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Augusztus 20. Kiskundorozsmán
Augusztus 20-ra vonatkozó dorozsmai silány előhírek utátr _ misze-

rint nincs pénz hivatali oldalról az ünneplésre _ megrázt.a magát Kis.
kundorozsma és lett ünneplós.

De még mennyile _ majdnem átszelte egész Dorozsmát a sok hely-
szín !

Reggel |ódobogástól hangos, Dolozsma zászlós menet hívta t.el a fi.
gyelmet magára. A Gazdakorök - élén Kálmán Géza _ jóvoltábó1.

Talán e nap legünnepélyesebb részének, a Szent István napi kenyér.
szentelésnek, méltó hátteret és segítséget biztosított a Plébánia' a ke-
reszténydemokraták közren-rűködésével és a mindenhová készséggel
csatlakozó helyi Vöroskereszt _ Turcsányiné Pannika jóvoltából.

Az ünnepélyes kenyérszentelés közreműködőit akik bakra ültek _

glalogosan de elégedetten kísérte a kis létszámú' de annál tobbetjelentó
,,hallgatóság', a Ligetbe'

igen' a LIGET mégiscsak Dorozsma tüdeje!
A kissé vizenyős környezetet próbálta felszárítani az itt elhalrgzott

melengető szónok1at Thurzó Ferenc képviselő,'rögtönzésében''.
A Ligetben mindenből egy volt zenész, műsorszám, képviselő.

csoportosulás... _ és mert mindenki egyet akart, iinnepelni és az ünnepi
ebédet elfogyasztani, így is lett.

A várakozási időt ügyesen kitöltve, átadásra kerültek az oklevelek a
t.észvétel elismeréséül. A glatulációk közben koccintgathattak az ün-
neplők a Horváth és Társa Btifé kínálatából.

DéLután' kezdődött egy újabb ürrneplés a Polgánnesteri Hivatal udva-
rán. képviselóink védnökségével, polgárrrlesterünk megnyitó.|ával és a
Verkli együttes zenéjéve|' A háttér szolgáltatást a Művelődési Hiubiz-
tosította.

Az udvari bál. mintegy folytatása _ vagy talán utózengéje volt a
nagyra sikeredett Bányaí utcabálnak.

Estefelé táncra invitálta a Kóborló Vendéglő előtti sokadalmat a Sze-
ged Táncegyüttes és a Vajdasági Néptáncegyüttes műsora. (Akiket Tóth
József hívott és Fejes Emő kísért Dorozsmára.) EZt köVetően Dr. Szalay
istván polgármester mondott köszöntőt a dorozsmaiaknak. (Miutrín visz-
szaÍéÍt a Tisza-partján rendezett veterán-autós-motol.os találkozót.ól.)

Takács Mihály vendéglátó úgy időzített, hogy ekkorra legyen vacso.
ra. Ezután a Balázsfy zenekar táncra peldítette a közönséget.

Kigyúltak a fények - ettek, ittak, mulattak, beszélgettek az emberek.
Nem is mentek haza, míg nem hajnalodott...
Dorozsma lakossága ismét megnyilatkozott, igenis igényli az ün-

neplést, a szórakozást, még ha nagy földet kell is érte besétálni (eltán-
coln i) .

Úgy látszik van a lakosságnakjó hangulata, hátha még össze is fog-
ná valaki ! !

Akik nem is gondolták, hogy jól és szépen fognak ünnepelní, legkö-
zelebb azok se maradjanak otthon, s talán kialakul Kiskundorozsma
közössége.

Géczi Tibor

Jeles napok és szokások a
hagyonányban

Szeptenrber I . :  Egyed napja
kezdődÖtt a búza vetése'

magyar nép-

Néhol ekkor

Messzi tábor üzenete
Szól a dorozsmai cserkészek indulója.
Ötven éwe| eze|őtt is így szilt, amikor Magyaregregyre, a Máré vár alá

indultunk táborozni. Daltól hangos lett a mecseki táj l948 nyarán. Sátraink
mellett _ ahogy a nóta mondja _ kicsi patak csörgedezett és kívántjó mun-
kát' A cserkésztábor,,nem egyszerű udulési akció'' _ mondogatta gyakran
egy akkori vezetőnk _' hanem munka egyrnásért| A jó' á]dozatos, önzetlen
munka öröme pedig megéri a velejáró fáradtságot.

Akkor még nem tudtuk, hogy életünk utolsó táborában vesztink részt, és
azt sem. hogy még abban az évben megszíinik maga a cserkészet is.

Mi _ néhányan ezt az tÍven évet túlélők kozül _ úgy érezzik, hogy kö-
telességünk csapatunk múltjával kapcsolatos' még megtalálható adatokat,
Íényképeket, írott vagy szóbeli közléseket le.jegyezni' összegyűjteni, meg-
őrizni az utókor számára'

osszehívni a még élő régi fiúkat, annak a csapatnak ,,utolsó mohikán.
jait'', a régi cserkészet utolsó átélőit' velük együtt emléknapon tiszte|egni.
emlékezni a már fél évszázada elhamvadt tábortüzekre.

Augusztus 8-án ezért találkoztunk! A Dorozsmától Amerikáig szétszóró-
dott tagok közül nem mindenki fudott e]jönni hívásunkra' Am így is 25 fiatal-
szívÍi öregcserkész gyiilt össze a plébánia közösségi termében' Mádi atya
szenÍnisét mondott értünk: a túlélokért és azokért' akik már csak emlékeink-
ben élnek.Sajnos sokan eltívoztak közülünk _ ,,hazamentek'' - végleg' Te-
metoben elheIyezett virágainkkal is tiszÍelettinket fejezttik ki em|éktik e|őtt.

Mise után rovid' de velős beszédek kÖvetkeztek' Mi|yen vo|t, és milyen
lesz vagy lelret a cserkészet? Legérdekesebb Bama Mihílynak _ a Magyar.
egregyi tábor vezető.1ének - a beszánrolója volt'

Bográcsos ebédde| zárult a délelőtti program'
DéIután kÖtetlen beszélgetés kezdődttt' Kozos és egyéni cserkészélmé.

nyek, törtónetek' viccek cseréltek gazdát' Ujra meg kellett ismemünk egy-
mást, volt o|yan, akivel ötven év óta lnost találkoztunk előszÖr. De a régi
barátságok megújultak s lélekben ismét együtt iilt a csapat emlékei tábor-
tuzéné|' Elfe|ejtettnek hitt nóták' da|ok is e|őkerültek. Szóhoz jrrtott a vi-
dámság. derű, mint annakidején a tábortűznél.

Aki például nem tudta, most megtudhatta, hogy a szerelmek szétszakadt
láncát Dorozsmában csak Dobai tudja összekalapálni.

Az etnber életében hosszú idő M öÍyen év. Deresre, deresedőre festi a
fejeket. De azért azt mondom mégis oregcserkész társam. hogy fel a fejjel,
és ha újra zeng a hívó harsona, gyere' várunk máskor is.

