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Magunk örömére!

KulturálÍs önkormánv zat ,il,n,g,,aÁ,na/iá,,n,

,,Fa|útázat,, akar Dorozsma évek óta, s
ta|án már a tervei is készü|nek. Érdemes
tehát anól gondolkozni, mire is kell-kellene
a fa|uház, milyen kulturá|is, művelődési
szerepet kellene kapnia. Arról is beszélni
kellene, milyen kulturális koncepciója van,
és van-e Dorozsmának?

Nincs! _ szeretném előre bocsátani. A
Művelődési Ház mai miíködési formái
egyelőre ingerszegény közeget jelentenek.
Ma jobbára próbaterem' edzőterem szere-
pet tölt be az öntevékeny csoportok egy
tésze szőmára: ezen túl mulatságok és
vacsorák, kiárusitások, s olykor lakossági
fórumok színtere. Igazgatása, jelenlegi for-
májában, elsősorban gondnoki tevékeny-
séget takar.

A tavalyi évben a Dorozsmai Napló és
a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtárának
együttműködése azonban egy szélesebb
értelmű művelődési tevékenység lehetsé-
ges, új dimenzióit is felvillantotta. Nem-
csak a Dorozsma halottai című könyv
kiadására gondolok: de miért ne formálód-
hatna egy helyi kiadványsorozat koncepciő-
ja pl. Dorozsmai Füzetek néwel a helytör-
ténet, népélet, mai ügyeink (és íróink: mert
meglepően sok írogató dorozsmairól tu-
dunk!) bemutatására?l Gondolok ezen túl a
három író.olvasó találkozóra, a gyermekek
számáta kiirt rajzpá\yázatra, amely ered-
ményét a körryvtári kiállítás mutatta be; de
gondolok a többi (nyolc.kilenc) kiállításra
is, mely ugyancsak a lap és a könyvtár
közös akciója volt.

Amit e példákkal mondani szeretnék, az
két irányba mutat. Egyrészt szélesíteni kel-
lene a helyi kulturális-művelődési étlapot'
másrészt, a Dorozsmán működő egyesü-
letek, csoportok összefogására lenne sztik-
ségl

Az első feladat (,,étlap'') egy ötletgazdag
koncepció és program kialakítását igényel-
né. Mert miért ne lehetne fi|mk|ub vagy
íi|mmúzeum Dorozsmán? Vajon a színpad
nem bímá-e el a Szegedi Nemzeti Szinház
időnkénti kamara.fellépéseit? Egy integ-
rá|t kulturális koncepció keretében a
templom lehetne-e orgonaversenyek és
zenekari előadások, kórusfellépések színte-
re? _ mint ezt már tapasztalhattuk is... A
közoktatásban egyre szűkülnek az idegen
nyelv tanításának lehetőségei: nem ke|le-
ne-e külön, helyi tanfolyamokról gondol-
kodni együtt az iskolákkal, amennyiben ez
lehetséges, s a,,hiányző,, nyelvekhez tanárt

szerezni. Sok felnőttjár be Szegedre nye|v.
tanfolyamokra: ezek helyben is megszer-
vezhetőek lehetnének.

Valaha Dorozsmán is volt, ma Zsombót
nézzük irigykedve: hogyan is mÍiködik egy
népfőiskola. Sok jelentős, tehetséges, fon-
tos, érdekes ember él Dorozsmán: többsé-
güket csak kevesen ismerik. Nem kellene
őket bemutató ,,kávéházi esteket'' ren-
dezni _ esetleg egy, ennek otthont adó'
kulturált vendéglőnkben?

Biztosan lehetne még sorolni az ötlete-
ket _ és bizonyára lennénekjavaslatok is.

Miből mindezt? Es: kik? _ tehetnénk'
tehetik fel a kérdést. A miből viszonylag
egyszeríi kérdés' Aki egy kicsit.is tájéko-
ződ|k ez ügyben, látja' tudja, milyen sok
alapitványi lehetőség kínálkozik. Ám nem
intézmények, hanem programok, tervek,
műsorok, kiadványok ftnanszirozása szá-
mára, Ezze| ma Dorozsma nem igen é1.

A másik kérdés: kik csiná|ják mind-
ezt? És hogyan?

A választ már írásom címe is sejteti: egy
dorozsmai kuIturá|is egyesület megszüle-
tése lenne kívánatos. Ebben, a művelődési
házban működő öntevékeny csoportok
mellett helyet kellene kapniok Dorozsma
olyan szerveződéseinek ís, melyek ilyen
(kultulális, művelődési) tevékenységet is
végeznek. A két iskola és az óvodák mellett
az egyházközség képviselői' a fiókkönyv-
tár, a Dorozsmai Napló, de még a zenekar-
ral rendelkező önkéntes ttizoltószervezet,
valamint a helyi alapítványok vagy i{úsági
szervezetek is helyet kérhetnének-kaphat.
nának egy ilyen egyesületben. S ezen tul
mindazon személyek és a helyi vállalkozó
mecénások, akiknek ötleteik és energiájuk
is lenne az i|yen tevékenységekhez, Egy
ilyen kulturális egyesület, amelynek igaz-
gatótanácsában minden ta9szeÍvezet
képviseletet kaphatna, bátran kérhetné a
Várost, adja ezen egyesület igazgatásába a
Művelődési Házat vagy később a faluházat
_ fenntartva és igényelve az eddigi városi
pénzügyi támogatást is.

