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DnunZ,,ÍMAI iIApIr
KOZELETI LAP

(lba,cl, a,. 9Íl a,uíte 3{a> _

1992 novemberében - a Kiskundorozsmáért Alapítvány jótékonysági bálján született meg azelhatározás, november 24.én
volt az első komoly tanácskozás, azt követte az alakuló ülés, majd az előirt kötelqzettségeknek eleget téve elkezdődhetett az

,,újságcsinálás''.
Decemberben az offrcina Nyomdában elkészült az első újság a Baráti Kör kiadásában.
Beköszöntőjében ma is aktuális mondatot olvas

csatlakozhasson' aki (tgy érzi, tud és akar tenni
Az ,,aszta|tátsaság'' azóta is folyamatosan moz

nak - egyetértenek - összeszóla|koznak - komp i

hatunk: ,,Az asztalnak nem minden oldala foglalt' hogy brírki

gásban van. Tagok jönnek - mennek - marad-

az a|apíÍók több mint fele ma is itt, együtt
Nem mindennapi érzés végig|apozni az
Szigorú kritikusaink sem vitathatják, hogy

tükrözi településünk közéleti eseményeit,
kérdéseket... bár olykor a válaszadás el

l990-ben _ elődünk - a Kézi|abda
ban is elstík között indított helyi újságot.
a lap nem sorvadt el, sőt öt éve ingyenesen

Mi a hosszú élet titka?

romisszumot kötnek. Mindezek ellenére
dolgozik.

elmúlt Öt év sziímait!
a Dorozsmai Napló folyamatosan

hangulatát, a lakosságot foglalkoztató
marad.

Sport Baráti Kör országos viszonylat-
Minden dorozsmai büszke lehet arra, hogy

jelenik meg.

szervezők fiíradhatatlan munkája, a tÍtmo-Az újságot tekintve a mindenkori szerkesztők és hirdetés
gatók kitartása, és nem utolsó sorban az olvasók odafigyelése, kriti kája és türelme.

A Baráti Körre gondolva pedig az elnök és a vezetőség felelősségteljes irányítása, valamint a már köze| 50 főre duzzadt

tagság aktivitása és önszerveződése.
Az évforduló alkalmából további öt.tíz évnvi fennmaradást kívánok! 

ocskó Margit

NAT' = Nemzeti Alaptanterv
A Művelődési és Közoktatástigyi

Minisztérium l995-ben jelentette meg
ezt a dokumentumot.

Az iskoláknak ez a|apján kell elké-
szíteniük helyi tantervüket, a helyi sa-
játosságokhoz, az intézmények egyéni
arculatához igazodva.

Az alaptanterv egyik jellegzetessé-
ge, hogy nem tantiírgyakat, hanem 10
müveltségi területet fogalmaz meg.

A NAT 1998' szeptemberében az 1.
és a7. osztá|yokban kerül bevezetésre'

Iskolánk helyi tanterve és pedagó-
giai programja már jelentős részben
e1készült.

Ennek köszönhető, hory bekeriil-
hettünk az ország 40 iskolája közé'
ahol NAT-napot rendezünk. Ez a nap
egy rendezvénysorozat része.

A regionális NAT-napok soriín a mi.
nisztérium a megyei pedagógiai intéze-
tekkel, a Közoktatási és Közrnűvelődési
Irodával eryüttműködve rendez nyík
napot, aho|hozzáférhető lesz az összes
NATta| kapcsolatos információ.

A sportcsarnokban rendezendő ese-
ményen tankönyv- és internetbemutató
is vrírja az érdeklődőket.

Dé|előtt a terület szakemberei, pe-
dagógusok, iskolafenntartók vesznek
részt e|őadásokon.

Délután a szülőknek rendezünk
rendhagyó sztilői értekez|etet, a gyerc-
keket, a tananyagot, a követelményeket
érintő vá|tozásokról.

Minden érdeklődőt szeretettel viíLrunk
1997' december 8-án az orczy István
Álralános Iskola spgrtcsarnokában !

Szénásiné Őrha|mi Nicolette

NAT-nap az Orczyban
(1997. dec. 8.)

A regionális NAT.napok
rendezvénysorozat céljai:

l a NAT implementríció során eddig felme-
rult' és várhatóan felmerülő, intézmények
és iskolafenntartók, intézmény és sziilők
közötti konfliktusok keze|ésére való felké-
szítés

l forum, aho| az egyszsrű, nem szakmabeli
emberekhez is közel kerÍilhet a NAT' ahol
megismerhetik és megérthetik a NAT lé-
nyegét

! a NAT-ban rejlő lehetöségek megismerteté-
se a szü|őkkel, a régió pedagogusaival, is.
kolafenntartóiva| az önfejlesztő iskolák ta.

..- pasztalatai alapján
l a NAT bevezetésének, a pedagógiai prog.

ram állrísrínak és tartalmának megismerteté-
se a helyi közvéleménnyel

l a NAT.kompatibilis tankönyvek kiállítása
érthetővé teszi, hogy az új tantervtől még
nem borul fel az iskola eddigi világa.

A TÜDoSZURÉS november |7-28 közö|t
a Polgármesteri Hivatal udvanín (Negyven-
nyo|cas u. l2.) lévó szűröbuszban hétköznap
8.3G-14.00 óráig történik.
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Maróti Katalin rajza (Jerney Átt. Ist. 4. a. osztá|y)

Szemetes gondjaink

Régi, évek óta megoldatlan problémával foglalkozott a november 14-i lakossági
fórum, nevezetesen a szemétszállítással, a szállítási díj reformjával. Nem kell hosz-
szú bevezetés az e|őmÉnyeY'rő|.

Szinte minden dorozsmai polgár előtt ismeretes, hogy községiink körbe van rak-
va szeméttel, sok helyen a belterületi árkokban, dűlőutakon. Szríntóftlldgk végénél
szemét, szemét mindenütt.

Ezt a szeméttengert óhajtja a város vezetése a kötelező szemétszállítással haté-
konyan csökkenteni. Megszületett az ide vonatkozó törvény, mindenkinek f,rzetni
kell a szemétszállításért. A törvény aztcé|ozza, ha már fizetünk a szállításért, akkor
nem lesz érdemes szétdobálni a szemetet.

Hogy ez az ifigy mennyire fontos, ielzi az is, hogy szokatlanul sokan j,elentek

meg fiakosság köréből, de a város vezetése is kellően képviselve.volt. A forumot
szeiyezó JeneiFerenc képviselő úron kívül eljött Básthy Gábor alpolgármester úr
és Dr. Thurzó Ferenc képviselő úr, valamint a téma e|őadója Szabó Ferenc úr a
Környezetgazdálkodási Kht. igazgatója.

,l,i iaegés hangulatú és közbekiabálásoktól sem mentes kezdeten lassan úrrá let.
tek az elóádók, éJ ehondhattiík a lakosságot érintő javaslataikat, amelyeket majd a
fórumon hallottakkal esetleg kiegészítve ezután fogad el a közgyűlés.

