként sem vagyok rá al-
kalmas. F. A.

3, Mit újítanól, nxit vezetnél be a suliba?
Sűrűbben lennének discók.
A diákok napi 4 órát tanulnának, viszont
szombaton is lenne sul i .
Hosszabbak lennének az órák közti szü-
netek. F. A.

4. Milyennek talóIotl ezt a sulit?
. Hát olyan közepes, kicsit unalmas, de

mindig van benne va|ami új. A termek
és a tblyosók kopárak' kellene egy pár

színes rajz, plakát, ami egy kicsit vidá-
mabbá teszi ezt az iskolát. B. A.

5. Szerinted nrihen legT'en eg,- i.! iskokt?
Egy olyan lrely, alrová a diákok szívesen
járnak, ésjól érzik magukat, F. A.

6. Milyennek kép:eled el a.iövő iskoláit?
Kevesebb a szigorú tanár, a gyerekek

beleszólhatnak az iskola igazgatásába,
olyan ruhát vehetünk l.öl, amilyet aka.
runk, és senki nem szó| bele abba' hogy
nézünk ki. B. Ál

Riportalany: s.Á. es p. A'.

s.o.s
Az Orczy Istvín Általános lskolában szep.

ternbertól egy új tantárgy - a Vállalkozási Isme-
retek _ tanítísával' tanulásával próbálkozunk. Az
alsó tagozatos gyerekek közvetlerr és tágabb kör.
nyezetük gazdasági kérdéseive| foglalkoznak,
rníg a 7. és 8.-osok játékos fbrmábarr elméleti'
illetve gyakorlati feladatok megoldásával alap.
vető közgazdasági ismerethez.jutnak. A progrant

a Junior Achievement tananyagínak segítségével
valósul rneg. Az iskolánk régi könyvtÍrában egy
ktubot szeretnénk alakítani' de ehhez sziikségünk
lenne néhány otthon már nem hnsznált brjtor-
darabra. Itt gondoltunk pl.: székekre' dohányzó.
aszta|ra, polcra, esetleg fotelokra, stb. A felaján-
lásokat örömmel fogadjuk iskolánkba.

Nagy Beatrix 7. a

Szó,mítástechnika
A sámítrístechnika cgyre rragyobb rerct hódít

hazánkban is. Kezdenénr így a sabIonosság ked.
véért. Viszont ami tény' az tény. Már nenr csak a

tővárosban, hanem vidéken is egyre több lehető.

ség nyílik a szánítógépek hasznílatára és az
intemetezésre' így itt az orczy István és Jerney
János Általínos lskolákban. A gyermekek a tan.
órákon és a kevésbé órai je|lcgíi számítástechni.
ka szakkörökön jobban rnegisrnerkedhetnek a
géppel és haszrrálatával' s mivel a mai világban a
munkahelyeken egyre több számítógépet hasz.
nálnak' ajánlatos ebből a tantárgybó| Ötösnek
Ienni.

Mucsi Attila

Gyors recept éhes dilúkoknak

Egy szenrélyre l zsenrlét' 2 toiast. 4 evőkaná|

tejet és csipetnyi sót sárnítok. A zsemlét (ami a

tízóraiból maradt az is jó) fé|bevágon és a két fél

belsejét kikapar.om. Egy kis tepsibe beleteszem a

xenrléket. Az üregeket tejje| meglocsolom' kicsit

megsózorn. és mindebbe beleütök egy.egy tojÍíst.

Akkor lesz szép, ha a sárgája nenr folyik szét. Be.
gyújtorn a sÜltót, és addig siittnr, anríg a tojasok

fehérje meg nem keményedett. Retket' paradicso-

nrot, paprikát, újhagynát vagy bármilyen felvá-
gottat ehettek hozzá, de nragában is nagyon tinon-r.

]ó étvágyat! G^bi.

Fonás: Cyerekek íljzőkanál|al. A Magyar

Konyha ünnepi kiadványa l984

Ke dves bo ny o lu Ir Ie I kü letúí B crúÍo m !