Ez utóbbi gondolat többféle vá|tozatban
is jelen van beszélgetéseinkben; legutóbb
Jeney képviselő úr vetette fel egy ilyen
konstrukció lehetőségét _ visszhang nélkül.

Magam azt gondolom, érdemes lenne a
mit és a hogyan ügyeiről többet beszélni,
mert úgy tűnik' hogy Dorozsma kulturális-
míivelődési dolgaiban _ magunk örömére _
többet tehetnénk a mainál. 

Ander|e Ádám

Szereteti.iú, hálánk ölelje át az Edes-
anyákat, akik gyöngédségükkel, áldozatos
életükkel szebbé és boldogabbá teszik
gyermekeik számáta az é|etet.

Mert elsősorban rajtuk múlik, hogy
egészségesebb lesz-e a jövő nemzedék. Az
édesanyák mutatják gyermekeik számáta a
legnagyobb pé|dát: az egymáshoz való
alkalmazkodást, az osztozást, a fe|ezést, az
önfegyelmet, s mindezek adják meg az
alapját az egészséges emberré növekedés-
nek mindenki örömére.

Jó |enne ha még nagyobb tiszteletnek
örvendhetnének az Edesanyák, akik öröm-
mel vál la|ták az élet terheit

Köszönttink minden Édesanyát, Nagy-
mamát' Dédikét szívünk minden szereteté-
vel. Isten adjon nekik egészséget és sok
tiirelmet az emberré formálás művószeté-
ben.

Farkas Dezsőné

Csáki Béla levele
,. Köszönetemet fejezem ki a Dorozsmai
Napló munkatársainak, a Dorozsmai labda-
rugócsapat vezetőségének és a kedves szur-
kolóknak' hogy meghívtak a Dorozsma_
Salgótarján mérkőzésre. További sok sikert
kívánok a Csapatnak, a Szurkolóknak jó
szurkolást, és sok örömet Csapatukban.

Sirok' 1997. április 02.

Tisztelettel:

q-=.N\u\"
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Eőtanátcsos olvasóink leveleiből
>A Szeged Megyei Jogú Város onkor-

mányzat Kórhazában 1996. november 28-án
megtartott rendkívüli főigazgatói értekezle-
ten a szakmai vezetés egyhangúlag elfogad-
ta a főigazgatő azon előte{esztését, hogy
199ó. december hó l-jétől Thurzó Ferenc
önkormányzati képviselőnek a kórhazi

Jőtanac s o s i címet adományoáa.
Dr. Nárai György a kórház főigazgatója

tájékoztatta lapunkat a döntésről. A kórház,
melynek, hangs,tt|yozza levelében a főigaz-
gató, feladatkörébe,'kiemelten beletartoz-
nak Kiskundorozsma polgárai'',,,nagyra
értékeli azt a kiemelkedő munkát. amit a
jelenlegi nehéz gazdasági körülmények
között Thurzó Ferenc úr végez, s többek
között ez indokolta, hogy intézetiink szak-
mai vezetése a ,,kórházi főtanácsosi'' címet
adomány ozza szítmar a. <<

Kitüintetés
Őfelsége, Spanyolország királya, I. Janos

Károly - érkezett a hír a spanyol nagykö-
vetségről _ dr. Ander|e Adám a JATE
tanszékvezető professzorát a spanyol nyelv
és kultúra területén végzett munkálkodásá-
ért az ,,Encomienda de| Mérito Civil''

@olgári Érdem Rendjele) kittintetést ado-
mányoúa, melyet május ,7-én ad át Buda-
pesten a spanyol nagykövet.

Elment egy tanórnő

Most M ewszeÍ
1950. szeptember l-jén''izgatoÍIan

indultunk az évnyitóra. otödikesek
lettiink. Új tanárok, új osáályfőnök.
Az osztá|yterem ajtajában megjelent
egy fiatal, frligrán tanárnő, Dr. Sipos
Józsefné - Ica néni. Mi voltunk az e|ső
osztá|y, ahol o az osztá|yfőnök lett.
Tőle tanultunk tisztelettudást, az em.
berre való odafigyelést, és nem utolsó-
sorban vidámságot'

Tanította gyerekeinket is, hiszen so-
sem hagyta el Dorozsmát. Csak most
az ewszeÍ, és most véglegesen. Halál-
híre váratlanul ért és megrendített. Fájó
szíwel búcsúzik lca nénitől az első
osztá|y, kiknek 1 950-54-ig osztályfő-
nöke volt'.. VOLT!

Mindannyiunk nevében:

ottlik Mihályné Sziráki Mária

nÁr,t HoRGÁSZBoLT
sPoRTFELSZERELÉSEKKEL

is várja régi és új vásárlóit.
Kínálatunkból:

labdák, ütők, hálók, hátizsákok'
hálózsákok, görkorcsolyák

és sok egyéb.
Dorozsmai út 145.