Megismerhettünk többféle mego|dást a díjfizetést illetően, melynek |ényege az
igazságos díjfizetés kialakítása, ami figyelembe veszi a lakókörzetet, lakás nagysá-
gat, tatasban lakók számát, életkorát. Végül is felsorolva az e|őadottakat megköze-
lítóleg:

_ szobák számaszorozva a lakók számóxa|
- alapdíj hozzáadva elszállított zsiíkok sziíma
- kukák heti egyszeri vagy többszöri ürítése
_ vagy csak zsáios mególdás, azsátkárábanbenne lenne a teljes szállítási díj.

Az ismertetést követő hozzászó|ások panaszokkal kezdödtek. Röviden felsorol-
va: A cég el nem végzettmunkáért fizetíéget kér' nagyon idős egyedülállóktól tel-
jes díjat kér' bíróság1 feljelentéssel fenyegetnek' A díjak mértékét soknak tartják.
Nagyon sok háztartásban alig van szemét, mert elégetik

Á javaslatok közi| az nínik legelfogadhatóbbnak, ha egy méltányos alapdíjhoz
hozzátartozna a zsákos megoldás, a zsák vásiírlásakor fizetnénk annak szállítási
költségét, és mindenki annyi zsákot használ, amennyi szükséges. Ez így igazságo-
sabb terhetjelent.

Tovább ósökkentené a szétszórt szemetet, ha megépülne egy központi szemét-
gyűjtő telep, udvar (erre ígéretet tett 1998-ra az igazgaÍó úr), ahová a lakosság ki-
hordana minden más, nem háztartási hulladékot (fém, rongy stb.).

A magunk fe]elősségéről sem szabad megfe|edkeznünk, hiszen nem kellene a
hulladékót évközben széthordani, eldobálni' mert évente két alkalommal van lom-
talanítás, legközelebb nov.21_22_23-án' Ilyenkor'megszabadulhatunk szinte min-
den szeméttől. 

Varga István
Kiskundorozsma' Petneházi u. 3.

Kormrány Dávid 4. a Kiss Adrienn 4. a
Maróti Katalin 4. a Szekeres Hajnalka 4. a
Tóth Tünde 4.b Tahi Norbert 4. a

Utólagos e|sámolríst kériink az utazíst követő
15. nap mú|v4 legkésőbb 1998.június 30.ig'

2. Szociális támogatás
Időskoru, kis nyugdíjjal rende|kező, vagy

beteg doroxmai |akóhelyű állampolgarok sze-
rény karácsonyi megajándékozásáIa l50 000 Ft'
amelyet létszámarányosan osztottunk szét:
Római Katolikus Egyházközség Karitász Cso-

rÁuocaToTTJAINK!
A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriu-

ma f. év november 5-i ii|ésén elbírálta a beérke.
zett pa|yázatokat és aZ átutalt 17o adó-vissza-
térítést kiegészitve 290 000 Ft tsszegú támoga-
tást nyújtott az alábbiak szerint:

1. Környezetvédelem (oktatásügy) térna.
körben:

A]só tagozatos tanulók rajzpályázata.
Téma: Kömyezetünk véde]me.
A legsikeresebb 20 rajzot készítő tanuló pá-

lyadíja 40 000 Ft, amely tanulmányi kiníndulásra
fordítandó.

Jen€y J. A|talánG Isko|a

I.ajkó Brigitta l' a
Mucsi Kitti l. b
Gyovai Renáta 2-a
Frukli Anita 2. a
Bóka Tamás 3. a
Illés Vera 3. a
Csiszár Nikolett 4. a

orey t. Álta|án6 kkola

Joó Fanni 2 . a
Rácz András 2. a
Isaszegi Zsolt 3. a
Kiss Gergely 3. a
Tapodi Bemadett 3. a
Dudás Dolly 4. a
Forrai Lujza 4. a

portja
Alkony Nyugdíjas Klub
vöröskeresztes Klub
Csa|ádsegítő Haz

19 000 Fr
36 000 Fr
49 000 Ft
4ó 000 Ft

A támogatiások felhasználrísát 1997. decem-
ber l 5-ig kéri számlával igazolni a Kuratórium.

3' Közrend, közbiztonság
A Kiskundorozsmai tnvédelmi Csoport

(Polgarőrség) l00 000 Ft támogatásban részesült.
Ezen tsszeg a jfuőr fe|adatok során használt

gépkocsik műszaki kt|tségeinek fedezésére és
iizembetartásáÍa fordítható. Számlaigazolás be-
nyújtásának határideje 1998. március 3l.

A Kuratórium nagy örömére szo|gál, hogy a

fenti célokat támogatásban Íészesítette. Tehette
mindezt azétt, Í\eÍt a 290 000 forint rendelkezé-
sére állt. Köszönet az eddigi támogatóknak| Az

alapíwany Kuratóriuma szívből reméli' hogy

közérdekíi tevékenysége visszhangra talál azok

körében, akiknek lehetősége van e célokat támo-
gatni ajövő időben is!

- \
E\ ,'

* - '  . '

Puícz András raj za (Chczy Nt. Isk. 2. a. osztály)
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Mit kell tudni azűj nyugdíjrendszerről? ,,TéIen duplán
csodáIatos a körkép''Sajnálatos módon lakosságunk öregszik, miközben az aktív népesség száma és

aránya csökken. Ezazt je|enti,hogy az elkövetkező évek folyamán a járulékf,rzetők
száma egyre csökken, miktizben a nyugdíjasoké nő. A kormany lényegében már
tavaly - a nyugdíjkorhatiír fokozatos emelésével, a társadalombiztosítási járulékfi-
zetők körének kiszélesítésével - megkezdte a nyugdíjrendszer átfogó reformját.
l998. jan. l-től új, vegyes nyugdíjrendszerkezd működni Magyarországon. A tár-
sadalombiaosítási rendszer alapvetően továbbra is két alrendszerből, a nyugdíj-
biztosításból és az egészségbiztosításból á||, s az indulás évében nem nőnek a befi-
zetési terhek. A nyugdíjrendszer a ,,hagyományos'', úgynevezett felosztó-kiróvó
finanszírozású és a vegyes finanszírozású, részben egyéni szám|án alapuló rend-
szerből á1l. Ennek alapján különböáettink meg a jöv<iben tb- és magánnyugdíjat.
Az új nyugdíjrendszer szempondából a polgárok két csoportra oszthatók, egyrészt a
pályakezdőkre, akik számára kötelező a magiín-nyugdijpénztári tagság, másrészt
azoka, akik ezt önkéntesen váIasztják. Apá|yakezdőknek l998. július l-től köte|e-
ző magán-nyugdíjpénztárat választaniuk (aki nem vá|aszt, automatikusan az erre
kijelölt területi pénrtár tagja lesz). A törvény szerint pályakezdő az, aki 1998' júni-
us 30-a utiíLn találkozott először munkavállalóként ,,saját jogon'' a társadalombizto-
sítással (a törvény a nagyon későn ,,érőket,, kizárva apá|yakezdést a 42. életév be-
töltése előtt tudja csak elképzelni). A pályakezdőkön kívül a pénúártagságot élet-
kori korlátbzás nélkül bárki választhatja: tévedés az a gyah'ran hallható-olvasható
állítás, hogy 47, é|etév felettiek nem léphetnek be pénztárba. (Más kérdés' hogy ez
megéri-e?) A törvény ugyanis azt mondja, hogy akinek nincs 180 havi, vagyis 15
évitagdíjfizetése (még ha megszakításokkal is) annak apénztártó| kapottjáradékát
a Garancia-alap nem egészíti ki az ún. normajríradék szintjére -, amely a Nyugdíj-
biztosítási Alaptól kapott nyugdíjának25vo.a. Ehelyett viszont nyugdíjba vonulása.
kor a teljes megtakarítást egy összegben felveheti, amit a hosszabb járadékfizetési
időtartammal rendelkezők nem tehetnek meg. Az önkéntes elhatiírozássa|pénrtárba
lépettek a kockát még nem vetették el végleg, 2000' december 31-ig van még egy
dobásuk, visszatérhetnek a nyugdíjrendszer társadalombiztosítási ágához.