Ez a messzi tábor üzenete.
Résztvevő Örescserkészek névsora:

1 ' Acsai József
2. Ba|ogZo|tán
3. Bat la MiháIy
4. Dobai Béla
5. Hajda Árpád
6. Huszát.László
7. Gyuris lstván
8' Joó Antal

9. Joó Ferenc
10. Kormos Ferenc
1 l. Lovászi János
12. Miks i  Mátyás
l3. NagymiháIy lstván
l4. Prohászka Imre
l 5. Szabó Lajos
l6. Takács János
17. Tapodi Endre

l8. Tapodi Zoltán
l 9' Tari Jínos
20' Tüskös Miháty
2 l '  Vas s J ános
22' Veres Sándor
23.Zanőc !ános
24. Zanőc Ldsz\ó
25. Zádori János

IJlszát Lász|6

Szeptember 8': Kisasszony napja. Sokfélé a
cselédek szolgálatba való lépésüknek a napja.

Szeptember 29': szent Mihály főangyal nap-
ja. A mondóka szerint: Gólyák, fecskék, darvak
ha hamar elmennek, hagynak az embernek korai
hideget.

Nemzeti és nenzetközi napok
Szeptember 1.: A II. világháború emléknapja'
szeptember 6': Banyásznap. Szeptember e|ső

vasírnapján már l9.50 óta ünnepeljük a bányá-
szokat. 195l óta azonban a hivatalos bányásznap
decenber 4.e, Szent Borbála, a bányászok védo.
< z e n t i é n e ] r  l  n e n i r

Szeptember I 8.: A rokkantak napja. l98l-ben
a rokkantak nemzetközi éve eseményeinek szer-
vezésére létrejott magyar szervezőbizottság kez-
deményezte'

Szeptember 2l': A magyar dráma napja. A
Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére
1984 óta ünnepeljük e napot, Madách Imre Az
ember tragédiája címii drámájának ősbemutató
napjának tisZteletére.

Szeptember 22.: Takarítási világnap. l992-
ben az ENSZ Kömyezetvédelnii Programja
(UNEP) meghirdette a takaítási vi]ágnapot. Jel-
szava: CONDOLKODJ V TLAGMERETEKBEN
És csBI-BxloJ oTTHoN'

Szeptember 2.7 ': A fehér kendő napja' 1993.
ban a gruz nők Íbhér kendőben tüntettek a háború
ellen, amely azóta a béke és a fegyverszünet
szinrbóluma lett' Magyarország l994-ben csatla-
koZott a mesmozduláshoz'

Somogyi Gábor
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Gondolatok a dorozsmai néprujzi gyííjtőmunkáról,
a helytiirténeti gyííj teményrőI

Dr' Győri-Nagy Sándor gödöl|ői egyetemi adjunktus hozzánk
küldött levele arra ösáönözte szerkesáőségünket' hogy ismét
Íbglalkozzunk azzal a lelkes, hosszú évtizedek óta tartó munkával,
amelynek célja egy dorozsmai heiytörténeti munka létrehozása.

Harmincöt-negyven éve folytat sokféle területre kiterjedő
gyűjtőmunkát az adjunktus úr által is említett Farkas Dezsőné
Donga Irén. Házíban százával találhatók a régi lakásfelszerelési
tartozékok, bútordarabok, használati tárgyak, különböző foglal-
kozásoka jellemző öltözékek, a hitélet emlékei. ,,Kincseit'' ed-
dig főleg óvodáscsoportoknak' ismerősöknek, jóbarátoknak
mutatta meg' Munkájához eddig a község, a városrész vezetőitől
sem anyagi, sem szakmai támogatást nem kapott. Igéretet már
tcjbbször! Legutóbb padokat ígértek neki' hogy legyen mire az
óvodásokat leültetnie. Keserű humorral 1egyezte meg: ,,Ha a
sok-sok ígérgetés után netán hoznák a padokat, csak akkor ven.
ném át őket, ha előtte szép kékre lefestenék.'.

Kormos Ferenc asztalosmester, aki már egy éve a ruzsai öre-
gek otthonába költcjzött Dorozsmáró|, szintén régóta gyűjt és
készít népművészeti tárgyakat. Gyűjteményéből néhány darab
már szerepelt különböző alkalonrból rendezett kiál lításokon.
Utoljára tavaly decemberben a dorozsmai Petőfi Sárrdor Műve-
lődési Házban' Gyűjtenrénye nagy részét nenr tudja rnagával
vinni Ruzsára. Ami itt marad. a dorozsmai takarékszcivetkezet.
nél foga elhelyezni.

Turcsárryi Imréné, Pannika padlása is tele van az általa ösz-
szegyűjtött néprajzi, néprnűvészeti em lékekkel.

Gátfalvi Kristófné, Irénkérrek főleg fér;étől örökölt fotóanya.
ga van Dorozsma nevezetességeiről.

Szervezett keretek között 1963-ban Heintz Gyula általános
iskolai tanár vezetésével indult gyűjtés. Akkor még állt a rnol-
nárház, és látogatható állapotban volt a szélmalom. Gyula bácsi
itt szerette volna elhelyezni a tanítvárryaival összegyűjtött anya-
got. Sajnos ebből sem lett semmi. Az anyag _ állítólag - a sze-
gedi Móra Ferenc Múzeumban van.

Vass József kofaragó tnestemek, aki H. Gyula tanítványa volt,
főleg írott emlékei vannak, könyvek, okiratok. Ezekbol rnár koráb-
ban is rendezett kiál|Ítást a Somogyi-könyvtár dorozsmai Íiókja.

Az 1993. január 22-én megjelent Dorozsmai Naplóban az ak-
kor egyéves Kiskundorozsmáért Al apítvány felhívást tett közzé:

,,Ünnepeljünk mindannyian együtt, köZösen, olyan formában,
hogy foglalkozunk lakóhelyünk múltjával, keresgélünk, kuta.
tunk' Szüleink, nagyszüleink régi tárgyait, eszközeit és emlékeit
összegyűjtjük.

Ne hagyjuk régiségeinket, rógi értékeinket tönkremenni,
esetleg padlásokon porosodni! osszegyűjtve. egy helytörténeti
kiállítás létrehozásával megőrizhetj ük őket utódaínk szánár a.',

A tervezett helytörténeti múzeum megvalósításához a Szeged
Városi tnkormányzat 400 000 fbrint támogatást nyújtott. A gyűj-
tőmunkát és az irányítást Lázár Zo|tán tanár fogja össze' Munka.
társai dr. Pesti Judit, Turcsányi Imréné és Kormos Ferenc.

Lázár Zoltán 1993. február 28-án beszámolt a Kiskundorozs-
rnáérl Alapítvány kuratóriumának az addig elvégzett gyűjtő és
forrásfeldolgozó munkáról. Köszönetet mondott a kiernelkedő
segítőtársaknak. Közölte az addigvégzetÍ munka eredményeit, a
gyűjtÖtt tárgyak tudományos igényű leltárba vételét gyarapodási
napló, tárgycsoportosító kartonok, tárgyleíró kartonok folyama-
tos készítése alapján.