Nyitva:
H-P: 8_17 óráig, Szo: 8-I2 itélig

Az alábbiakban néhány korábbi ol-
vasói levélre válaszol Jenei Ferenc
önkormányzati képviselő.

Hová lettek a Íajatékok a szélmalom
m el l etti j áts zótérrő l ?

A játékok a megrongálás miatti
felújítás miatt lettek elszállíwa a Vá-
rosgondnokság jóvoltából'

. E ' **
A Jerney utcai játszótér játékai már

fel lettek űjítva, most nincs rá anyagi
keret. Vigyázzunk értékeinkre és kör-
nyezettinkre!

A Polgármesteri Hivatal dorozsmai
kirendeltségének udvarán járda nem
lesz, költségvetési okokból.

* { . *

Mikor lesz villanyrendőr a fonto-
sabb átjárókban?

A szakhatóság néhány csomópontot
megvizsgált, de nem tartja indokoltnak
a villanyrendőr felállítását.

* * *

Az o|áh-há^ól elkerült hirdető és
illbaigazitó tábla téne való helyezésé-
hez nem járu1. hozzá a csomppont be-
láthatósága miatt.

Móra Mihályné

SzívbőI gratulólunk a családolcnak

L997. I. negyedévben
szti{etettek névsora

Kondorosi András. Tran Thi Kim Yem: Márta.

Szász Attila, Molnár Marianna: Viktória' Csúa

Zsigmond, Gyöngyösi Jolán: Bonita Zsófia.

Balogh Leánder, Vass Noémi: Leánder. Pauk

István, Sebők Agnes: Adrienn. Hegedűs Sándor,

Virág Veronika: Kristóf. Selmeczi László,

Körtvélyesi Anikó: Roland. Tóth Róbert' Gy.

Varga Erika: Róbert. Pásztor Ferenc, Mikavecz

Erika: Ferenc. Márk Zoltán, Kolompár Valéria:

Elizabeth. Tanács Zoltán' Filó Rita: Levente.

Gránási Tibor, Tóth Marianna: Fanni. Zsemberi

Csaba, Takács Adrienn: Barbara. Bozóki Sán.

dor, Veres Anikó: Zita. Mihálffy Béla, Turzó

Edit: Kinga. Dobai Dezső, Nlarity Rita: Péter.

Frányó Péter, Czinkóczi Edit: Péter'

Dorozsmai út 170.

Mezőgazdas á gi termelők!
Kúorica, napraforgó és lucema
vetőmagok nagy választékban

uSzegúna Kft.-net.
Telefon: 460-127

PANoRÁM d,uztrcr*llz
zor,osÉc Üzr,nrÉnEN

olcsó áron kapható:

2literes üdítők l00 Ft,hizitésúilk71 Ft,
hűtőtasakok: 3 5 Ft-tól/cs'

reklámtáska: 1 70-l 90 Ft/kg'
kávé720 Ft/kg-tól.

Tisztítószerek nagy választékban'
.Nyitva: 

8_11 őtétig, Szo': 8-12 óráig.
Szeretettel várjuk vásárlóinkat !

Megnyitottam

IngatlanköZvetítő
irodámat

Dorozsmán, a posta mellett.

Keresek eladó, kiadó hílzat, |akást,
üdülőt, tanyát, termőfoldet

közvetítésre'
20% díjkedvezmény!

Ingatlanok értékbecslése, építőipari
árszakértéssel.

Üglfélfogadas:
H-Sze-P: 9_13 óráig
K_Cs: 13_18 óráig.

Telefon: 46|-261 Cgt: Patik József

A Negyvennyolcas utcai

PAPÍRBOLT ajánlata:
APEH nyomtatványok, ajándéktárgyak'
papíráruk.
Fénymásolással is állunk a lakosság
szolgá|atára.
Nyitva tartós: Hétköznap: 8-l7 óráig'

Szombaton: 8_|2őrőig
Telefon: 460-306

I

"SPECIALIS BT.

sZÉ'LI.I.rúoM
virág és ajándék

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

leendő és jelenlegi vósórlóimat!

Menyasszonyi csokrok,
alkalmi csokrok. koszorirk.

Anyák napi és ballagási csokok
előrendelését'.'u..".*. 

"."

NAPOSCSIBE
MEGRENDBLHETO!

- vörös húshibrid.
- kettőshasznosítású'

LUKóCZKINÉ,
Gyalu utca 17.

Telefon 463-957
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Lakossági fórumok
Dorozsmán

Yarga Istvón a Kiskundoroamai |/óros-
részi onkormónyzat egyik képviselője el-
kiildte lapunknak összegzését és véleményét
az utóbbi időben tartott lal<ossági fórumok-
ról. Kiilijnösen azoknak tanulsógos olvasni,
akik nem tudtak személyesen megjelenni
ezeken, nem értesültek e fórumok idejéről,
helyéről.

rozntzroNsÁet rinupt
Első, ami szembeíínő volt ezen a lakos.

ságú forumon, az a kis létszámú részvétel'
Bármilyen rendezvény van, húsz, harminc,
néha öfuen ember jön el, s többnyire ugyan.
azok. Azok, akik lelkes, közügyek iránt
érdeklődő, idejét nem sajnáló emberek, de
a nagy többség közömbös marad.