Barnáné Szűcs Éva

Hetyesbítés
Az októberi naplóban megjelent Értékeink kisebbségben című cikkben, tá'Ínogatóink névsorából

sajnálatos módon kifelejtettük a Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet nevét.

Ezúton kérünk elnézést és köszönjük a segítségüket.
Támogatóink névsora, akiknek a segítségével a könyvtar belső berendezését megújítottuk a kö.

vetkező: Déli.farm Kft. Kiskundorozsma, Dél.Tiszamenti ÁF]iSz szeged, Fólia-Cargo Kft.

Kiskundorozsma, Hispania BT. Szeged, Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet, Modemova Kft.

Kiskundorozsma, Pesti Ferenc, Szegrína Kft. Kiskundoro,"ffu, 

"r,,,,, 
oöszönjiik: Könyvtrárosok

,,Bölcs szüret'' Bál a csarnokban
1997. október ll.én jófulngultltri csarnok-

avutó btiltlt rendezett uz orczy ]sntin Alta!áruls
Isktla.

A rendezvényen közel l80 vendég szórakoz-
hatott.

Köszönjük, hogy részvételükkel az iskola
alapítványát segítették.

Az est támogatói voltak:
Maróti József, Szakács l.ríszló, Nagy Sándor,

Kószó Iswrín, ocskó Zsuzsanna, Magyar Posta,
Dé|hír RT., Kábel TV, l.aczkó Mihríly, Boxó Ti
bor, Puskas Jenő, Póta Jánosné, Takács Mihály,
Fólia Cargó Kft., Kocsisné tajkó Éva' Hódi Ta-
más, Thurzó Ferenc, Mini ABC' Gallai Lísz]ó'
Krílmán hwrín' Brínyai Attila" Tapody Zoltárr, or.
halmi Krisztirín, Újvári r ászlóné, Joó Mária, Tor.
nádó KFT., Nagy l,ríszlóné, Vidasi Beatrix.

oÉrÁNy Józsnr.
vÁLLALKozo

Épiilet- és szerkezetlnkatos munknt vóllal'
Kkdoroxma. Szekerce utca 27. E 462-977

An gol nye lvoktattist é s klrrep etrilús t vúIIaIo k
?  6U46 t - t 86

A visszajelzésekből arra következtethe-
ttink, hogy újra sikeres volt az immár ha-
gyomrínnyá vált őszi mulatságunk.

Ez úton szeretnénk megköszönni min-
denki segítségét, akik sem időt, sem pénzt,
sem fáradságot nem kímélve ajánlottiák fel
támogatásaikat.

Támogatóink név szerint:
Kínai bolt 48-as utc4 Lívia cipőbolt'

Speciál BT.' Zi|d-sziget, Mary DISCoNT'
Vadliba vendéglő, Bányai cukriászd4 Hús-
ker KFT., Privát ABC' Élelmiszer
DISCONT 48-as utca, Görög József zöld-
séges, Eszéki Zo|tÍnné kereskedő, ifi.
Tóthmihály István, Aranytaréj BT.' ESSo
benzinkút Makkoshrázi krt.' oázis virágiz-
let, Szegedi Boszorkány, FIX-P.ONT
DISCONT, oBI Barkácsaruháa' FoNIX
Raktáráruhiáz' Burger-King, Dr. Szikora
György, Vass Ferencné, Kassai Tibomé'
ollainé Puskas Ev4 Kővágó Rita, Kispéter
Judit' Szabó Ferencné, 48-as utcai óvoda, a
szülők közössége.

A fenti szlogent Nagy I]íszlótó| _ az
ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark
Kht. ügyvezető igazgatójátó| hallottam, amikor
az Emlékpark téli programja után érdeklődtem.

_ Jól fulngzik, de mit ttlkar?
- Egyszerűen azt jelenti, hogy a téli hóna.

pokban, Feszty Árpaa: ,q' magyarok bejövetele
című körképét - változatlan belépőd.íj mellett
dupla ideig csodá|hatja az érdekltldo. Igy bő egy
óra ál| rendelkezéste a 120 m hosszú 15 m ma-
gas és több mint 2000 alakot ábrázoló alkotás
alapos szemrevételezésére.

_ Az emlékpark egyéb rész'ei téli rilmot al-
szanak?

- Szó sincs róla! A skanzen kivételével láto.
gathatók' Elsősorban a régészeti és képzőművé-
szeti kiállításokat ajiínlom figyelmébe, kü|önös
tekintettel a Szermonostori ásatáson fellelt' újra-
öntött középkori bronzharangra.

_ Az Árprid szobor restüuró,lús miatt nincs a
mzgszokott heIyén...

- Igen. Sót ajövő év elején a körkép |etisztí
tása is szükségessé válik, de terveink szerint a
felújítás ideje alatt is beengedjük a látogatóinkat.
Így a monumentális festmény mellett a restaurá.
torok munkáját is megismerhetik

- Egész évben egymht érik a rendeaények és
szabadidős programok Á decemberi hónap mit
kítujl?

_ Természetesen 6.rín szánkón jön a Mikulás,
l3-án _ Luca napján _ pedig koszrntökkel, ba.
boniíkkal, játékokkal szórakoztatjuk vendégein.
ket. Havas napokon a kilátódomb lejtőin lehet
szánkózni, korcsolyázni...

_ Az emlékpark télen egy nuisik arcát tórja
elénk. Kellemes úti céIja lehet egy családi, vagy
b arriti ki róndulds nak.

Bővebb felviltÍgosítlÍs4 iaefue belepő elií.
jegzésí a következiÍ teleÍonszdmokon lehel
kérni: 62-27 5.2 57' 62-27 5. l 3 3, 62-27 5.0 5 5

ocskó Margit

ELozI.TE,s ÉnrnsÍrÉst
A Kis kund'o ro zsmóé rt Alap ín ány
I998. február 6-ón pénteken
jótékonysógi báIra invitáIja a doroumai
és a DoroumáróI elköltözött polgárokat.