Lázár Zo|tán leírta a gyűjtött anyag elhelyezésével' bernutatá-
sával kapcsolatos elképzeléseit is:
1. Különálló, néprajzi értékkel bíró épületben állandó kiállítás a

dorozsmai táj népéletérol;

2. Egy Dorozsma központi több funkciót is betöltő épület elkü-
lönített részében kiállító termekben a gyűjtemény ternatikus
bemutatása.
Hangsúlyozta, hogy kulturális, illetve idegenforgalmi szem-

pontból az első lenne a legelőnyösebb megoldás.
Véletlen egybeesés van szerkesztőségünk e|haÍározása és a

Délmagyarország 1998. augusztus 7-i számában megjelent P. E.
által írt riport között. Az újságcikkben Lázár Zoltán, a Jerney
János Általános Iskola igazgatója szólt anól, hogy a kezdeti lei-
kesedést korán |etörte' hogy a felhalmozódott anyagot nem tud.
ták hol elhelyezni' Ebbol a cikkből értesülhetünk arról is, hogy a
tárlat számára ideálisnak vélt helyet találtak (kik?) - egy régi
bognárházat, Kiskundorozsma idegenforgalmának f.ellendítésé-
ben fontos szerepet kapna a szélmalom is, melyet ismét szeret-
nének rnegnyitni a látogatók eIőtt'

Révész Andrásné, a nrűvelődési ház űj igazgatőja vá||a|ná a
kiállítás üzemeltetését' s ehhez dr. Vörös Gabriella, a Móra Fe-
renc Múzeum igazgatója szakmai segítséget nyújtana'

Félo' hogy ezek megint csak szép á|mok! Bár az említett
bognárház _ valójábarr kovácsműhely álomnak is rossz. A pin-
cében fblyó Maty-ér nedvesíti a falait, és az ára is igencsak
megnőtt |992-93 óta, amikor vásárlási szándékkal mi is járturrk
az épületben.

Valószerűbbnek tarthatjuk azt a mego|dást, amit Nagy István,
az orczy István Általános Iskola igazgatója ajánlott fel. Üresen
áll az iskolában a volt pedellus lakás' ebbol két egyrnásba nyíló
terem alakítható ki' A Kiskundorozsmáért Alapítvány segíti a
termek kiÍ.estetését, esetleges lambéríázását.

A rr-rár fentebb en-rlített gyűjtők szívesen vesznek részt akár
cgyéni' akár csoportos kiállításokon, csak már végre bemutat-
hassák kincseiket _ kincseinket az érdeklődőknek.

Lázár Zo|tán, a néprajzi gyűjtés vezetője a jó ügy érdekében
mindenki segítségét szívesen Íbgadja.

onzetlenül rendelkezésünkr.e bocsátja értékes helytörténeti
fotóanyagát lapunk következő számában induló ,,Emlékező régi
házak,,című sorozatunkhoz. 

Yárhídi Lász|ő

Ujságunk visszhangia
2. rész _ A mese öröklődési útiui ma

A Kárpát.medencei Magyar Népmesemondók Találkozója
gödöllői résztvevői köre arra utal, hogy lna a magyar rrépmesé-
nek és népnresélésnek alapvetően háronr közösségi típusú örök-
lodési vonala rnűkodik:
a) Ezek egyike, talán legfontosabbika az iskola, fő|eg az á|ta|á-

nos iskola.
b) Szervezőtársként gyakorta ott leljük mellettük a könyvtárakat,

a falusi, városi, megyei művelodési központokat.

c) A harmadik átorökítési út a család és a szerves rokoni, baráti,
teleptilési közösség sok évezredes' bejárt átörökítési vonala.
A ,,Fa ága rügyével'' elnevezésű kezdeményezés azt foltéte.

lezte, lrogy létezik még közvetlen' szájhagyornányos meseörök-
lődés családon, rokoni és telepii|ési kisközösségeken belül, nem
csupán a tévé meg a rádió diktálta feltételek között. E feltétele.
zést biztatóan erősítette meg ez a rendezvény, ami |oltétlen
tblytatásra sarkall. ' '

Győri-Nagy Sándor
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A Dorozsmai Napló ís ünnepelt Mórahalmon
Köttyl az utókontak

Az országban egyedtilálló kiadványként elké-
sztilt .'LoKALITAS'' címmel, a Csongrád me.
gyei |relyi Iapokat bemutató könyvecske.

Unnepélyes átadása l998. augusztus l9.én
történt meg Mórahalom városában. E város Kö.
zÖsségI Házának vezető.je. Magyar Istr'ánné a
,,Lokalitás'' Egyesi'ilet elrröke küldött nteghívót
szeÍkesztőségünknek. Elvárták ntég a polgár.-
mestereket és nindazokat a szakenrbereket. akik
segítették az egyesület eddigi munkáját.

Az tinnepi aktust rnegeIőzően sZó esett a
helyhatósági választásokra vonatkozó szaknrai és
et ika i  kérdésekrol '  Ekkor derü l t  k i .  hog1, a 35
helyi Iap szerkesztői koziil többen ttltenek be
Önkormányzati képviselői funkciót. sőt akad
köztük alpolgármester is' A két tisztséget prob.
léma nélkÍil össze tudják egyeztetni, segíti is a
két feIadatkör egynlást. Bátorították mindazokat.
akik a jo\'őben he11,i kcizosségeiket hivatalos
módorr is föl kívánják vállalni. képviselőként.

Miután megérkeztek a protokollíris vendé-
gek. a kc inyl  vá|t  |ószercplőrc.

[-ehmann Istviin elmondta, hogy sajnos Csong-
rád megye nem segíti úgy a helyi lapokat. nint
illene' nrint ahogy nteg is érdemelnék. Vélenténye
sZednt a kiadvíny jól szerkesztett. esztétikus'
MegInarad aZ utókornak. a későbbiekben megr'ci
ttrténe|ni er'[ijtemónlként lbe szoleá|ni. N4íg a
nag1''obb lapok ÓtletszcrÍien. olr'kor clÍbgultan r'á.
logatnak' a helyi útjságok nrinden fbntosabb esc.
ményt objektíven enrlítenek. A nregye 60 teleptilé-
sébő| 35-ben szercncsére niár van időszaki lap.
oszinte ntegg1,.őzódése. hog1' a tobbi teleptilésen
eá a hiány minél előbb póto|ni ke|lene'

A Megyei Közgytilés elnÖke után Nógrádi
Zoltán Mórahalom polgármestere köszönte rrreg
a kiadván1, előkészítóinek munkáját. Elrrrondta.
hogy vírosában a helyi újság egyedtilá1ló médi-
um. Ez a lap szolgálja a helybeliek tájékoZtatá.
sát. Szerinte az írott sajtó nen veszítette el vará-
zsát. A kis újságok neghatározzík és leképezik
az adott település hangulatát. Cratulált minden
szerkesztőségnek a helyi lakosság érdekében
végzett kitartó munkáért. olvasóként is köszonte
az összefoglaló kiadványt'