Az Ez is megérne egl fórumot, hogy mi
az oka ennek a nagyfokú érdektelenségnek.
Amit pedig a közbiztonságtól az előadóktól
és ahozzász,ő|óktól hallottunk, ana többfé-
le jelzőt haszrrálhatunk: aggasztó, elszo-
morító, kiláüístalan. Fogalmazhatnánk erő-
sebben is, de ez sem vinné előbbre az
ügyet. Megfudhatfuk azt is, hogy csak
három dologra nincs pénze a rendőrségnek:
létszámfejlesztésre, bérfejlesáésre és a
technika fejlesztésére. Márpedig' ha ezek
hiányoznak, hetenként tartott,,fórummal''
sem fog a helyzetjavulni' Nem derült ki az
sem' kik döntöttek arról' Dorozsmára
egyetlen rendőr jut, s esetenként még egy-
két főt ide vezényelnek. Kíváncsiak len-
nénk, milyen szempontok játszanak szere-
pet a döntéshozó elöljáróknál. En csak
kettőt javasolnék (említenék) a sok közül,
amit fi gyelembe vehetnének.

Á lakossóg létszómónak arónyóban:
Dorozsma lakóinak .száma kb. 8%-a

Szeged lakosságának. Igy a 400 főnyi
rendőrségből éppen 32 fő jutna Dorozs-
mára. Ha a vezetők az adminisztráció s az
esetleges hiányzók |étszÍtmát levonjuk, üsse
kő, elégedjünk meg l0-l2 főve|,az is több'
mint az egy rendőr.

A terület arónyában:
Dorozsma településszerkezete falusias,

kertes családi házakból áll, kevés az emele-
tes bérház. Így Szeged bármely területénél
nagyobb területen fekszik. Ezen az alapon
is több rendőr jáma Dorozsmának. Mind-
ezeken elgondolkodva újra MEG UJRA
FELMERÜL Dorozsma teljes vagy kerületi
önállósága. Akkor nem lehetne ilyen lét-
számú települést rendőr nélkiil hagyni. Van
rendőrsége a kisebb lakosságú Mórahalom-
nak és Kisteleknek is.

vÁnosnnrvnnzÉst ronua
Jenei képviselő Úr ironikusan megje-

gyezte, hogy az érdeklődés 100%-os emel-
kedést mutat, és ez örvendetes: hat helyett
tizenkét érdeklődő jelent meg.

Nekik sem okozhatott nagy örömet Sze.
ged általános városrendezési tervének
megismerése, miután azt tapasztalüík, hogy
Dorozsma szóba sem került. Volt néhány

utalás távlati fejlesztési tervekre, amít
térképen kis piros nyíl jelzett. Ebből' az
érdeklődő polgár megtudhatta, hogy Dorozs-
ma a Matty-ér irrÍnyába fejlődhet majd
valamikor. Kiosáottak egy térképet és egy
l20 kérdésből álló véleménykutató ívet a
rendezési tervről. Ebből három vonatkozott
Dorozsmára. Hogy ez sok vagy kevés, azt
eldöntheti a tisztelt dorozsmai polgár'

Szóba került a nagybani piac rendezési
terve is. Több kifogást lehetne a terv ellen
megemlíteni, de én csak egyet emelnék ki.
Nevezetesen a csapadékvíz elvezetését. Az
előadó megemlítette, hogy a piac körüli
árok rossz állapotban van, ki kell tisztítani.
Ez nem megoldás! Miután trrlnyomórészt
élelmiszert árulnak' csak zórt csatornában
történő vízelvezetés kÉpzelhető el. Aki arra
jár, |áthatja a szemetes árkot, eső után
hetekig benne poshad a viz és a szemét.
Több előnye is lenne a zárt csatornának,
így körben kialakítható lenne egy öt-hat
méter széles kocsiparkoló. Más elképzelés
esetén parkolóhely helyett a közutat lehetne
szélesíteni ennyivel s ez enyhítené a forga-
lom zsúfoltságát.

Befejezésül szeretném leszögezni, hogy
mindenképpen dicséret illeti a lakossági
fórumok megszervezőit, mert nem kis
dolog a mai körülmények között bármilyen
fórumot összehozni.

Varga István
vórosrészi önkormányzati képvis elő

Szemétszállítási díj
(pontosítás)

A februári lapszámban megjelent 4280,_
Ft már az egy összegií előre fizetésre járó
20oÁ-os kedvezménnyel csökkentett összeg.
Vagyis ennyit ftzet a szemétszá||itáIséÍt az,
aki a díjatjanuár 31-ig beflzette.

Az éves szemétszóllítási díj _ heti eg-
szeri megrendelés esetén 5352'_ Ft.

PiacoIós
Sebők Gyula korábbi cikkünkre reagál-

va javasolja, hogy az utcán-sarkon lévő
kispiacot telepítsék a rendes piaci területre.