Ha belttlról kittrni akaró késztetést érze| arra.

hogy rnikrofonba énekeljél vi|ágrnegváltó dolgo-

k4t egy zenekarnak kinevezett, csendbontó cso-

portosulás zenéIrek nevezett csodájában' akkor

Neked nálunk a helyed a világhír kiiszöbén. t.e.

hetsz Ílú vagy líny. rád bízzuk a diintést. Nem

hátrány' ha tuds/ is énekelni' Tov:ibbí keressük
- nrert e|veszett - azt a bonyolult |elkü|etű

egyént. atii jártas a lbkete-fehér bi||entyíik és az

effektek erdejében. Ha lnég akar valaki jönni.

van hely egy Íuvola kezelésére szakképzett ba-

rátunk számára. Aki kinraradt, az is jöjjön a kö-

vetkezó helyre. ahol je|cnségkérrt ész|e|lretők va-

gyunk az esti órákban.
Szeged' KKDorozstna' Czéktts u. 45. vagy a

47ó-877.es teleÍbnszámon.
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KRESZ módosítás!

Szeptember l5.től a KRESZ szabályokban a
következő váItoziísokat rende|te el a Komrány:

A gépkocsi vezetd1ie menet közben kézben
tartott mobiI rádiótelefont nem használhat.

A ,,kerékpárú|' tábla azt jelzi' hogy a kétke-
rekii kerékpárok csak a kerékpárúton közleked-
hetnek; a segédmotoros rokkantkocsi, gépi rneg.
hajtasú kerekes szék, i||etöleg a kétkerekű se.
gédnrotoros kerékpár lakott terü|eten kívül a ke-
rékpárutat igénybe veheti' ha ezt jelzőtáb|a nem
tilt.ia. A kétkerekÍi segédnrotoros kerékpár' se-
gédmotoros rokkantkocsi a kerékpárúton legfel-
jebb 20 km/óra sebességgel közlekedhet. A ke.
rékpárúton mrís járnríi ktzlekedése tilosI

Ntdr volt...

Kivonat a Belügyi Közlönyből
Uj jclzótábla az ',í|tzár'' jelzőtáb|a azt je|zi'

hogy az utat a rendőrség útzár telepítéséve| |e.
zÁrta.

A vasúti ítjárót megköze|íteni csak fbkozott

óvatossággal szabad. A közúti járm(| vezetője

ktteles a jármű sebességét a vasúti átjáró előtt

e|helyezett veszélytielzó tábláná| lakott teriileten
legfeljebb 30 krn/órára, |trkott területen kívül leg-
fe|jebb 40 krn/órára csökkenteni' és a vasúti át-
jóttóig ezze| a osökkentett sebességgel kell ha.
ladni.

A vasúti átjárón csak folyamatosan - megáI.

lás nélkül - Iegalíbb 5 km/óra átlagsebességgel
szabad áthaladni.

Egy hét Montenegrőban, az Adria partjdn

Csodálatos hetet töltöttünk - é|etünkben e|őször - az Adria Tours szerve.
zésében Til'atban' a Jugoszláv tenger partján'

Amikor az útikönyveket lapozgattam' elszégyelltem magam' hogy mi-

lyen kevcset tudok legközelebbi szonrszédunkró|. Hiszen évsázadokig kö.
zös volt a történe|nlünk, közösek a hőseink (Zrinski.Zrinyi' Frankopán.
Frangepán, Janko Szibinyányi-Hunyadi János), és a közelebbi múltban is
sokszor közös volt a sorsunk'

A Jugoszlávia c. rítikönyv (Bács Gyula, Panoráma Kiadó l 968).
Az ismeretlen szonszéd (Udvari Gyöngyvér, Vincze bjos, Gondo|at

Kiadó l9ó8).
és a Világiáró bakancsosok c. könyv (xántus János, Dácia Kiadó l975)

segítettek isnrereteimet kiegészíteni. (Sajnos frissebb kiadású könyvek nenr

voltak házikönyvtírunkban')
A csoport zome diák (főisko|ás' egyetemista) és nyugdijas volt. a |egtia.

ta|abb egy 22 hónapos kis|ány' a legidősebtr egy hetvenen ftiliili házaspár.