A nyomdai eIokészítést végző '.Repro Stú-
dió'' ner'ében György József is méltatta a párat.
|an kiadr'án1t. ame|l' érdeklcjdóssel végzett. ó|ve.
Zetes munkát adott számukra'

Magyar lstvánné nleghatottat] köszönte az cl.
ismerő szavakat. de hangsúl1'oáa, hogy' a dicső.
ségbő| kijár segítcitársainak Ácsné Fekete llonának
és Kószó Arankának. akik tartottík benne a lelkct.
hiszen a kiadr,ány elég nchezen íllt őssze, és sajnos
7 telepi'i|ésről nem ki)ldtek hoZZá anyagot. ezért
szerepel benne ..csupán.. 28 újság bernutatiisa'

A kiadván1 bentutatása

A könyv megjelentetéséhez szakmai segítsé-
get nyíÚtott Péterfi Ferenc. a Parola főszerkesz.
tője. Ujszászi llona a Délma.gyarország és Tanács
Istvdn a Népszabadsdg tijsigű.ója.

Anyagilag alapítványok. intézmények. ma-
gánszeméIyek és önkormányzatok járultak hozzá
a kiadás fi nanszírozősához.

Az elsó o|dalon a helyi lapok elter.iedésének
és az őket összeÍbgó Lokalitás Egyesületnek rö-
\,id története olvasható: ',A települések legtöbbje
és az ott é|ők folismerték. hogy a tá.jékoztatás, a
nyilvánosság nélkülözhetetlen. A helyi újság
lehet a leghatékonyabb eszköze a demokratikus
kontrollnak. a vélenlén1'ek tsszeg}'űjtéSének'
iitkciztetésének...'' íía tÖbbek kozött e|őszavában
Magyar Istvánné'

KÖszöntőjében Péterfi Ferenc kiemelte:
. , . . ' i r igy lem a Csongrád megyeieket.  néha sze-
retnék egy kicsit idevalósi lenni. Van valami
különös varázsa amikor megjelenik 25-30 újság-
készítő nrÍihely képvise|ó.ie, ahogy egymás mellé
teszik .,batyujukból'' az otthonról hozott kis lap-
jaikat... Ezeket együtt Csongrád nregyében töb-
ben o]vassák, mint bármelyik magyar folyóiratot'
vagy napilapot."

L,ehnrann István ,'A nrargó nrellé'. cinrir elő-
szavíban kieme]i:'.Az önmegvalósítís akarásá.
nak le'gkézzelfoghatóbb példája az (ljság' Az
újság az' amely átfogja mindennapjainkat, anrely
tájékoztat. szórakoztat, véleményt formál' Az
úrjsággal lchet vitatkozni, ellenkezni. de egy dol.
got |]cnl lehet figyelnren kívül hagyni: létét és
míikt 'dését'  ' ' '  ug\ 'anakkor a lapkészítőnek nenl
szabad elfelejteni' hogy amit leírrrak. azt általá-
ban igaznak véIik. az találkozik az plvasó han-
gulatával. vagyis az Ú1iságíró és a szerkesztő ktz-
szerepIové Iép e|ő s etttil a piIlanattól kezdve úgy
kell gondolkodnia és dolgoznia. ntint a helyi
közélet egyik alapítója.''

Újszászi llona újságíró ,'Sokaságból nem-
Zet'. címti írásával járu| hozzá akiadvány sikeré.
hez. olvasmányos írásában kijelenti: ,,A ,.ripor-
terek.'a szerivedélyes kérdezők és kÖZölni aka-
rók köztűnk járnak' Ha ehhez elhivatottság vagy
vá|lalkozó kedv is társul, előtttink az ember, aki
újságot cs iná l , , . ' '

Tanács Istvín szenrélyes tapasztalatait írja le
a kis Li.jságokkal kapcsolatban ,,A leírt szó bátor-
ságot ad'' címnrel _ Ki lehet próféta a saját falu-
jában'i - kérdéssel. Többek kozött arra a követ-
keztctósre jut ,  hogy: . ' ' . 'egy nagyon heterogén
olvasói réteget negcélzó lapban együtt kell len.
nie a Népszabadságnak meg a Kiskegyednek'
Szolgálni kell az olvasóit, és ezt csak úgy teheti
neg. ha szolgá l tat  nekik ' ' '

A továbbiakban hetven oldalon keresztÍil hu-
szonnyolc Csongrád megyei ítjság és telepüIés
mutatkozik be 2-'{ oldal terjedelemben.

Sajtótájékoztató

Nógrádi Zoltán polgármester - kihasználva
az alkalnrat, hogy ilyen sok újság képviselteti
rnagát városában _ röVid Sajtótájékoztatót tartott
aktuá|is kérdésekrő|, kérve a szerkesztőket' hogy
az általa írásban is közreadott sajtóanyagbóI ki.

ki jelentesse meg települése lapjában az ott ak.
tuális információkat.

Két civil szervezetro| számolt be' Először a
Homokháti onkormányzatok Kistérségi Terület.
fejlesztési Egyestiletéről elmondta. hogv hosszú-
távÍl megá|lapodás megerősitése képpen alakult
meg l99.5.ben. Csongrád megye délnyugati ré.
szón található 15 település alkotja (Mórahalom'
Asotthalom, Bordány. Domaszék, Forráskút.
ottöm.ös, Pusztamérges, Röszke' Ruzsa, Szaty-
maz, UlIés. Zákányszék, Zsombó. Balotaszállás.
Kelebia).

Cé|,. az itt- é|ők megéIhetésének és é|etkÖrül.
ményeinek hosszú távú biztosítása és javítísa.

A másik egyesület _ Ingatlantulajdonosok és
Birtokosok Csongrád Megyei Egyesülete _ cél-
kitűzésetvel és szakmai programjával. a dorozs-
maiak köréberr is érdeklődésre számíthat' Pél-
dául Szeged város köztisztasági rendeletének
felülvizsgálatát kívánja kezdeményezni.

A tagok egy része nrár az alapítás során meg-
fogalrnazta ezen igényét. mert sérelmesnek tar.
tották, hogy az ingatlantulajdonosoknak' r'agy
bérlóknek olyan esetben is nreg ke|l fiZetni a
szemétszállítás és ártalmatlanítás teljes díjít' ha
a szolgá|tatást nenr is veszik igénybe. A másik
Dorozsnrálroz is kapcsolidó téma a mezei őr-
szolgálatok létrehozásának kezdenényczése'

Lakosságunk kiscbb hányadát érintő eg-vesü-
leti ténrák:

} panelházak szervezett rekonstrukciójának
előSegítése.