Festés
A festés alatt a Somogyi-könyvtár fiók-

könyvtára folyamatosan nyitva tart. Ez idő.
ben 20,_ Ft-os egységáron hasanált köny-
veket árusítanak.

TB-kórtya
A dorozsmai háziorvosok ezuton kérik

mindazokat, akik új TB-kártyával (hatósági
igazolvrínnyal) rendelkezrek, és aá még nem
mutattiík meg hlíziorvosuknak' szíveskedje-
nek bevinni a rendelőbe, vagy telefonon
bemondani a TAJ számukat. T e|.: 46| -209

Hat szem mag halálos
Az országos tisztiorvosi szolgálat körle-

vele figyelmertet arra, hogy a ricinus
communis nevíi díszcserjének, melyet sok
helyen parkokba telepítenek' a magja halá-
los' a kisgyermekektől távol kell tartani.

Eboltós
A Polgármesteri Hivatalban: május 6-

án, l5-én, június l0-én délelőtt 8-ll óra
között; május 14,június ll-én délután 14-

|6 &akiizötl; május 7-én 14-|6 óraközött
pedig a Kulipintyó csárdánál.

', Szeméts z ál lítós kjte l ező,,

Gízá,Iarc

Igen balga dolog azt képzelni, hogy a
fizető szeméfudvarokat igénybe fogjak ven-
ni azok. akik most tiltakomak a kötelező
szemétszállítrís ellen. Még az egyébként
becsületes és törvénytisztelő honpolgárok
egy része is csak azt hajlandó fizetni, ami
kötelező. Sokkal kényelmesebb (olcsóbb)

. 
éjszaka a szomszéd kertjébe' a Zsilipbe
vagy a Mattyba dobni azt a pÍx zsák szeme-
tet.

Hideg téli estéken az átlag honpolgár
megtömi Vegyes Tüzelésű Kazánját tejes-
zacskóval, nejlonszatyorral, szárnyasbetét-
tel, örömteli Liberóval és begyújt. Felveszi
gáuá|arcát, a fotelbe Íelepszik' s a kinti
5Únu pprrrpsÉcsor bejövő KoRMoS
cicáját simoga$a étven az édes otthon
melegét.

opál

Míre Inennyit?

Jeney Ferenc képviselő úr eljuttatta
szerkesztőségünkbe a részönkormányzat
,'városrészi alap''-pal kapcsolatos ezévi
döntését.

Alap összege:13 1ó0 000 Ft-Ebből.kiil-
ső szemezetek számára felosztható rész
(30%):3 948 000 Ft.

Jemey alapíwány, iskolai számitógépre: l00 000'_
orczy IsNán ált. isk. intemet telefoila: l00 000'_
R. k. Plébánia, Hósök Ligetére 200 000'*
Miiv' Hííz. citeÍazenekarának citeÍa és

egyéb vásárlására
szélmalom. Kábeltv
Polgárőrség, benzinköltségÍe
Domaszék_Dofozsma Sportvadászkör
A helyi újságbm önkományzati

rnellékletre
Tüdőgondozó épületére
Rendeaény-alap
Tomádó Ífi kézilabdacsapat
Szeged-Dorozsma SC (igénye

3 millió Ftvolt)

50 000,-
ó00 000'_
100 000,-

I 200 000,-

t00 000,-
550 000,-
250 000,-
200 000,-

500 000,-

Ismét kevesebb sóros út
A lakóterületi a|ap 70%o-t lehet infrast-

ruktura fejlesztésére fordítani, ami az |997.
évben meghaladja a 9 millió Ft-ot. A rész-
önkormányzat elsődleges feladatának
tartotta, hogy az elmúlt évben elkészült
kohósalakos utak felületi |ezárősát e|végez-
tesse, ami 4,5 millió Ft-ba kerül'

Ezek az utpők: Bence u., oncsa sor, Rigó-
mező u., Palócz u., Tas u., Etzsébet u,, Ingo-

..vány u,, Kút u., Zórt u-, Fölszél-Derce u'
Az idén is történik kohósalakos útépítés

lakossági hozzájárulással' A ló-os körzet-
ben a Jasz utcában, a |7-es körzetben a
Balajthy és a Mólna utcában valósul meg
útépítés'

A várható pénzrnaradvány és a lakossági
befizetések mértékétől fliggően tervben
szerepel, az Északi sor-Úihelyi kjz íItépité-
se is. A további pénzmaradványbóljárdala.
pokat vásárol az önkormányzat _ kapfuk a
tájékoztatőt Jeney Ferenc képviselő úrtól.

Szakácsné Mo|nár Mária
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AJANDEKOZAS Rendhagyó író-olvas ó találkozó

Sikertörtén et D or ozsmdnA polgári jogviszonyok területén a visszterhes szerződéstípusok
az alapvetőek, amelyekné| szolgáltatással meghatározott ellenszo|.
gáltatás ál| szemben.