Magánházban laknrnk Tivatban. és innen jiírtuk be a környéket hajóval'

busszal. Hajóutunk közben voltunk Marmula szigetén. fiirödttink Zanjice

olajfaligettel öVezett strandján. megcsodáltuk a Kék barlangot' autóbusszal
voltunk Kotorban. Budván (kétszer is).

Szemet györryÖrkÓdtetó Iátván}t nyújtottak a magas hegyek koszonizta

tengeftiblök. |ágyan simogatott a tenger' |egalább hét rígra sütött a nap, tehát

minden adott volt a kikapcsolódáshoz, pihenéslrez'
Jó| érezhettük nragunkat. ntert egyszerÍt emberek vettek körül benntln.

ket. nejemet ictézem: ',nem volt rongyráziís'' (írgy látszik úrjgazdagék nem

Tivat környékérc jrírnak nyaralni !).
A táj szépségcin kívÜl nagy hatással volt ránk Kotor ellentétekke| teli

óvárosa (leom|ott' pusztu|ó épületek - l979-es földrcngés - és a felújított'

továbbépített részein az ékszerdobozszerű butikok. hangu|atos kávézók'

vendéglők sora).
Maj<l nrinden vrírosban találkoztunk a testvérhábonÍ emlékeivel (sok-sok

gyászjelentés az utcasrrkokon).
Ezt a híborút idézi Tivat kultúrközpondíban lvica Arandus kotori sár-

mazású, de már évtizedek óta Németországban élő festőművész dtbbenetes

erejü kiá||itása is.
Bernentürrk egy görögkeleti tenplomba, és mély együttérÉst vá|tott ki belö-

lünk az a fíjdalom. amelyet a halottaikért gyertyát gyújtók tekintete tükrrizön.

Felkavaró élrnények voltak czek' ellcntétesek, mint ez a ternrészeti és

emberi e||entétektő| szaggatott ország.
Úg-v érzem, lelki|eg' sze|lemileg tbltöltődve jtttünk haza. élményeinket

legszebb enrlékeink közÖtt őrizzÍlk.
Ná|am nagtobbak, akik Íb|tehetóleg hosszabb ideig és ttbbszrrjártak ezen a

tájon, így em|ékemek: ,.Monteneg5o ery csodá|atos \dú|ó|lc|f, Cluudia Schiffer.

',Az Adria nrontcnegrói része a legtisztább az egész Földközi tengerben''

JtLctlues C0usteilu.
,,Ternrészeti szépségeket minden kontinensen láttanr. de ilyen napfényt

egyetlen helycn senr" R. kuruti.

,.llt az emberek a Naptól' a Nap ellenéIe és a Napér.t élnek'' Z tkti Dztuubur.

Ez-ek után ugye netn csoda' ha én is azt mondonr, arnit régi kedves tanít.

vínyom' Kovács Mária mondott 1izcnlral éVe egy tíznapos bolgír tengerplrti

udÍi|és után.,.Gyönyórű vo|Íezatíznap. de i|yen nresszire i|yen rövid idő1e

eljönni?! .lövőre jö.ii iink háronr |rétre!''
Várhidi Lász|ó

A tompított fényszóró helyett távolsági tény.

szórót haszniílni - fényjelzés kivételével - csak
lakott területen kívül szabad.

A tompított vagy távolsági fényszóró helyett

vagy rnellett ködfényszórót, továbbá htitsó hely.

zetjelző ködlámpát abban az ssetben szabad

haszná|ni' lra a látási viszonyok ezt indokoljtik.

Fényjelzést adni a távolsági tényszóró felvil.
|antiísával szabad, feltéve, hogy ez a közlekedés

ttbbi részwevöjét nem vakít.ja e|.
Dióhéjbun ennyi az a változás. ami a közveF

Ien Iakóktrnyezetünkben é|óket érintheti'

Összeállította: Mucsi László

,,ILYEN MARVOLT!"