) a vízműtársulások és az ingatlantulajdono-
sok kapcsolatának rendezése, a társu]ók által kért
hozzájárulások felülvizsgálata,

} Szeged-baktói kiskertek belterületbe voná.
sának elősegítéSe, a Iakóterületi infrastruktúra
kialakítása. fejlesztése,

} azoknál a társasházaknál, ahol az onkor.
mányzat is tulajdonos, a tulajdonosok kapcsola-
tának, illetve az önkormányzati tulajdonrész
képviseletének rendezése.

} Csongrád megye tertiletfejlesztési koncep.
ciója és területfejlesztési terve kidolgozásának
segítése,

} egyesületi tájékoztató kiadása'

Nógrádi Zo|tán az Ingatlantulajdonosok és
Birtokosok Csongrád Megyei Egyesületének
alelnoke hangsúlyozta. hogy az egyesulet fő cél-
kitűZése az. hogy a te|eptiléSek be|. és kültertile-
téhez taÍÍozó ingatlanok tulajdonosait és birtoko.
sait a Magyar Köztársaság Alkotmányában és
más törvényeiben biztosított jogaik megismeré-
sére és érvényesítésére mozgósítsa, s ugyanakkor
e|ősegítse a tula.jdonost. a birtokost rnegi||ető
jogok gyakorlását indokolatlanul korlátozó jelen.
ségek megszüntetését.

A négy éve rcrrdszeressé váló szerkesztőségi
találkozók ünnepélyes megkoronázása volt a
mórahaImi összejtivetel. a könyvátadás.

ocskó Marsit

A Katolikus Egy|ráz szen,ezésében vjdám kir.ín.
duláson vettek részf |riftanosaink aLtgusztus 3_9-ig
Likite|eken. Volt sok játék. nióka. kikapcsolódás.
Néhányunknak az izgalmas sámháborr,ik jelentctték
a legnugyobb élnlónyt, miísoknak az akadályr'eneny
érdekes f.eladatai tetsZettek a legiobban'

Hittanos kirándulás Lakitelekre
Cselkészeink szép eredményt órtek el az

ügyességi vcrsenyeken' Egész napos fáradtsá-
gunkat a közeli strandokon vezetttik le. Hang-
súlyt helyeztünk ugyanakkor a hitéletre is.
György Atya látogatása külon színt hozott tábo-
runk éIetébe.

Ma, amikor a sztiloknek Sokszor komoly nehéZ-
séget jelent a táborozashoz SZükSéges összeg e|őte.
remtése. igen nagy segíséget jelentett a Kiskun.
doroxmáért Alapítvány támogatása. Megköszonve
segítségüket' ajÖvőben is számítunk tánrogatásukra'

olaios Imre táborvezető
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Dorozsmai fiú
Európa tetején!

Amikor ripoftra indultam, csak annyit
tudtarn, hogy egy fiatal dorozsmai trúval tb-
gok találkozni, aki az Extreme Sportzugot
vezeti, és ó maga is uzi a kalandspot1okat.
Ismerjék rneg tnök is ezt a szimpatikus Íla-
ta|emben, Szabó B. Zo|tánt.

_ Hogl,an kert,ilúl az e.ttrém sportok kö.
zelébe, és te tneltekkel foglalkozol?

_ Ahogy a hegyi kerékpározás bejött di-
vatba, úgy ,,sodródtunk.. a hegyek t-elé' majd
amikor az iizlet profilját átalakítottuk, el-
kezdtünk hegymászással is ioglalkozni. Én
magam a hegyi kerékpározással, hegymá.
szással, ezen belül is a sziklamászással és
magas hegyi hegymászással foglalkozom.

_ Szegeden vatt a barlanqtúrábuk, szik-
Iamószásnak, raftitgnak és eg.éb extrétn
qlortohlak közönsége?

Sokan vannak. akik érdeklődnek iránta.
Annyira, hogy ezekhez a sportokioz tanfo-
lyamokat is szervezünk. A1apfokú sziklamá-
szás vizsgákat lehet ná1unk tenni. AlTa tanít-
juk meg a résÍvevóket. hogvan lehet nraxi-
mális biztonsággal sziklát mászni'

_ Ho{' oldjátok tlleg a qyakorLati okta-
tást?

- Sziklamászasra van egy műÍálunk. Az
igazi azonban az. ha valaki nem csak műfa.
lon mziszik, hanem kimegy a természetbe is.
Természetesen havas' jé'ecsákányos he.eymá-
száshoz magas hegyekbe kell menni.

_ Mil1,en g:,akran tudsz hóclolni hegvnti-
szó szenvedéh,edtrck?

- Szerencsés helyzetben vagyok, mert tú.
rákat szervezünk. Így ki tuclok rnenni rnrnt
túravezetó r'agy segító. Nern rég.iöttenr haza
a Mont Blancról, egy kéthetes túráróI. Min.
den óvben vannak ilyen 2-3 hetes túrák, ez
vagy szikIamászás, va'ey hegymászás.

_ Mi szánit ttelúz terepttek Európában?
- Nem a magasság szerint lehet rangso-

rolni, harrem az útvonal határozza meg a ne-
hézséget. A Mont B1anc igazán nem egy ne-
hézhegy, eltekintve' hogy 4807 m magas és
oxigén vagy akk]imatizációs problémák lép-
hetnek fel.

_ Á csticsra kitűzted a dorozsnni :ás:lót?
Egl'áItalán sok szegedi van, aki núr feljutott
a Mortt Blancra?

- Persze. Többet is ismerek. Elképzelhe-
tő. hogy dorozsmai is járt már ott' csak nem
tudunk e-eymásról'

_ A raftittgot is próbóltad nuír?
- Igen. IgazábóI raftingnak azt hívjuk,

arnikor sokan ülnek egy gumihajóban és
vadvízi evezésnek nevezzük, arnikor egyes
vagy kettes kajakban mennek. Ez utóbbi a
nehezebb és élvezetesebb.

_ Hog,61n ed:ed nagad eg).egy lúra előtt
itt az Alföld közepén?

- A speciálisabb' összetett dolgokat, ami
az adott sportra.iellemzó, azt úgy is csak ott
lehet.tyakorolni, erre külön nem edzem ma-
gam. Persze kell a jó kondíció, ezért úszok,
teniszezek. biciklizek. de szeretek mindent

kipróbálni. itt r'olt Dorozsmán a Mezőgép.
késóbb Hódgép spofftelep. olyan bazis volt
ez' ahol mindent lehetett csinálni. Szerintem
ott nagyon jó alapokat kaptunk.

_ Milyen túrán veszel részt le.gközelebb?
_ Szicíliába megyek vulkántúrára.

Befejezésiil miről beszélnél s:ívesen,?
* Az Orczy István A-ltalános Iskola igaz.

gatójával nemrégiben felvettük a kapcsolatot.
A sportcsamokban építeni tbgunk egy szik.
larnászó falat. Hamarosan a dorozsmai gye-
rekek is megismerkedhetnek a szik]amászás
alaPiai'al 

* * *

A beszélgetés után Zo|tán elmondta, hogy
útjairól tilmeket szokott készíteni, ezeket a
Városi Televízió már be is rnutatta. Mi is
nagyon kíváncsiak lennénk rá Dorozsmán !