Kisebb jelentőségűek azok a jogviszonyok, amelyeknél valaki-
nek a részére ellenszolgáltatás nélkül történik juttatás, csupán segít.
ségül, hálából, kedveskedésből, vagy más hasonló okból'

Az ajándékozás tehát tipikusan ingyenes szerződés, ahol az
ajándékoző a saját vagyonából ellenérték nélkül a megajándékozott
tulajdonába ad valamit. Ezt teheti tigy is' hogy a rendelkezésébe is
adja, és úgy is, hogy a tulajdonjogot' átadja ugyan, de továbbra is
maga rendelkez1k az ajátdék vagyonnal, például a haszonélvezetet
fenntartja magának.

Az ingatlan ajándékozását minden esetben írásba kell foglalni.
A polgári törvénykönyv szabá|yozza az ajándék visszatartását,

vagy a már átadott ajándék visszakövetelését.
Az odaígért, illetve már átadott ajándékot csak meghatározott

módon és meghatározott esetben lehet visszakövetelni. Csak akkor
tagadhatja meg az ajándékozó az ajíndék átadását, ha körülményei
lényegesen megváltoztak, vagy a viszonya a megajándékozottal
lényegesen megromlik.

Szigorúbbak a már Íttadott aj ándék visszakövetelésének feltéte-
lei. Visszakövetelési ok lehet például' ha az ajándékozőnak a saját
létfenntartása miatt van sziiksége az ajándékra' Fontos tudni, hogy
nem szabad veszélyeztetni a megajándékozott létfenntartását sem,
sőt ez a bírói gyakorlat szerint nagyobb súllyal bír, mint az ajándé-
kozó létfenntartása. Visszakövetelési ok lehet továbbá, ha a meg-
ajándékozott olyan magatartást tanúsít az ajándékozőval, vagy
kőze|t hozzátartozójéwa| szemben, ami súlyos jogsértésnek minősül.

Például: testi sértés, ajándékozó meglopása, rágalmazás stb'
Visszakövetelési alap lehet az is,tra az ajándékozo az ajándékot

meghatározott céllal adta, és ez a célr végleg meghiúsul.
Visszakövetelni csak meglévő aj árrdékot lehet.
Ha az ajándékot a megajándékozottmár e|adta, az ajátdékozó az

ellenértéket nem követelheti. Kivéve azt az esetet, ha a megajándé-
kozott azért adta e| az ajándékot, mert tudta, ltogy azt tőle vissza.
követelik, vagyis: rosszhiszemíien járt el.

Az ajÍndékozás sokban hasonlít az örökléshez, mindkét eset-
ben ingyenes fulajdonszerzésről van szó. Ha az örökhagyó még
életében odaajándékoz valamit az egyik örökösének, akot ez az
örökhagyó halálakor beszátníthat az örökségbe' de csak akkor, ha
az örökhagyó az ajándékozáskor ezt kifejezetten közölte' vagy a
körülményekből erre lehet következtetni.

Ajándékozási i|letéket kell fizetni ingatlan, ingóság ajátndékozá-
sa esetén, vagyoni értékű jog ingyenes alapítása, átengedése vagy
ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás esetén. Az
illeték mértékét az illetéktörvény határozza meg.

Pálfiné dr. Maróti Edit ügyvéd

Sokan meglepődtek, akik március 26-án a TV 1. ,,Tízórai'' címii
műsorát nézték: Mi történt Dorozsmán, hogy még a Magyar Tele-
vízió is beszámo| rő|aazországos programban!

A titok nyitja - azaz a nagyszabású kulturális rendezvény mene-

9"1*9 ",?.. 
Varjú Pálné' a Jerney utcai óvoda kedves ,,Lencsike

ovonenl -Je.
Miért vóllalkozik egl óyónő menedzselésre? _ érdeklődöm ezen

új divatu szerepkör iránt.
- A pedagógus-hivatással együtt jár, pályánk során kialakul bi-

zonyos szervezőkészség; összefogni az embereket.
Hoglan került kapcsolatba a nag1lsikeríi író-olvasó találkozó

alanyával : Szabó Bogár Erzsébettel?
_ Egy ismerősöm tavaly megkért, hogy nézzem át a költőnő ver.

seit, megfelelnek-e az óvodás koru gyermekek számára. Mivel úgy
találtam, hogy a versek esztétikusak, oktató-nevelő jellegűek és
közel állnak a gyerekek vt|ágához, egy kis összeállítást betanítottam
nekik. Ezt a foglalkozást ekkor Jurányi Anna közreműködésével
bemutatta a TV l. műsora'

Ezzel az eseménnyel indult el Szabó Bogár Erzsébet költészete a
siker útján?

_ Lényegében * igen. Bár a költőnő gyermekkorától fogva írt
verseket, csak most, 70 éves korában jelent meg nyomtatásban
míive, az Amatőr Költők Antológiájában. onálló könyvet pénz
hiányában nem fudott kiadni. Innen jött az ötlet, hogy szervezzünk
meg egy rendhagyó író-olvasó ta|á|kozőt, ahol a hagyománytól
eltérően mutatjuk be Szeged szellemi szülöttének munkásságát.
(Szabó Bogár Erzsébet Csongrádról szítrmaz1k, Szegeden ápolónő-
ként dolgozott.)