BÖLCS yZÜRET
1997. október 22.étt |4 órátó| rendezi meg a BöIcs utcai óvoda a ha.

gyományos kézmíives dé|utánját.
Tevékenységi terü|etek:

- kavics nyaklánc készítés
- selyemfestés
- sóJiszt gyurma
- nemezelés
- gyöngyszövés karkötd
_ száÍaztés^aÍ\:zÉs
- varrís csigabiga
- gyertyamártás és színezés
- asztaldísz készítés
- agyagedény készítés

. szólőprése|és
- töklámpa készítés
- diótöÍés
- pattogatott kukorica készítés
- ktirtőskalács sütés
- tubuka sütés
- kukoricamorzsoliís
- csórego sÍltés
- pudingdíszítés

A be|épti ára a tava|yi évhez hasorr|óaIr fe|nőtt és iskolás gyermeknek
2()0 Ft. ovodásoknak ingyencs.

A tombola ára 50 Ft.
Minden érdeklődőt szeretette| várunk! Bölcs utcai óvoda dolgozói

KKDoroanai ovodai Könel óvodáinak október lnvi étkezés befizetése!
Jerney u. óvoda: okt' | -jén (szerda) t 3 _| 6.30 óníig
Széksósi óvoda: okt' 3-án (péntek) | 3.30 - l 6.30 óráig
Negyvennyolcas úti Tvoda: okt. 2-án (csíitörttik) l 3.30 - t 6.30 óráig
Bölcs u. óvoda: okt. 3.án (péntek) l3.30 -l6.30 óráig.

Rémhírek az HBo.ról

Sámyra kaptak Dorozsmán olyan hírek, me|y szerint ,,a kábeltévé kii.

tc|ezővé tesz. az llBo-ra történő e|őÍizetóst.'. Ez olyannyira nem igaz.

hogy Szövetkezetünk azoknak' akik igényelnék az HBo szo|gáltatííst' most

|ehettíséget biztosít ana. hogy a 3000 Ft-os óvadékot 3 db 1000 Ft-os rész-

letberr fizessék ki. Ügyfélsmlgálatunk továbbra is várja a je|entkezőket és

természetesen az iizletkötőknél is |ehetőség van az eltiÍ.izetésre.
Továbbra is jó véte|t ós kel|enres szórakoást kíván a

Szólma|om Kábeltévé Szövctkezet

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetünk nrindazoknak akik Szigeti |stván sikeres szívmíitété-

hez vérüket adták. a Ságeti bsa|ád' Kiskundorozsma, Talicska u. 12.

ZME
MEZoGAZDASÁGI TERMELoK!

oszi vetéshez ajánlunk fémzárolt vetőmagokat:
Ószi búza (GK tthalom, Jubilejnaja' GK Zugo|y)
Öszi árpa (Katánia, Hanna' Plaisant)
Tritiká|é vetomagot (Némó)

SZEGÁNA KFT Szeged, Dorozsmai út |70. Te|.: 621460.127
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Gyár volt Dorozsmán...
Változás várható? - kérdeztem a FOL|A-

CARGO iigyvezetőjét. Zsizsik Andrást, mivel
tt'tdtomnraI a közeljövőben kö|töznek.

- Szívesebben nrondonl úgy' ltogy kinőttük
ezt a he|yet és a technológiánk érvénye-
sulése érdekében tágasabb. kevésbé ktz-
pontban |évö helyre kívániuk áttenni te-
lepheIyilnket. Kevésbé zavanta a Iakossá-
got a zaj, il|' a gépi anyagmozgatás okozta
kihatrisokkal.

A vo|t textil[lzem új gazdám vár, vagy más
tervük van ve|e?

- A tertllet sorsa későbbi időpontban dő| el.
jelen|eg Zsonrbón építilnk oly módon.
hogy az iizem me|Iett a |akásunk is bizto-
sítva legyen.

Dorozsmaiaknak munkalelrettiséget is adott
ez a he|y. nrire szárníthatnak az érintettek?

_ Ha alra gondol ú.i he|yszín új létszám _
nem. dolgozóinkat megtartjuk, a begya-
korlott nrunkacrő ott is sziikséges'

GETE

Ujraéledt a Dorozsmaí
onkéntes T iizo|tő E gy esület

Öt év szÜnet után versenycsapatta| tudott be.
nevezni a Kiskundotozsntai Önkéntes Tűzo|tó
Egyesület az |997. szept. 20-án Ruzsán tnegren-
dezett megyei versenyre.