Az alapítvány Kuratóriuma elvrírja a tisz-
telt hölgyeket, vakat,azza| a céllal, hogy far.
sang jegyében szórakozással búcsúztassuk a
telet.

Időben jelzünk' időben szólunk, késztiljön

a bálra!

TÁNCTANFoLYAM
INDUL

Kiskundorozsmán a Művelődési Házban
1997. novemb et 29 -én,szombaton.

A]talrínos iskolrások részére (7 éves kortól)
16 ónítól, közepiskolások és felnőttek részére
l8 órától.

A tanfolyam időtartama l2 alkalom, heti
1xl '5 óra.

Részvételi díj: 2700 Ft.
Jelentkemi és érdeklödni a Müvelődési

Hazban.
szeretettel viárunk minden kedves ér-

deklődőt!Bölcs utcai óvoda dolgozói



4. OLDAL 1997. NOVEMBER 21.

Aranyköpések
- elhangzottak egy középiskolában -

ha valaki magára ismer, az nem a véletlen műve

- A sivatagra a rovarok is jellemzőek.
- Tudsz mondani egyet?
- Teve.

- Hányan voltak a honfoglaló őseink?
- Heten biztos.

Luxus-e...?
_ kozmetika |5-25 év között _

Ádám Zsuzsa kozmetikust kérdeztem meg ar.
ró|, mi a véleménye a mai tízen.huszonévesekről.
Zsuzsa hiiínyolja az önfegyelmet. Sajnos sokan
nem bírják ki' hogy ne maguk nyomkodják ki
pattanásaikat' Ez nagyobb kár, amit maguknak
okoznak. Pedig nem sokríig tart' amíg egy szak.
ember megfelelő e|látásban részesít, és így nem
keletkeznek foltok az arcokon, amik örök é|etre
megmaradhatnak. IÍnyeges, hogy ameddig fáj
vagy gyulladásban van, ne is próbálkozzunk
ilyen meggondolatlanságokka|, mert az egész
arcunk elfertóződhet! Fiúknak fokozottan zsíros
a bőrük, ezért nem ke|l szégyenkezletek, hanem
menjetek a ,,dokihoz''! Kimondottan tinik részére
is van speciális kezelés, amely maximum egy
órát vesz igénybe, amely nem sok veszteség a
délutríni tanulásból.

Végezeti'il két htíZi pakolríst szeremék elmondani:
} Vegyél egy paradicsomszeletet, dörzsöld

be az egész arcodat, majd fél óra mti|va öblÍtsd le
bő vizze||

} Egy pohár joghurttal keverj össze egy fél
banánt (turmixolhatod is)' szintén fél órát kell az
arcbőrön hagyni, majd letisÍítani.

Ha esetleg túl zsíros a bőrtd, fénylik az arcod
a krémtőI, és nem mersz kimenni az uÍcára, ptó-
báld ki az éjszakai krémet, amit senki előtt nem
ke|l szégyellned. Ez is van olyan hatásos, mint a
nappali.

Remélem sikeru|t új és segítő tanácsokat
megosztanom veletek. Bátran kérdezzetek|

Varga Anita

Didkok mondták:

Az ivaros szaporodás hátránya, hogy tribb egyed kell hozzá.
A forgó |emezjátszóra tett radírgumi egyenes vonalú, egyenletes körmozgást végez'
Az erok kie|égítik egymást.

Tanárok mondták:

A kapitalizmus a szakadék szélén áll' mi meg egy tépéssel elótte vagyunk.
Valószínűleg képes leszek rajzo|ni egy nem egyenes vonalat.
Ez nem volt kérdés, ezt csak én kérdeztem'
...és innentől kezdve bármit megkérdezhetünk a fliggvénytől.

A rossz tanuló felel
avagy egy hétköznapi feleIés

Yége a szünetnek. Nemcsak a nyárinak, hanem még az uzsonnaszünetnek is. A követ-
kezó óra rémálomnak ígérkezik. Matekóra lesz.

Minden elgyötört tanuló fuzetébe és könyvébe temetkezik, hogyha felel, akkor legalább
tudjon mondani valamit' Tegnap nem tudott tanulni? Mit is csinált ó tegnap? Csak homályosan
enrlékezik' Mindenképpen megváltoztatná. Tegnap csak bedobiálta könyveit és flizeteit a táská-
jába és ki sem nyitotta. Most ó is fiizete Íiilé feszü|, és szidja magát, mért nem tanult mar
tegnap.

Nyílik az ajtó, s belép rajta a matektanár. Síri csend. Csak a szél süvít kint. Semmi nyikka-
nás. Mindenkinek hevesen dobog a szíve... bocsiínat, a tanáré nem.

Megfog|a a naplót. Beír1a az órát, és még nem csukja be. Biztos, hogy feleltet. Mindenkiben
meghűl a vér. A tanár forgatj4 forgatja a nap|ót, kéresi a szerencsétlen tanulót' Az A betűnél
jiír.'. nagyon nézegeti Aurél Komél jegyeit... hát azokkal aztán nem dicsekedhet! Továbblapoz
a tanító, Kökörcsin Jránosnál jrír, akit már az ájulás kömyékez. Már Mák Istvránnál jár, az osz-
tály legrosszabb tanulójríLrrál. Ekkor ő bedugia a fejét a pad a|á, mint a strucc' aki olyan naiv,
hogy aá hiszi, ha ó nem lát senkit, őt sem látja senki. De a tanár mindent lát. Becsukja a naplót,
és szájából e|hangzik azíté|et:

- Mák Istvrán ! Gyere felelni !
Ekkor lesújtott a,,biírd'' aze|íté|t feje alá. Szép csöndesen feliíllt, és lassan elindult. Az osz.

tály pedig egyre távolabb került tole.
_ Nos, a gömb Í.elszíne, térfogata. Indulj !
- Tehát a gömb felszíne 2,,, igen 2x r'.' vagyis nem' r a másodikon, 2 pi a másodikon..' -

és így tovább'..
Még egy percig tartott a kínval|omás, a taniír elkomorodott, a felelő is elkomorodott, az

osáály nagyot sóhajtott' EzutÍn a felelő leült a helyére, az osrtá|y morogni kezdett, a tanar
pedig beírta a nyilvánvalóan érdemelt jegyet'

Somogyi Gábor

Talán a kedves olvasót is megdöbbentik azok
a hírek, melyek szerint egész sok ember hal meg
szerepjátékozás miatt. Az ilyen és ehhez hasonló
áIlítrísok egyszeríien hamisak. A probléma ott
kezdódik, hogy e témához olyan emberek nyúl.
nak' akik semmit sem tudnak róla, egyesek pedig
csak a szenzáció kedvéért teszik ezt. Ha valóban
így volna, akkor rég betiltották, vagy esetleg
állami monopólium lenne belőle (pl.: kábítószer).
Természetesen az egyik legkönnyebb dolog rög.
tön a szerepjátékokat okolni ezen balesetek miatt
is. De ha jobban belegondolunk, évente több
száz' i||etve több ezer ember hal meg az utakon
autóbalesetben, s többnyire azért, mert nem tar-
totta be a kreszt, s nem aZ autóvezetés a káros
tevékenység. Ennek alapján könnyíi megérteni,

Veszélyes?! . szerepjáték rekontra -
nem a szerepjáték a biinös a tragédiák miatt,
ugyanis itt szintén vannak szabályok, melyeket
megszegve szörnyű do|gok történhetnek. A pé|da
kedvéért, ha valaki nem tudja megkülönböztetni
a játékot a valóságtól, akkor annak nem ajánlom,
játsszon; ugyanígy ha nem tudja melyik a zöld és
melyik a piros, ne üljön a volán mögé.