Elgondolásukat csodálatra méltó szervező munkával március 12-
én meg is valósították. A példásan megrendezett míisoros esten az
óvodásqk és a kisiskolások bájos versmondása után neves nótaszer-
zők iital. megzenésített lírai miívek csendültek fel szegedi művészek
előadásában.

A népes közönség _ amely teuesen betöltötte a miívelődési ház
nagytermét - kitörő lelkesedéssel fogadta Dr. Majzik Isfuán felaján-
láúi: a ,'Bába és Társa', cég gyermeknapra megjelenteti Szabó
Bogár Erzsébet verseskötetét' melyhez a gyerekek rajzos ktizremű-
ködését kéri. 

ollainé Puskás Éva

A hét kérdése
- De anya, hogy menjek én író-olvasó ta|iúkozóta, amikor nem

tudok sem ími, se olvasni?! - kérdezte aggódva nagycsoportos
kisfiam Szabó Bogár Erzsébet esdére készülődve. oll'é

Algyő kontra Szeged

,,Szakíts! Ha bírsz!,,
Algyő lakossága a múlt év őszén megtartott helyi népszavazáson

..isent-' mondott a Szegedtől való elszakadásra, itteni szóhasználat
í#rint: a ,,leválásra''' Az Algyői Hírmondó hasábjain azőÍa kisé-
rem figyelemmel az eseményeket.

Az1lőkészítő bizottsígok hat tagúak' a szegedieket Dr. Szalay
István polgármester, az algyőit Dr. Piri József képviselő vezeti' A
megegyezés kérdései a következők:

t. Ktiton algyői költségvetési terv |99.1-re
2. A község elnevezése
3. Az önkormányzati munka megosztása
4. tnkormányzati v agy onátadás, vagyonmegosztás
5. Területi és közigazgatási határok
A határvita konkrét tárgya ATKA 5-600 hektáros teriilete, me-

lyet Hódmezővásárhely ajándékozott Szegednek, mikor annak
Álgyő is része volt... Szeged nem ragaszkodik Atkához, de cserébe
kéme egy, a várossal határos területet, merő véletlenségből éppe-n
egy o|ajÁező részét. Algyő álláspontja igen határozott: ragaszkodik
a k<izség eredeti területéhez. A bizottság egy-egy szegedi és algyői
képviselője állítja össze Algyő önkorminyzati vagyonlistáját'
amely csak a teniletvita végén kerülhet|ezárásra.

A.bban mindkét fél megegyezett, hogy Algyőt továbbra is
Algyőnek fogják hívni. A tárgyalások idején a szegedi közgyűlés.
ben- Algyőt érintő kérdés nem születhet. A bizottság reményei

szerint |997 első felének végén fel lehet te{eszteni Algyő és Sze.
ged elválásának dokumenfumait a köztársasági elnökhöz aláírásra.- 

A szegedi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodája elkészí-
tette Algyő 1997-és költségvetését, de ezt a helybeliek nem fogad-
trik el, mivel nem eléggé rész|etező. Az Iroda rendkívüli leterheltsé-
ge miátt aztlabb köliJégvetés elkészítését csak márciusra válla|ták'- 

Azt azonÉan máris tudni vé|ik az algyőiek, hogy az eredmény
195 millió forint pluszt m|ttat, azaz még szegedi számítás szerint is,

Algyő bevételei ennyivel haladják meg a kiadásait.
Élzonyára a vagyonmegosztás kérdésében lesarek a legla-

gyobb viiák, termésiétesen iemazutakról,járdákról és iskoláról. A
íáros továbbra is igényt tartanaa vízműre és a gyepmesteri telepre.
Tovább bonyolítjai kérdést, hogy e teriiletek ma a Vízmű Kft. és a
Kömyezetgazdálkodás! Kht. kezében vannak' e cégek viszont az

önkormányzat tulajdonát képezik.
Felmerülhet a kérdés: méoaig húzhada a város a tárgyalásokat?

A válasz: nincs törvényben meghatározott határidő. Elvile.g tehát
akármeddig. Világos: minél tovább hűzza a város a.tárgyalásokat,
annál tovább növe|i bevételét pl. a MoL Rt. iparÍízési adója.

Az máris látszik, nem |esz könnyű a ,,szakítás'', a még olyannyi-
ra felkészült algyői bizottsággal sem. Dr. Piri József a |akosság
támogatását rokónszenves gesztussal köszöni meg: Az algyői.Falu-
házKözé|eti Klubjában havonta nyitvános tájékoztatást adnak a
tárevalások állásáról.