Az országos Tűzo|tósztvetség' ill. a Megyei
Tíizoltóparancsnokság versenykiírasa a|apián az
újonnan bevezetett nemzetktzi szabvány köve.
telnrényeinek ke||ett megÍ-elelni (CTlS szabvány)
nrindgn nevezőtrek.

A dorozsnraí csapat ilyen velsenye|r nrost vo.
hetett részt e|őször' nrive| eddig nem fe|e|t meg a
kiift Íb|tételeknek (egyenruhrizat, alaki követe|-
nrények. kel|ék ... stb.)'

A |e|kes l0 tagú versenycsapatunk az e|őke|ő
4' hel,,et (|) érÍe e| az osszehangoltság' gyorsaság
és a kitartó szorgos parancsnoki trrunka erednré.
n1'eképpen.

Bátran mondhatom. |rogy e|tikeló hclyezés ez,
mett személyesen gyóződtem meg. hogy olyan
ptofi verserryzcikke| ke|lett megkiizdeniük. akik
nrár onzágos venenyerr is vo|tali ..dobogóí' helyen.

GRATULAL.IUNK A SIKERES SZAKASZ-
NAK És KÖSZÖNET ILLE.|| A SEGÍTÓ|-
KE"I IS!

cajdos .Iános szakasz pk., l-Iorvát Ferenc.
Balogh Krisztián. Boszák lstván Attila, ifj.
Ga.jdos .|ános, Boszák Zoltán .lózsel Papp Ró-
bcrt. Törtk Tibor' Benkő Gábor' Farkas László,
Gyurcsán András pk.' Ba|ogh Zoltán pk. h.'
Hajdú Ferenc. Zádori Sándol

Géczi Tibor

LA|]DARÚGÁS
Szeged-Dorozsma ÍI.-megyei lII. osztá|y

8. Íordtrló: okt. 5'' |5 óm
Baktó Szi|ánk_Szeged-Dorozsnra I I.

9' fordu|ó: okt. l2.' |5 Óra
. Szeged-Dorozsila ll.-Asotthalonl

|0. fordrrló: okl. |9.' l4.30 ira
Szcged-Dorozstna II.-Opusztaszer

| 2. foLdu|ó: nov. 2.. | 3 óm
Szeged.Dorozsnra l I._Pusztamérges

Ij- forduló: nov. 9.' l3 óra
Baks-Szeged-Dorozsnra Il.

l 4 .  fo r .du|ó :  r rov .  |6 ' '  |3  ó ra
Szeged.Dorozsnra Il._U||és-Dontafa II.

l5 .  fo rdu l ó :  nov .23 . '  |3  i ra
Baktó SC'Sze':ed.Dorozstna lI.

Rigócsőr mesék
Színházi e|őadássorozat ovisoknak
Szept. 30. de. l0 óra,'Ej! Ki az a r.avaszdi?!''
okt. 28. de. l0 óra Kacitántos íbgadalonl
Nov. 25. de. l0 óra Farkasbunda has|áiásra?

okoska és Harap
Színházi előadássorozat iskolásoknak
Szept. 30. t|u. |4.30 Flarap bcszélni tanul
okt. 28. du. l4.30 Bádogrobotnern vasszivű
Nov. 25. du. 14.30 Harap nenl |esz|lázot.zó

,, Mindenik embernek lelkében dal van, és a sajdt lellret hallja ninden dalban és ...
(Folyt. a rejwényben)

|,í:s:intcs: |. Az idézel folytatásának e|só része' án betÍlk: N: P; L: A. l|. Z. I. N. 12. Nedves. |3. ..' Inre
baletllnÍrvész' |4. Má|a ... cseh síkság. |.i. Vegyje|e: S. 16. Kevert séta! 17. Tru.ku svéd neve' l8' Nehezen visz. 20.
ovtnik, spanyol és bclga gk. jelzes. 2|. vutkáiri anyagga| boritott. 22. Vissza: ebbö| az irányból. 23. L. L- Á. 24-
GörÖg betÍl. 25. Fenyöpá|inka. 26. Levélre irják. 28. Nitrogéu, káIium és jM vegyj. 30. E|öhivószer. 33. Szi|észeti
szakember. 35' MotoÍo|ajmárka. 36. Komáronti te|eprl|és. 38. Majdnerrr oszét! 39. Molibdén vegyj. 40. Faszesz. 43.
lzomkötö. 44. l-esön á||ó. 46. cyomnövény. 47. Francia sz2rnár. 48. Sakkműszó. 50. Yoko ... 5l. Békési helység. 52.
Lettgyel atttógyár bctűie|e.