A másik probléma a szerepjátszás időigé-
nyességébő| adódik, s állítólag rossz hatással van
a tanulmányi eredményekre. Meggyőződésem,
ha valaki nem e hobbit vá|aszÍaná azon időponr
ban, akkor számítógépezne, TV.t nézne' vagy
esetleg megállás nélkül nyomkodna egy
játékautomatába százasokat, az egyik,,fa|atozó.
ban". Ugyanis, ha valaki lelkiismeretesen tanul,
az nem fogja azt abbahagyni a játék kedvéért, ha

pedig csak készülget az órákra' talál magának
éppen elég más elfoglaltságot. Ezek alapján úgy
tÍinik, nem is olyan rossz ez a dolog' sőt mégjó
is' hiszen ennek is van saját irodalma' melyet az

..ölni 
tanító akciófilmek nézése helyett olvashat,

amin legalább olyan jót szórakozhat.
Hadd foglaljam össze a véleményem tomöÍen:

a szerepjáték olyan hobbi, mint a többi, a játéko-

soktó| elvon ugyan némi időt (de hisz melyik
nem)' viszont nem megvetendő előnyei vannak:
Az olvasás és a történelem szerctetére nevel, s ezen
kívül fejleszti a beszédkészséget és a bajtársiassá-
got, a játékos megtanulja a közösségbe való beil.
leszkedés fontosságát és módozatait, nem utolsó
sorban kiváló agytomríra nyíjt lehetőséget.

Mucsi Attila
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Többet érdemelnének!
(Beszélgetés Miklós Sándonal,

a dorozsmai sakkcsapat vezetőjével,
az,.Akvárium'. bérlőjével)

- Mi az Ön által vezetett csapat neve?
_ A Kiskundorozsmai Egységes Sportkör

Sakkszakosztálya vagyunk. Ebben az évben a
Dallos_Illés kupáért küzdünk' A versenyben
négy csapat indult.

_ Mióta műkodik a szakosztály?
- Nyolc+íz éve vagyunk együtt. Termé-

szetesen ápoljuk a régi dorozsmai sakkhagyomá-
nyokat, Acs Pista bácsi' Dallos Tibor emlékét.

- Kik a csapat tagjai?
- Tíz.tizenkét fti közül kerüI ki az éppen

játszó Öt ftis csapat.
Törzstagjaink: Balogh Ferenc, Balogh Mi.

hály, Jenei Ferenc, Miklós Sándor, Nyerges
liíszló, Szécsi Józsel Szi|ágyi János, Szilágyi
Pál.

_ Kik támogatjrík tnöket?
_ Sajnos senki. En állom a költségeket,

szállítom a csapatot.
- Eredményeik?
_ A megyei II. osztályban játszunk. Eddig

minden évben megnyertük a bajnokságot. Fe|-
jebb jutni nem tudunk, nem akarunk. Az I. osz-
tá|yban nagyobb csapattal kellene indulnunk,
többe kerülne aZ UÍaZís, i!úsági csapatra is
szükség lenne stb.

- Hol játszanak?
_ Eddig a presszó raktárában, de vasár-

naptól kezdve helyet kaptunk a Petőfi Sándor
Művelődési Hríaban.

- Céljaik?
_ Mi lehetne? Játszani, együtt maradni,

Örülni, ha győziink'
Várhídi László

November 16.án a csaDat 3-2 aránvban
győzött Üllés e|Ien.

I.egközelebb december l4-én játszanak
itthon' az ellenfél Sándorfalva lesz.

Dorozsmai módra
A cím olvastán sokan talán valami helyi

botrányra, közfelháborodást keltő esetre
gondo|nak. A dolog ennél prózaibb. A fenti
két szó gasztronómiiínk egyik specialitását
takarja, me|yre méltán lehetünk büszkék,
hiszen lakóhelyünk után kapta nevét. Ne-
künk, dorozsmaiaknak illendő tehát ismer-
nünk ezt a módozatot.

A ,,Dorozsmai módra'' készült ételek
jellegzetessége a csuszatészta, tejfölös pap-
rikás gombás mártással összekeverve, a ki-
sütttt hússal Íétegezye és összesütve. Leg-
ismertebb vá|tozata a ,,Dorozsmai ponty'',
pedig készíthetiink pulykacombot, szíizfa-
latokat, de még palacsinta metéltet is ezen a
módon. Számos lehetőség van tehát, hogy
ízlésünknek és pénztárcánknak megfeleloen
kipróbá|juk ezt az ételspecialitást.

Sajnálatos, hogy vendéglőseink egyiké-
nek semjutott eszébe, hogy ezeket a finom
ízeket ajánlja étlapján. En legalábbis még
nem találkoztam vele sehol Dorozsmiín'
Persze szívesen olvasnám ennek cáfolatát,
de már annak is örtilnék, ha ez az írás
kedvcsináló lenne. Akár onnek is. Ta|án
éppen karácsonykor asztalra is kerülhetne a
,,Dorozsmai ponty".

Íme a receptje:
A megsózott filéket elősütjtik. Zsirjában

kockára vágott gombát pirítunk' sózzuk,
borsozzuk, megszórjuk pirospaprikával,
hala| aplével Í.elengedj ük. Tej fö|ös habarás-
sal sűrítjük, a mártást jól kiforraliuk és a
kifőtt csuszatésztáÍ hozzákeyerjük. Tálalás-
kor tűzálló edénybe tesszük a halfilét, beta-
karjuk a csuszatésztás keverékkel és pár
percig forró sütőbe tesszük. Tejftillel dí-
szítjük'

Németh trdikó

Tisztelt dorozsmai
kerékpárosok!

Sokat lehetett hallani anól, hogy
nincs kerékpárút és így veszélyes a
közlekedés. Amióta megépült a Szikiig
egészen Szegedtől, a kirándu|ók és is-
kolások használják is. Ez viszont na-
gyon sok helyi lakosra nem jellemző.
Már sajnos ítt az ősz, és elég korán sö-

'.tétedik. Amikor esik az eso, az aszfalt
is fénylik és ami szintén jellemző, ake-
rékprírokon igen ritka a vt|ágítás, így
sokkal nehszebb észrevenni óket. A
saját érdekükben kérem, az autóstársak
nevében is, hogy ha mrír van Sok-Sok
pénzből megépített kerékpárutunk, aá
vegyék igénybe!