Németh lldikó

Citerástrábor
Tiszakécskén

A tiszakécskei diákotthonban két hétig állt
a bál. Egy napon kereszttil hordták az épületbe
a hangszereket, hogy szoInbattól egy percre se
hallgassanak el. A citerások nagy része alvásra
sem vesztegeti ilyenkor az idejét - aÍTa ott van
az év többi része, ez a két hét most a játékra
való és a tanulasra' Szakéno szemmel mérege-
tik a hangszereket esténként' kitiírgyaljiík'
hogy ki mil1,'en pengetóvel.játszik. fellépéseket
és minósítőket emlegetnek' Befaslizott kézzel
isszák a sört a tarsalgóban. a kezdók eg;'ütt a
legjobbakkal.

Mindent meg lehet tanulni, most ezérI. tia-
gyunk in _ talán ránk ragad valami tudás még
valakitől. legyen az egy ú.iabb pengetési tech.
nika. egy szatmari dallam. hogy kitől érdemes
citerát rendelni, esetleg a harmonizálás alapjai,
bár abban már nem is reménykedem.

Reggeltol estig mindenhonnan citera szól,
miír készülünk a gáIára, és a foglalkozás ve-
zetó.|e még mindig kitizál' lrúzd rnár be azJ a
bőgóhúrt' aZ esz-tam még mindig nem jó,
hangosabban verjed, még rnindig nern hal.
loIrr... Es közben odalett jópár zacskó húr, és
eltördelttik a pengetóket, esténként már ne.
kűnk is jól esett volna egy fásli a kezünkre'

Néha rnár örültem volna, ha a tata nem me.
séli el, hogy rnit csinált l958-ban a DISZ-
bizottságban, és hogyan rendelt fát a citeriijá.
hoz Indiából. de persze eI nem futhattam elóle.
és végül így tanultall meg a citeráshimnuszt,
nem is beszélve a magyar hin-rnusz akkordjai-
ró1, arnit zuóta már e| is t.elejtettem.

A Macáék is elkeseredetten gyakoroltak'
pcdig én f,Zt hittem. nincs az a dal. amit el ne
tudnanak.|átszani. mert én tőlük is tanultam'..
Aztán egy perc alatt lett vége, épp ho-ey annyit
bírtunk mondani: .jövóre ug1,anitt. Hát merem
remélni.

(A doro:stnai S:ékiviró7 Citerazenekar
nég tagja a nu,ívelődési há: segítségél,e| vett
részt a táboron)

Tanács Gábor

Illik - nem illik?
Csa|ádi ünnepek 2.rész

Rés:letek Köves J' Julianna Jllik tudlli c' ktnryéből

Az eljegyzések ma már nem olyan köte-
lező érvényű szertartások. mint régebben
voltak. Ha tartanak ilyet' általában szűk
családi kÓrben rendezik meg' Ilyenkor
..gyűrűzi el. 'a vólegény a nrenyasszonyát.

Régebbcn a menyasszonynak meghatá-
rozott menn,visé.eű és összetételű ..kelen-
gyét.. írtak elő az illemtanok' N4a már
il1,esnri ritka. az ág.v- és asztalnemű megr'á-
sárlása t öbbn1,, ire közös eróvel t örténik.

Az eskül 'óre a rokonokon kívul általá-
ban szokásos ismerősöket. kol légákat. ba-
rátokat. szomszédokat is meghívni.

Írásos rneghívóra távolmaradás esetén írá-
sos vagy távirati jókívánsággal illik Í.eIelni.

A szertartás helyszínén - tehát sem
templonlban. sem lrázasságkötó.teremben -

nem i l lo a nászajándékot átadni '
A nászajándékot a leghelyesebb az es.

küvót rnegelőzó napokban személ1,esen
elvinni a nreghívón szerepló círnrc.

A házassági évfordulókról az udvarias
térj és a figyelmes Í.elesé'e egyaránt meg-
emlékezik. Az egymásnak szánt meglepetés
nlel lett a fér| lehetoleg viLággal is kcdves.
kedjék Í.eleségének. A házassági év1brduló
megünneplése a házastársak - s legÍé1jebb
még gyerrnekeik _ magánügye.

Kerek évfordulók (ezüst-' arany- és

.eyémántlakodalorn) alkalmából a kör ki-
bor,ülhet. il),enkor rokonok. barátok rneg.
hívása is szokásos.

A gyermekek kedvenc ünnepe december
6. A nap val lási eredetű, a .|óságos Miklós
pűspök példája nyomán hozott a kedves
Mikulás valaha ajándékot. N,Ia Télapónak is
hívják' és egyes családokbarr nemcsak de-
cember 6-án. hanern karácsonykor is őrá
hivatkoznak az ajándékozásnáI.

Nem i l let lenség, és netn ütktzik sem.
miíéle világnéZettel, ha december 6-án akár
Télapó' akár a Mikulás' i l letve karácsony-
kor a Jézuska vag1,.a Télapó, netán a szülók
adják az ajándékot.

Ugyancsak vallási eredetű a karácsony
ünnepe is _ de mára a |egberrsőségesebb.
legcsaládiasabb ünrreppó. a szeretet ünne-
pévé vált. A szentestét a legnagyobb aján-
dékozási s az ezze\.járó vásárlási 1áz' e|ózi
rneg' Az ajándékokat á1talában a Í.eldíszített
t.en1'o|a aIá szokták hel1czni.

Ajandékot adni- karácsonykor - ez a Í.i-
gyelrnesség jele. Eppen ezért ne licitáljuttk
egymásra értékben, hanern igyekezztink olyan
rneglepetést találni, amely igazi örömet szerez.

Szilveszterkor az óév búcsúztatása és az
új év köszöntése általában társaságban zajlik.
vidám. pezsgos hangulatban. akár reggelig is'
Ilyenkor _ társaságban _ igyekezzünk a töb-
biekhez alkalmazkodni han-{ulatban is. Nem
illik viszont a saját szórakoziisunk módját
másoka erőltetni szilveszterkor sem' EZélt

.|ól válasszuk ki társaságurrkat. s lehetőleg
előrc tisztazzuk a programot (például azt.
hogy megnézzük.e együtt a szilveszteri rnű-
sort a tévében vagy sem).

osszeállította: Gátfa|ü Kristófné
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Felkészülési férfi kézilabdatorna
versenykiírása

1. A verseny cé|ja:
o .Iáték|ehetőSég biztosítása az NB II' és NB VB.s csapatoknak
o Sportbarátság erősítése

2. A versenv rendezője:
o KiskundorozsInai Kézilabda Club

3. A verscny helye, ideje:
o Kiskundorozsrnai Sportcsarnok
O 1998. augusztus 29.

4. Résztvevők:
O A rendezok által meghivott csapatok'
o Kiskunnrajsa' Makó, Tisza Volán, Kiskundorozsma

Játékengedé|y:
o Minden csapat megkötöttség nélkül szerepeltethet játékost, igazolást

nem kérünk'
o A szereplés feltétele az érvényes sportorvosi engedély.