I;iiggőlcges: l. Az idézet folytatásá|lak nrasodik Észe, zárt betÍlk: J; o: E. 2. |Iangoskodik. 3. Ujitás. 4. Eleltrotr
vo|t rÓv. 5. Az |. enre|et egy. vo|t tagia' 6' Az idézet harmadik befejezó része. 7. Muzsika. 8. KÖtősz,ó. 9. Levcrt,
rnélabüs. |0. Piac is, |akodalnras is van i|yen. 18. Bog. |9. Dél-anrerikai síkság. 27. Rónrai sánrok, tsszegiik: |55|.
29. veterán ho||arrd |abdarúgó. 3|. Cse|r drántaíri (S|arvonir...). 32. Krisztussa| egy{itt l.eszitették meg oket. j3. Ezt
szoktak Íabolni. 34' Tarka. 37. Nenr is Ábe|é! 4l. Azonos harrpzók. 42. GörÖg légicég! 45. Minden r.endben! 47. Rajz
ill. bábfilnlfigrrra. 49. Kalauz nélkii|. 5l. Kiejtett nlássalhangzó.

lJckiildendő: a vizsz. |.' íligg' l. és fiigg. ó. sz. sor az idézet' ill. vers krltöjének neve.
A levélre v. |ev. |apra kérjtlk í{ák rá: '.REJTVENY''
]]akiiltlési hatúridő: l997. okt. l5.
I|hih hayi mq!.,ilé'r: Ha békeszeretö |eszel kirá|ynak' és kirá|y fiának rnondanak' és tninden Vitéz szefettli Íbg.
N)|ertc:(tk): Gábor Lajosné Dorozsnra, Táncsics tr. 2ó.' cyrrris JózsefSzeged, Madách u' 2. II. 5.
(-.Íl: Dorozsnra' Negyventryo|cas u. l2. _ a nyerenrény (kön!v) szintén itt vehető át. '].i s:.iruko:il'\l! 

BÉGI

A szept. 2l.ikézilabda eredmények
Nóh;'foRNÁDT,sE+nEBEcs!(E23l.l9r|l;: i'.::'. .
öóiiö"oi. Fóot É' s. i{óSÁT +' eÁiidsSZ.,j'ÉÁnNn r. z'cSIsZÁR K.2' MIKLóS K.2, PoLYÁKNÉ l, sZERI |.
lfr:32:24:rfÍfi áR.s.1íÍ,ffáEr$Üsa#lÍ#c}.YlÍ| j;&:1-t#ff #;
Gi||tvők: HÖDl T.6, BAKo A. 3, GLAszA T. 2, MIKsl t. 2' PUSZTAsZERI T. 2' BoZSAK l. l' KUCSKA L. l'
LORINC L. I .
Az Írj vá|toásokról kérdeztem Konnány Lász|it'
- Elsrisorban edzöVá|tás törtéllt a lán1'oknál' Tóth Péter helyét Porovic llalis vette át.
Ajátékosokról: csapatunk két kt|csönjátékosra 1ett szeÍt Kósa ||dikó és szeri l{ajnalka szenélyébeu. Mindkette[ a
Kiikrrnha|as csapat iagjai. EzenkívtiI a' át|Övö posztot íljítva érkezett hozziánk csiszár Kata|in Zákánysz-ékról. €s Ban|a
Kata|in. Tajti Ttirrde s?rü|ése rniatt egye|öre nenl fudjátszani. Dudás Móninak gyernleke sz.i|etett' ezert csak szurko|ó-
ként vett réizt a rnai ntérkózésen. Tóth Valéria

x

\{ t  t '  tbrdu|o: okt.  25..  |  | .30 óra
/ \ Csanytelek ll.-Szeged-Dorozsnta II.