Tisztelettel megköszönöm:

G. L.

Bicikli te drága...
Nem tudom' van-e Dorozsmán olyan család, akit nem érintett még a biciklilopási hullám? Bizo-

nyiíra nem sok.
Naponta 3.4 telefonjelentés érkezik a Polgarőrséghez: _jtijjenek' segítsenek, ellopták a kerékpá-

romat. Ezek a bejelentések álta|ában délután négy óra után érkeznek, amikor kezd sötétedni, de a bol-
tok, az orvosi rendelö, gyógyszertárak, műve|ődési ház, kocsmák még nyitva vannak. Alta|unk is ismert
3-5 f<is csoportokjtrjákaz utcákat és figyelik, ki szalad be a boltba, egy rövid bevásárlásra, vagy intézi
ügyes.bajos dolgát. Sokan i|yenkor úgy gondolják, erre a kis időre nem érdemes |ezámi a kerékpárt.
Ekkor lépnek akcióba a látszólag csak bámészkodó fiata|emberek, egy pillanat műve, és már hűlt he|ye
a biciklinek. Nem értem miért könnyítik meg a tolv'ajok feladatát, hiszen a lezárt kerékpár sem akadály.
(Az erővágó vagy a ÍÍirész is gyorsan működik, de ha valaki ezze| do|gozik mégiscsak fÖltűnő. Nem?)

Egyet Viszont meg kell jegyezni! Minden kerékpár nellé nem lehet rendőrl, vagl polgárőrt áIlí-
tanl. A tulajdonosoknak legalább a minimális biztonsági intézkedéseket meg kel|ene tenni' a vagyon-
tiírgyuk védelme érdekében '

Azt me9 tudni kell, hogy a tolvaj társaság úgy működik, mint egy gyennekmondóka, miszerint:

,,ez elment ellopni, ez elraktározta, ez elszállította, ez eladta, ez az icike.picike pedig elosztotta a
pénzt,''

Csak aá nem hiszem el, hogy ennek a _játékban résztvevő uraknak - a közvetlen kömyezettik-
ben élők nem látnak, nem hallanak semmit!

Én bizonyríra furcsállanám, ha a szomszédom mindennap más biciklivel közlekedne, vagy he-
tente tíZ, tizenöt kerékpárt szá|lítanának el tőle' Nem besúgásra biztatom tnöket, de csak a régi nótát
idézhetem: EGYEDÜL NEM MEGY!

A Csongrád Meglei Polgárőr Szövetség diszpécserszolgálatának díjmentesen hívható telefon-
száma: 187.

Mucsi László
polgárőrség

Szobanövényeink II.

Mikulásvirág

Hazája Mexikó. 30-35 cm magas.
Közepes fényigényű és vízigényes'

oszi cserepes és vágott virág.
Üzletekben novembertől kora tavaszig
árusítják. Díszét a jelentékte|en virágo-
kat övező, nagyméretű élénkpiros fel-
levelek adják, amelyek 2-3 hónapig
megmaradnak. Vannak rózsaszín és
fehér fellevelű fajták is. A téli hóna-
pokban sok vizet igényel. Laza szerke-
zetű floldje könnyen kiszárad, ezért fi)-
tött lakásban naponta öntözzük' Több-
szöri kiszáradás levélhulláshoz vezet'

Rövidnappalos növény. Tavasszal
fokozatosan csökkentsük az öntözést,
hogy a levelek lehulljanak' Ezt követő-
en 15 cm-re vágjuk vissza a hajtásokat.
Májusig pihen a tő, csak 10-12 napon-
ként nedvesítsiik a ftildjét. Május első
felében ültessük át, és kezdjük el rend.
Szeres öntöZéSét. AZ új levelek megje-
lenése után kéthetenként tápoldatot is
adjunk. Május közepétol augusztus vé-
géig tartható erkélyen, vagy kertben.
Szeptembertől tegyük a szobába, ablak
közelébe. Rövidnappalos, tehát csak
akkor virágzik, ha az esti lámpagyújtás
uüín valamilyen fényvédő burával leta-
karjuk.

Kártevtije a molytetű és a takács.
atka. DugványozáSsal szaporítható'

Kocsisné Lajkó Éva
Virágkötő
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Év vÉGI PRoGRAMoK
lrBcrrÍvó

A Petofi Sándor Mtivelodési Haz

NÉpznxnr r x.;rxozóT rendez
a Sportcsarnokban november 29-én I7

órai kezdettel.
A műsor résztvevői: Apátfalva, Baks,

Földeátq Ináts, Hódmezóvasrírhely, Szentes
és Dorozsma népdalkörei és citerazenekarai.

Mindenkit szeretettel var a Székivirág
Népdalktir és Citerazenekar.

A rendezvényen megtekinthetők a 15
éve miiködő kézimunka szakkör |egszebb
hímzései'

ISMÉT sor keriil
a CSALÁDI nÉlurÁN

megszervezésére
1997' december 6-án 14 órai kezdette|'
a Kiskundorozsmai Művelődési Házban.

Bízunk abban' hogy a múlt alkalom pél-
dájára, most szintén jól érezzik magunkat,
amihez még segítséget nyújt a meghívott
zenekar is.

MIN DEN KIT SZERETETTEL VA RUN K
Vódőnők

Reméljük' hogy a gyermekeknek hasz.
nos idotöltéssel tudunk szolgálni' és megta-
nulhatjak többek közt a karácsonyi díszek
készítését, és megtekinthetik a bábtalálkozó
e1óadásait.

MEGHÍvó
Népi hangszerek bemutatása és megszó-

laltatá'sa a Naplegenda Társulas előadasában
1997. december 12-én 16.30 órakor a Somo-
gyi-könyvtar kiskundorozsmai fi ókköny"rtá-
rában' Minden érdeklódot szeretettel várunk.

Könyvtárosok

Mégis lesz GÁLl!
Többen hiányolták júniusban a Művelő-

dési Ház évadzéltó gálaműsorát, amely a
felújítási munkák miatt maradt el. Most
pótoljuk.

A hozzátartozók és vendégek megte-
kinthetik a Petofi Sándor Művelodési Haz-
ban működó kulturális csoportok legujabb
produkcióit.

xanÁcsoNyt
xrÁr,r,ÍrÁs

VríLrhidiné Szabó Erzsébet festményei és
helyi népművészek munkái tekinthetők meg
a Művelódési HÍuban december 15-de-
cember 20-ig, naponta 1G.l8 óra között -

vasarlrási tehetőséggel.
A kiá|lítást Lippainé dr. Fekete llona

nyitja meg december l5-én l5 órakor.
Dorozsma lakosságát szeretettel vríLrják a

kiállítók!