5.  Nevezés:
5000 Ft, melyet a helyszínen számla ellenében kell kifizetni.

6. Díjazás:
A csapatok a he|yezésiiknek megfelelően oklevél díjazásban rószesül.
nek' Kül|öndíiat kap 4 fo' akiket a csapatvezetök és a játékvezetők.je-
lölnek meg. mint a toÍna leg|obb játékosait'

7. Lebonyolítás:
o '1átékido 2r30 perc. l 0 perc Sziinettel'

l 4.20 Kiskundorozsma-Makó
l 5.30 Tisza Volán-Kiskunmajsa
I 6..i0 IlL helyezett-lV. helyezett
17.-50 L helyezett- l l .  helyezett
I  9.OO EREDMENYHTRDETES

Toborzó
Dorozsnla NB II' Íérlicsapata vár.ia azokat az l980.as r'agy későbbi szü.

letésü kézilabdazni szerető ÍlataIokat. akik kedvet éreznck az NB ll-cs férfi.
csapat i|úsági Csapatíban jítszani. Jelentkezni kedden-csütörtökön a Do.
rozsmai tornacsamokban l7.30-tól Iehet'

Férfi NB II. őszi sorsolása
Fe|nőtt Ifi
I 8.00 16.00
l - s .30  r7  l0
18.00
15  30  17 .  I 0
l 8.00 l ó.00
r  5 . 3 0  t 7 . 1 0
l  8 .00 16 .30
I  5 . 3 0  17 .  l 0
17.00 15 00
l -5 .30 17.  l0
I7  00 15.00

Felnőtt  nő i  NB I/B Kelet i  csoport

Lágymányos Tornádó 09.19. 1ó.00 17.45 i f i
Tornádó-Böcs 09.27. 14'00 l .5.30 i f i

,Tornádó_BEAC l0.03. l6 '30 I8 '00 i f i
F.abony-Tornádó l0. l l .  l5 '00 l6 ' . l .5 i f i
Tornádó-Adonyi l 0. l 7. l 6.30 l 8.00 if,l
H.nánás-Tornádó |0 '23'  17.00 l8.30 in
Tornádó_orosháza I0.3 l '  l6.30 |8.00i f i
Del f in_Tornídó | l  '08. l  ó '00 17.45 i f i
Tornádó_TFSE l  l . l .+. 16.30
K i s ko r ö s_To rnádó  | | , 22 .  ] l . 00  |2 ' 45 i f t
Tornádó_J 'berény l l .28. l6 '30
Nalancs-Tornádó l 2.05. 1 8'00 I 6.1.5 ifi
Tornádó_cyula |z.|2. .  16.30 18'00 i f i

óvodai hírek
A Kiskundorozsmai óvoclai KÖrzetben az a|ábbi irlőpontban |esz az ét-

kezési  térítési  dr jck bel  rzetóse '
I 998. sz.er;tcnilte r luirnD:
2-án Bö|cs Lrtcai  óvodában l3.3O-l7.00 órá ig
3-ín 48.as utcai óvodában l3.00_|7.00 óráig
4-én Szóksósi titi ovodában l4.00-17.00 óráig
7.én Jerney Lrtcai  ór ,odában l3.00 l7.00 órá ig

Tájékoztat.iuk a Tiszte|t Sztiloket. hogy a bolcsődébol óvodába íratott
gyermekeket szepten1ber l..iétől fogad.ják az óvodák.

Iskolai hírek
oRCZY ISTVÁN ÁI-rnr-ÁNos lsKoLA
Első tanítási nap. tanévnyitó: l998' szeptenrber l ' (kedd)
Gyiileke:ő: 7'45 órakor' Kezdés,'8 óra.
8-l2 óráig osztá|yÍtjntki órák Iesznek.
JERNEY JANOS ALTALANOS ISKOLA
Ttuúvnl,itti: szeptember l.jén (kedd) 7'30 órától az iskola kisudvarán'
Első tanítási nap: szcptember l -.jén 8 órától'

Tünkiin\'|()szlú't: szept' 1-.jén az e|so osztályosok, il|. azon felsóbb év.
folyanokon, kiknck egyes tankönyvei a nyár folyamán érkeztek meg'

TANSZERVASAR 1998. szeptember 20-ig
a Papírkuckóban

Cíttt: Kiskundorozsnra. Kanrilla Lt._Jcrney u. sarok
Telefon: 62/460-7 02: 06/60/350- I I I

NVitVa tartás: hétfőtő l  péntekig 7_9 órí ig és l3- l8 órá i .e.
sZombaton 8-|2 óráis

l 998. október 4.
l  998'  október l  1.
l998. október l  8 '
l998'  október 2.5.  l  l
1998 ,  november  l .
I  998. november 8.
1998. novcniber 15.

Mezőberény_Dorozsma
Dorozsnra_orosháza
Ú;kigyos II,_Dorozsma
Dorozsma_Tisza Volán
Tiszaföldvár_Dorozsma
Dolozsnra-Gyula
Gyontaendrőd_DoroZsITIa
Dorozsma_Makó
Berettyó_Dorozsma
Dorozsnra_HódtnezővásárItely
Martfii-Dorozsma

09.0-5. (szombat)
09. I 2. (szonibat)
09. I  9.  (szonbat)
09.26. (szonbat)
I 0.  I  3.  (szornbat)
I 0.  10. (szonbat)
I 0.  I  7.  (szonrbat)
10.2 '1.  (szombat)
| 0.3 l .  (szornbat)
I 1.07. (szombat)
I l .  l .{ .  (szornbat)

Figyelve leszünk?
Ncmrégiben szerkesztőségünk |evelet kapott az observer MédiaÍtgyelo

Kft.-től' Ez a cég l99ó-ban a|akuIt, ma nrár 560 hazánkban ntegjelenő ÍtIsó-
got. tnagazint és folyóiratot szemléz. \,alamint közel 2000 témakörben fi.
gyeli 5 rídió és 6 TV-adó híreit és reklámjait.

Azzal a kéréssel fordultak hozzírrk, Irogy fel szeretnék ver-rni lapunkat a
figyelt ú.jságok közé' Így több mint kétezer rendszeres és alkaln-ri ügyíél is.
merhetne meg bennünket.

Uzletemberek, közintéznrények és n.ragánenrberek egyaránt veszik
igénybe szolgáltatásaikat.

Az observer kérésrc' az összes lapot vé-qigszenllézi, a nregrendelt térna.
kör[i sajtóanyagot kigyűjti. és naprakészen eliuttatia az infornrációkat a nleg.
rende| önek. A c ikke| együtt  aZ (r1ság ernb|éntá. iát  is  cIkt i Id ik '  és tb l tesz ik
azokat az internetre.