Előttdtisok hels,e: Petőli Sándol Műve|ődési Htiz Kiskundorozsnra
.legyek vásáro|hatók az előadások előtt a he|yszínen | 00 Ft előadasonként

Elózetes jelentkezés az óvodákbarr és isko|ákban lehetséges.

MEGHIVO
szeretettcl nreghívjuk Tnt és kedves csa|ádját t997. okÍóber 9-ón l6.30 órára a kiskundoroisnrai

fiókkonyvtártra. ozsvá(hné Cscgczi llÍónika erdélyi ós nloIdvai tényképekből osszeá|lított kiáIIitására.
A kiinyvtárosok
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Rz oRczY lsTVÁN ÁlrnlÁruos tsKoLA
l997. október l l-én 10.00 órakor tartja ünnepélyes

csARNoKAVATóJÁT'
Azátadási ünnepséget követően 18.00 órától

AVATóBÁLAT rendezün k, mely programokra
szeretettel várjuk ont, családját és ismerőseit.
A báli belépők ára l500 Ft, amelyek az iskolában vásárol-
hatók.

Régi és új
kedves vendégeinket

kedvező árakkal.
és udvarias kiszolgálással várjuk

a hét minden napján.

firz_Úrronvn
_ nÉcr Án

szÉLMALoM
VENDÉGLo
TAKÁCS MIHÁLY

n nrr MINDEN NAPJÁN

hétfőtől péntekig: 5.30-19 óráig
szombaton: 5.3G.13 óráig
vasárnap: 6.30-l l óráig

Y á|tozat|an áruvá l asztékkal
és kedvező árainkkal állunk
régi és új kedves vásárlóink

szo|gá|atára.

Takdcsné Palócz Julíann a

VEGYESKEREsKEDÉs
A szÉLMAlolrl ÁnNyÉxÁnaN

Bílza, rozs és 3'5 kh. kukorica
talpon eladó.

Érd.: 46|-| l8-as telefonon.
Széksósi út 64.

oÉxÁNyJoZSEF
veu-xl-lcozo

+ . . ,
Epület és szerkezetlakatos

munkat vállal'

Kiskundorozsma, Szekerc e utca 27 .
Telefon: 462-97'7

,,Ro-NGYRÁZó'' BÁLÁSRU HA ÜZLET
oszi_téli ruhákkal és műanyag áruval

várja kedves vásárlóit

BszÉxn.rÉ cyÖNcvI. 
Dorozsmai út l89.

Nyitva: hétfi3tő| péntekig 8_l7 óráig'
szombaton 8-l2 óráic

A DOLCE MAGANZENEISKOLA
Szeptembertől zenei képzést indít.

Helyszín: Jerney János Általános Iskola (Jemey u. 2l .)
orczy István Altalános Isko|a (Szent János tér 4.)

Ta n s z a ko k : fu rulya, gitár, szintetizátor, zongora, szolfézs, citera.

Jelentkezés: a két iskolában. munkanapokon.

Szeged, 1997.09. 10.
Lázár Zo|tán

Ballai Ferenc
egyéni vállalkozó

Dorozsma, Bródy M. u.3.
Telefon: 460-529

Mobil: 06-60-30-70-30
Ügyviteli rendszerek fejlesáésével,

karbantartásával
és üzemeltetésével állok

kedves ügyfeleim rendelkezésére.

SZÜL:NAP EGYÉVEs A PAPínxucró
1997. október 2-án I0% árkedvezmény a bolt teljes árukínálatára

(Kivéve: hírlap, buszjegl, bizomúnyos óru)

NÉZZEN BE! ÜNNEPELIÜNK EGVÜTT!
Dorozsma, Jemey u.-Kamilla u. sarok

Nyitva: H-P: 7.00-9.00; l3'00-18.00 óráig, Szo.: 8.0-l2.00 óráig

AUTocoLoR PRoFl AUTÖFÉNYEZÉS
HALAS| JÁNos

Szeged-Kiskundorozsma, Sztriha Kálmán u. 39. T.: 06.62-460.788' 06-60.486-444
Vál|aIom: személygépkocsik, nyitott és zárt kisteher gépkocsik, nagymotorok fényezését,

polírozását.
Akril, metal, gyöngyház festékek keverése gyári színkód alapján.

tVr/r/'rni
A zenekar válIaIja:

lakodalmak, családi események,
baráti összejövetelek

j ó hangulatú zeneí szo|gá|tatását.