Térítési díjak befizetése az óvodákban
december hónapban

Jemeyutcai óvoda: l-jénhétfti: l3.00_16.30.ig
Széksósi utcai óvoda: l -jén hétftl: l3.30_l 6.30.ig
48-as utcaí óvoda: 2-án kedd: l3.30_|6.3O.ig
Bö|cs utcai óvoda: 3-ií'rr szerda: l3.30_ló.30-ig

A o,Sarkig tárt ajtők'' akció
násodik hetének programj a

a míÍvelődési házban,,
november 24. hétfő:.

16_1,7 '30: orvosi elóadiis
az Alkony Nyugdíjas Klubban

1 7-1 8'00: Dorozsmai Napló fogadóórája
1 7_l 9.00: MEdiak találkozó

november 25. kedd:
l0-től: Andersen Színhría előadasa ovisoknak
14.3O-tól: Andersen Színhriz előadasa

ískolasoknak
|6-17 .30 Népdalok és citeramuzsika _

,,Székivirág'' csoport
I 7.30-1 8.00: Furulyasuli
l8-19.00: Gitarsuli
l 8-l 9. 00 : Reformtorna nőknek
l9-21.00: Pince-Jazz, Blues... -

zenei programok a Pinceklubban
november 26. szerda:

1 5-1 7.00: Kézművesfoglalkoziís
l 5.30_l 7.30 Bábfog|a|kozás
l 7_l 8.30: Önvédelmi sportbemutató

november 27. csiitörtök:
l ul-l 7.00: Kézimunkaszakkor _

legszebb magyar hímzésminták
1 5-l 6.30: Cigányklub.foglalkozás
l 6-1 7.30: Népdalcsokrok _

Székivirág népdalkör
I 7.30-1 8.00: Furulyasuli
| 8-l9.00: Gitársuli
l 8-l 9.00: Reformtoma nőknek

november 28. péntek:
1 6-1 8.30: Citeraoktatiis
l 7_l 8.30: Önvédelmi sportbomutató
18.30_20.00: Tincház

november 29, szombat:
8.3G-10.00: Rock & Roll - SPort
l G- l 2' 00 : Néptánctanítá's
t 6-17 .30 : Tarsastánc gyerekeknek
1 7-től: Dorozsmai citerastalálkozó

a Sportcsamokban - OrczY iskola
l 8-l 9.30: Társastánc felnőtteknek
SzereÍettel yórjuk a rendszeres látogatókat és

alkalmi é rde klődőke t e glaránt !

THALIA ,,SZOLGALOI''
Vízszintes: l' Afrikai ország: Fóvárosa: Libreville' 6. orosz kÖltó (l792_
1859)' 13' Baranyai település. 15. Sp' paros tánc. 16. o.o. l7. Ene a helyre
rejtő. 19' Argon vegyj.2l. Literátor. 22.|ÍlÍiu]"j.ir és nátrium vegyj.23.Hiszé-
keny. 26. Híres moszkvai utca. 28. Há^d'tarÍási giu.29. Ya|amely ideig. 31.
Töltéssel rende|kező részecske. 32. Amerikai író. (Edgar Allen .'.). 33.
Robotol. 35. Somogy m.-i falu' 37. Ittrium és Lantán vegyj. 38. Mosogató-
szer márka' 40. Hegység Közép-ilzsiában. 4l. Amőba ftsze| 42. Félcserje,
gyógynövény' 44. Így is becézik az llonát. 45. Török tiszt vo|t. 45. Nukleáris
kezdet! 48. Eres! 50. Vegyjele: Sb. 53. Kis értékii római pénz. 54. Fonalat
keményíteni. 56. ,'A" Lepke. 58. Gyerünk, rajta! Spanyo|ul. 59. Törtk
rizseshús.

Fi)ggőleges: Színésznö' a szomszédokban is játszik. 2. Hordómérték. 3.
... Derek (színésznő). 4' Rendezőirodank volt. 5. Ilyen rigó is van. 7. Becé-
zett szÍilő. 8. Színésznő, emlékezetes alakítasa a pacsirta. 9' Vonat betűi
keverve. l0. Német igen. 1l. Spanyol exkirályné. 12. Szinész, rendező,
humorista. l4. Színész (Zo|ti.lr.)' 18. Dorottya bec. 20. Vízben, vízparton élo
ragadozó emlös. 24. ,,A'' Földes út. 25. Római 96. 27' otiiskígy(l. 28.
Malacok. 30. Színésznő, aNgmzeti Sz. tagja. 32. Helyettesítő. 34. Lítium és
kén vegyjele.3ó. Római 55l.39. Kis ló.42. Dunántuli település lakója' 43.
Amerikai ragadoző macskaféle. 47, Egyszer hopp, mráskor...| 49. Surany
piiratlan betűi.51. Angol Ífi. becenév. 52. N. I. I. 53. Nem is folé! 55. Ez is
angol becenév. 57' Elek!

Rejtvényünk ftibb soraiban 3 színésznő és egy színész-rerrdező neve található.
Beküldendő: ffigg. l;8; 12 és 30 sorok.
A levélre v. lev. lapra kérjük írjak rá: ,,REJTVENY''
Bekuldési határidő: |997 ' dec. |2.
Mú|t havi megfejtes: Ery ember nagyslfuát nem a magassifa hatáÍozza meg.
Nyertesek: Gabona Attiliílré, Kun u. 3., Zsótér Lisz|oné' Balajthy u. 57.
Cím: Doroxm4 Negyvennyolcas u. 12. A nyeremény szinten itt vehető át.
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UJVARI LASZLONE
ajándékbolt Tas utca 1. sz.

SZERETETTEL rtÁnou nÉGI ÉS fu trÁsÁntÓruar
runoyÍrtrr ÜzrcrnuatN

sÚüf3 Filmelőhívás!

67 28 Szeged, F onó gy ár i űt 24.
Telefon: 62/ 421 -8'7 5. 461 -828

06-30t250-486

Év vÉcl AKcIó!!!
Virágtartók, Korlátbabák,
Fleckensütő, Tűzrakóhely
Egyes térburkolók árából

5_200^ engedmény.

Kérésére
termékkatalógust küldünk!

LAJKó JÁNos
c égtul aj donos -igyv ezető

SZUPER ol,csó BoLT
Dorozsmai út l45. szám alatt

Gondol ONRE, és kedves családjára.
Téli ruhatárát

SZUPER oLCSÖ áron
lecserélheti!

Nefeledje, nólunk a minőség
nem 17 000 Ft-nól kezdődik.

Itt a tél
és MI gondolunk oNRn

Alex CIPŐBoLT a Vadliba u. 1.
alatt várja kedves vásárlóit,

jobbnál jobb'
egyre divatosabb

és egyre olcsóbb árukkal.
NE FELEDJE,

A zÓLD LÁBNY)M)KÁT K)VES'E!