A Médialigye|ő Kft' már o|yan neves médiákka] ál|apodott rlár nreg' nritrt
péIdául a Magyar Nemzet, a ló8 óra, az Ufónagazin, vagy a Pesti Vicc.

Ha az ú.jságunkban olyan inforntációkat találnak. nrelyekct az igény|ő
keres. a cikket Iapunk enblénlájíVal együtt fölteszik aZ internetre.

Az a.ián|at kecsegtető, és érdenres Ienne egyiittnriikÖdni a Médialieye|ő
KÍt.-vel .

Somogvi Gábor

Porobic Haris _ akézilabdaedzí
}lár 2 éve Vezeti a dorozsmai női kézi|abdacsapatot, mégsem tudunk róla

semmit. Igen. neln másró| van szó, mint a külÖnös nevíi edzőről' Porobic
Harisró|' Egy rövld beszélgetés keretében magáról és a csapat.jövőjére vo-
natkozó terveiről beszélt'

Boszniában született, és ott iS élt mindaddig lníg 6 évvel eze|ótt _ sokak
szőmára nyilvánr,aló okokból _ Magyarországra jött. Az Ú1vicléki Testne-
velési Egyetemen okIeveIes kézilabda-edzői és középiskoIai testrrevelő-
tanári dip|omát szeÍzetÍ' EluÍ.án az Útjvidéki rrői kézi|abdacsapat edzője volt.
Magyarországon eloször a Szegedi SZESK, majd a KSZSE edzője |ett' majd
átvette a dorozsmai csapat vezetését. Az edzőskodés melIett maga is iátszIk
Makón, NB ll.ben' Jelenleg Szegeden lakik a családjával'

Ugy gondo|ia, a 2 éwel ezelőtti elképzelései most fognak valóra válni' A
tavalyi tavaszi fordulóban már kezdett a tervek Szerint alakulnl a csapat. ugyan-
akkor sokan elmentek, újakjöttek' ez nehezítefte a dolgot. Idén a cél minden-
képpen a bentmaradás. illewe a ktzéprnezőnyben befejezni a bajnokságot'

Ezúton szeretnénk sok sikert kívánni a csapatnak terveik megvalósítá-
sához '

K. R.

Női kézilabda őszi sorsolása
Országos Serdülő Bajnokság

Leányok
Tornádó-Delfin
Gyula-Tornádó
Narancs_Tornádó

00 Tomádó Kk.halas
Tornádó_B 'csaba
orosháza_Tornádó
KiskőrÖs-Tornádó



6. OLDAL I998. AUGUSZTUS 28.

Jerney u. ABC

1 kg.os tészták 178 Ft, 1 kg-os kenyér 89 Ft,
egész csirke 358 Ft/kg' csirkeme|| 530 FVkg

Nyitva: H-P: 6-.19 óráig; Szo: 6-13 óráig; V: 7-10 óráig
Ticket-Restaurant, Enni-kék étkezési jegyet elÍogadunk. Szeged, Ág u.5.

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 85-87.)

1998. augusztus 24.tő|

a 6728 Szeged,
Dorozsmai út 35. a|á

(|parte|ep, a vo|t szociá|is épü|et,
orvosi rendelő)'

Tel./Íax: 621460.1 56, 460-248

a 6724 Szeged,
Kossuth L. sgt. 44lB alatt.

Te|eÍon: 621424.803
TeleÍon/fax: 424.804

Kutya-, macskaelede! bolt
Nyitva: H: 8-.12 óráig

K_P: 8-16 óráig, Szo.: 7_11 őráig
Tas u. 4.

VALLALKOZO
Épütet- és szerkezetlakatos munkát vátlat.

Kískundorozsma, Szekerce utca 27.
a 462-977

Elektromos gépek
szervize, épü|etek
vi||anyszere|ése.

Dorozsma, Vad|iba utca 36' Te|eÍon: 462-011
RádióteIeÍon : 06-20/6 1 6-884

ISKOLASZEREK VASARA
a Negyvennyolcas
utcai

PAPÍR.
BOLTBAN

1998. július 13-tól szeptember 12-ig

Tans zerekre é s iskolatáskákra
] 07a ke dv e zm é nyt adunk.

SPECIÁLIS BT.

A BURATTINO bábcsoport
alakuló foglalkozása szeptember 1 1-én

délutrín 17.30 órakor lesz
a Petófi Sándor Művelődési Hazban.

Várunk minden érdeklődő fiatalt,
aki szeretne bábouu.

***
A Petófi Sándor Művelódési Házban

szeptemberben indul néptáncoktatás
8-l0 éves fiúk és lányok számára.

Jelentkezés szeptember 2-ától
szerdánként 17 órátó|

Révész Ferenc Andrásné műv. ház ie.

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör
Felelős kiadó: Mucsi Pétemé
Megjelenik 3800 példányban

Szerkeszti: öt tagú szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: ocskó Margit

Szerkesztőség:
Petőfi Sándor Művelődési Hzía
679 I Szeged-Kiskundorozsma,

Negyvennyolcas u. 12. I 461-010, 462-356

Officina Nyomda
6728 Szsged, Dorozsmai út 35. _ 98-861

Felelős vezető: Dr' Kékes Tibomé ügyvezeto

oÚ$írai

ad

A pálinkafőzde
_ a nagybani piac mellett, Dorozsmán -

l 998. szeptember l -jétől

újra üzemel

és várja megrendelőit.

Telefon: 461-054

BALLAI FERENC
egyéni vá||aIkozó

6791 Szeged-Kiskundorozsma
Bródy Mihá|y utca 3.

Telefon: 621460-529
06 (60) 30 70 30

Ne csak szurko|jon, szavazzon okt. 18.án!
A 17. SZÁMÚ vÁmszróxoRzET KÉP-

VISELÓJELÖLTJE EZÚTON .lELZl MEGMÉRETTETÉSI SZÁN-
DÉKÁT A HELYHATósÁct vÁuszrÁSoKoN.

JelÖ|ő szervezetem az Ingatlantulajdonosok és Birtokosok Csong-
rád Megyei Egyesülete.

Elfogadtam e pártsenrJeges, civil szervezet felkérését' mert úgy vé-
lem, hogy - mindannyiunk életét befolyásoló _ szakmai programja jól
kiegészíti eddigi sportolói, tanari' rnűvelődés- és kozÖsségszervezót,
vaIamint önkormányzati tevékenységentet. DoRozsMAERT

Kérenl, sárga színú ajánlószeIvényét a következőképpen kitoltve jut-

tassa el hozzám - ha on a l7. sZ. körzet lakója és egyetértjelolésemmel:
Je l ö I t  neve :  oCSKo  MARGIT
JelÖIo szcrvezet neve: INGATLANTULAJDONOSOK ES BlRToKoSoK CSONGRÁD

MEGYEI EGYESULETE

Az ajánlo r i |asztópo|gír cdalx i :  (aZ on adotai  és a l iír isa)

2) Ú t?J

ocskó Margit 679l Dorozsma, Bródy u. 33.
Fizetett poIitikai hirdetés