Telefon: Ézsiás I. 460-574
Márta J. 462-296
Farkas D. 460-886

+ lakodalmas sátor bérbe adása,
pörköltfőzés.

Rutai József 8 463-399
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ROFI.KER BT.
Telefon: 461-067

Minden 1997 Ft feletti vásárlásnál
sorsjegyet kap.

Nyereményhúzás .. decemb er 5 -én

(Szetikett és étkezési jegyetelfogadunk)

Nyugati sor 6.
TELEFON: 463-'708

Nyifua tartás:

hétfőtől péntekig
l  l -18.30 órá ig

szombaton: 8-|2 őtáig

Beljöldi
és nemzetkö zi áruszáll ítóst váI lalun k

3,5 tonnóig

Dorozstna, Balabás u. 39.
Tel./fax: 460-874

Tel.: 06-60-380-739

ltáztartási és barkácsgépek
javítása. lakásriasztók és

ri asztórendszerek szerelése.

vil|anyszere|ő mester,
eIektromos készülékjavító technikus.

Dorozsma' Vadliba utca 36. TeleÍbn: 462-0|1
Rádiótelefon : 06 -20 l 6 | 6.884

SZAMITASTECHNIKA!
Kiskundorozsma, Gyöngyöspata u' 8.

o F{a üzlete van, számítógépes programla van
szüksége, elkészítem! HIVJON!

l Ha szárnítógépes programot vásárolt, de
nem tudja használni. uÍv.loNt

o Ha számítógépe van, de nem üzenrel, vagy
furcsán viselkedik. HIVJON!

o Ha számítógépet, perifériát vagy progralnot
Szeretne vásárolni, de nenr tud.ja milyet és
ho l .

HÍvJoN!

O Ha szeretne érteni a számítógépliez'

Többféle egyéni alapfokú számítógépkezelői
tanfolyam vizsgáztatással' igazolással.

HIVJON:

Érdeklődni: 06-301 685 -324. egész nap
Kvakné

,,x*'' .l t':''*0ilillllillln
Akv árium- kés zít és, értékes ítés

Biztosítós számlázás
Szabó Imre

Jemey u. 33. Telefon: (62) 463-552'

.. Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör
Fele lős k iadó: ocskó Margit

Hirdetések: Mucsi  Lász ló  (4ó l  -96 l) .
ocskó Margit (4ó l -0l 0. 462-356)
Felelős szerkesztő: AtlasZ Henrik

Szerkesztőség: Petőfi Sándor Művelődési I{áz
ó79 l Szeged-Kiskundorozsma,

Negyvennyolcas u. I2.  TeleÍbn: 4ó l -0 l0

oÍ1lcina Nyomda
6722 Szeged,Tisza Lajos krt. 85-87. - 97- 1088
Felelős vezető: Dr. Kékes'|iborné ügyvezető

Segédmotor - motorkefékpár - kerti kisgépek javítása,
bizományos árusítása.

Autójavítás, műszakira felkészítés.
Ingyenes állapotfelmérés, olajcsere. (házhoz megyek)

Simon János autószerelő
Szeged, Kamilla u. 13.

Telefon: 461-948

Móra Zso|t autószerelő
Zsombó, Kodály Z. u.2.

Telefon: 255-224

ilx'-:Í;#['.jiiiTl*-, fojtóláncok, rRAKl(@\
madár-, hal- és teknőseleségek.

Nyina..hétfőn: 8-|2
keddtől péntekig: 8-16
szombaton: 1*Il

óráig
óráig
óráig

Dorozsma, Tas u.4.

48-as utcai

októberben is várjuk
Kedves Vásárlóinkat

Isko1a- és irodaszerek
nagy választékban.

Nyifua: 8-17 óráig
Szombaton: 8-|2 őráig

,,9űli,a/,
cipőboIt

Tekintse meg őszi kínálatomat!
Impor1 női cipők, ferfi- és gyermek-
cipők nagy választékban kaphatók.

Negyennyolcas u. 16.
Telefon: 463-647

Nyitva: 10-17 óráig