SZABO ISTVAN
autóvillamossági

inűszerész
Nyugati sor 6. TELEFON: 463-708

Nyit,-a tartás: hétfőtől péntekig
l l - l8.30 óráig

szombaton 8_|2 &áis

A BÁNYAI CUKRÁSZDA
És ptzzÉzun

MIKULÁSA
december 6.án

10 órától este 18 őráig
várja

a GYEREKEKET.

ahol a TéIapó
apró ajóndékokkal
kedveskedik!

MINDENKIT
SZERETETTEL
VÁRINK!

Dorozsmai út l9l.

Festékek, festőszerszámok, növényvédő szerek,
vetőmagok, műtrágyák és kerti szerszámok

nagy választékával várjuk tovdbbra is

€ffi'-
Kedves Vevőinket!

Calendula Kft. 1.. sz.
mezőgazdasági bolt

]W ffi#*atu*..'t*#mx*#*tu#;' .IrF'iffi S.&d.qsM*.Lqt,'iTiryK ii#Mfu*ffiffi.*tr

Értesítj ük Kedves Vásár|óinkat,
hogy december ó-án

megnyitj uk új virágüzletünket
a Dorozsmai út 189. szám alatt

(a Postával szemben)'

S zer etettel v ór un k min de n kit
kedvezményes adventi

és karócsonyi vtÍsórunkon.

Borostyán
uirágtlzlet

Kocsisné Lajkó Eva és Munkatársai
Telefon: 621460-158

Rádiótelefon : 06- 60 - 48 6 - 626

Nyitva tartás: hétköznap: 1 -17 őráig
szombat-vas ámap : 8_I2 őr áig

1 997. novemb er 2 4.tő| rÁrÉxvÁsÁn l PAPÍRKUCKóBAN
További ajónlat.,

} Mikuláscsomag, } Karácsonyi díszek, } Karácsonyi csomagolópapírok,

' } Karácsonyi képeslapok
} Ujság, > Déli Apró, } Buszjegy

Nézzen be! Szeretettel várom. Halasiné Bartha Edit
Cin: Kiskundorozsma. Kamilla u.-Jerney u. sarok. Telefon: 621460-'702

AUTocoLoR PRoFI AUTÖFÉNYEZÉS
HALAsl JÁNos

Szeged-Kiskundorozsma, Sztriha Ká|mán u. 39' T.: 06.62-460-788' 06.60-486.444
Vállalom: személygépkocsik' nyitott és zárt kistehergépkocsik, nagymotorok fenyezését, polírozását.

Akril' metá|, gyöngyház festékek keverése gyári színkód a|apján'

wr/r/rb
A zenekar vá|lalja:

lakodalmak, családi események,
baráti összejövetelek

j ó hangulatu zenet szolgá|tatását.

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

+ lakodalmas sátor bérbe adása,
pörköltfőzés.

Rutai József B 463-399
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RÖFI.KER BT.
Telefon: 461-067

| [ i ktt i ti s rer n.t' er n i']
nÖr" rhe kell menni!
Minden 1997 Ft feletti vásárlásnál
sorsjegyet kap.

Nyereményhúzós : decemb er 5 -én

(Szetikett és étkezési jegyet elfogadunk)

E|ektromos gépek
szervize,
épületek

vilIanyszereIése.
háztarÍási és barkács gépek,

ffitési keringetőszivattyúk javítása,
vilIanyboj lerek vízkőtelenítése

ocsKÖ FERENc
vi|lanyszere|ó mester,

e|ektromos készülékjavító technikus.
Dorozsma, Vadliba urca 3ó. Telefon: 4ó2.0l l

Rádiótelefon: 0ó-20/6 1ó.884

@ Fenyőbútorok
(ifi úsági szobák, hálószobiík,

oio kiegészítő kisbútorok stb')

l * Ülőgu*iturak nagy szövet-

JlLtQSenobt{r
ffiN-

E SZ É K I ]\i E L; ), (, ) \| (i \, I
Háztartási, műanyagáru és bálásruha

, UZIETEMET
ÁrnrLYÉzTÉvl

.- Tas utca 1. szám alá,
'' kibővített árukészlettel várom

kedves vásárlóimat.

KAfu{CSzNYI nÍszpr'
És cynnryÁx

NAGY VÁLA SZrÉ xn ltl r'a p n,nr o,e r t

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör
Felelős kiadó: Mucsi Pétemé

Hirdetések: Mucsi László (46l.9ól )
Megielenik 4000 példányban

Felelós szeÍkesztó: ocski Milgit
Szerkesáőség: Petőfi Sándor Művelódési Háa

6791 Szeged-Kiskundoroxma,
Negyvennyolcas u 12. Telefon: 461{10

Offrcina Nyomda
6722 Snged,Tisa lajos krt. 8í{7. - 97.l 196
Felelós vezetó: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető

I e'méretválasztékban.
l * olu*" rugós ágybetétek
|  Í .E  *A '^+L,1  *: .<^Á^\
i Qs mérett4 minőség)
l  h4lÁcznhálr nennqlikhálószobak, nappalik, étkezők stb.

48-as utcai PAPIRBOLT
- Karácsonyi csomagolók,
- Képeslapolg
- Ajándéktárgyak

\.|(;i- I ,,í1-,t\ZT.EK'j| ' ' l1' '
|,.| L' 1'|t I l'\ l l.. L,^' )'ll.4 5(//'.]'tl''.í 1,
l l,/' (,\ d RL'\' D t.. l. K I.. / E5 (.;Áli1:'

Nyitva: hétköznap 8-I7 őráig,
szombat 8_12 őráig.
sPEcIÁLIs BT. Tel.: 460-306

c Méretre készülő konyha-, fiirdőszoba és egyéb britorok.

I.oLYAMAToSAN nŐl' Ü t,ci \..,iLA SZrÉ x:

|' Ennek a hirdetésnek a leadása rendelés esetén kedvezménytjelent' iI
L - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - J

,,,%,"i*,,cipőbolt &
Tekintse meg téli kíndlatomat!
Import női cipők, ferfi- és gyermek-
cipők nagy válasáékban kaphatók'

-- .l.'\,,rÍ;xt'Ás'rn -
P. \NoR.( \ |,l ' Ít ztv. r n lz

Negyvennyolcas u. 16. Tel.: 463-647
Nyitva: 10-17 óráig

Bal la i  Ferenc
egyéni vállalkozó

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

Mobil: 06-60-30-70-30

Ügyviteli rendszerek fejleslésével,
karbantartrísáva1

és tizemeltetésével állok
kedves üg1rfeleim rendelkezesére.

u. 33. Telefol[ (62) 463-
(Jerney-Dobos u. sarok)

Ünililllllt l,

Tápok' főtt eledelek" kiegészítők, nyakörvek'
fojtóláncok, madár-, hal- és teknőseleségek.

\  \ .R . l t 1K  KF l ) \ / F ,S  vÁs . , \ t t t  t j t r x . r  t t

Nyitva: hétfőn: 8_I2 őráig
keddtőlpéntekig: 8-l6 óráig
szombaton: 7_|| óráig