E' tö'ténet gyermekkorom kedves játékát juttatja eszembe: ,,Adj
király katonátiíí,'Nem adok!'' ,,Ha nem adsz, szakítok!''

az A|győi Hírmondó nyomán: Fekete Ilona



1997. APRILIS 25. 5. OLDAL

HtTköznapok
A Hit Gyülekezete oldalai

felelós szerkesztó: Joób István

A ktizel húsz éve működő Hit GyÍileke-
zete ÍB az orszétg öt legrragyobb egyháuá-
nak egyike, amelynek l70 településen
varurak helyi k<iz<lsségei, Pécstől Miskol-
cig, Soprontól Szegedig. GytilekezetiÍrk
Jézus Krisztus evangéliumát, a bibliai
keresztény értékeket és életformát igyek-
szik hiteles és éló módon az emberek elé
tarni. Ennek kÖszönhetően az elmúlt évek-
ben tízezrek élete változott meg. szétesett
családok álltak helyre, alkoholistrík, kábí-
tószeresek szabadultak meg szanvedélytik.
ből és lettek masokkal egyiitt életszeretó,
kreatív polgarokként a tarsadalom haszrros

E|őszó

tagiai. A Hit Gyülekezete tevékenysége
kezdettől fogva nem arra irrírryul, hogy a
nyomoruságban élő emberek köriilményeit
csupán elviselhetóbbé tegye, hanem hogy
életilk gyökeres fordulatot vegyen, és a
legsúlyosabb állapotttkból is talpra tudja-
nak állni. Ugyanakkor egyhrázunk tagiai
kozött az átlagosnál több a magasan kvali-
f'kált' iskolazott' rendezett jövedelmi
viszonyokkal rendelkező fiatal' akik jó
péld.ít, a sikeres élethez pedig kcivethető
mintat mutatnak a kÖzösséghez csatlako-
zókszáloo';Éna.

A üírsadalommal való kapcsolatterem-

tésnek és kapcsolattarfuísnak azonban nem
az evarrgélium hirdetése az egyedüli és

"kizarólagos formája. A tarsadalmi érzé-
kenységen, azAz a rászorulók ingyen-
konyhákkal, ruhaosztásokkal, adományok-
kal vali tamogatasán túl' a gyiilekezetre
bizonyos tarsadalmi értékek - t<'bbek kö-
zott az alapvetó emberi szabadságjogok
tiímogatasa és védelme egyarant jellemzö.

A kiivetkező o|dalakon a szegedi IIit
Gyülekezete szeretne a lap nyitjtotta
|ehetőségekkel é|ve bemutatkozni, s
rövid, színes, villanásszerű bepil|antáso-
kat adni hétköznapjaiba'

Tw éve kezdődött...
Interjú Joób Istvánnal' a szegedi Hit Gyülekezete vezetőjével

- Ha nem tévedek a szegedi Hit Gyttle-
kezete lassan jubileumhoz kazeledik. Ho-
glan indxlt el a Gytllekezet vórosunkban?

- Izgalmasan és mozgalmasan, Felesé.
gemmel együtt még a pártíllam idején'
1984-ben csatlakoztunk a Hit Gytilekeze-
téhez' Ugyan Szegeden laktunk' de isten-
tiszteletekre rendszeresen feljrírhmk Buda-
pestre . akkor még harom gyerekkel' Nagy
éhség és szomjúság volt bennttnk Isten
irrárrt, és egyuttal nagy vágy, hogy azt az
ördmöt és azt a boldogságot, amelyet az Úr
jóvoltaból a gyülekezetben megtapasztal-
funk' minél több emberrel meg tudjuk
ismertetni itt Szegeden is' S valóban tíz
éwel ezelótt, tehát 1987-ben kezdfirnk el
rendszeresen összejönni - egyelöre a laká-
sunkon - azokkal a hriaaspánokkal, egyete-
mistákkal' akik hozzank hasonlóan meg-
ismerték Jézus Krisztus szeretetét. Am
ahogyan a csoport növekedett' igen hamar
kezdte kinőni a lakasunkat, s kénytelenek

voltunk egyre nagyobb termeket keresni
összejtiveteleink helyszínéiil. Jelenleg a
Csonka Jrínos Szakközépiskola tornacsar-
nokában tartjú az istentiszteleteinket.

- Úg ndom, hogt ma mar nemcsak
Szegedre korldtozódik a Gyiilekezet tevé-
kenysége.

- Mrir a kezdeti idöszakban is sokan ke-
restek meg beruriinket a környező varosok-
ból és telepiilésekról is' A szegedi gyüle-
kezet errrrél fogva ténylegesen központi
szerepet játszott több Szeged környéki
helyi közÖsség létrehozásában is, igy
Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Makón,
Kiskun}ralason' Kecelen' s néhány éve
elindult szolgálatunk nyomrín több szi'z Íös
gyülekezet jött léke a Vajdaságban is,
szabadkai központtal. Nagyon fontosnak
tartjuk ugyanis a Szerbiában éló magyarság
üírnogatását, s tapasztalataink szerint az ott
élők nyomasztó életkörülményeik ellenére

.- yagy sokkal inkább miatt. nagyon nagy

erdeklodést mutatnak az Ur munkája iránt.
Tömegesen térnek meg Jézus Krisztushoz'
gyógyulnak meg és kezdenek egy új életet
Isteh Igéjébe vetett hit alapján' sokkal
nagyobb örömmel és reménységgel' ami
számrrnkra is nagyon nagy ÖrÖmötjelent.

- No és mi az, ami a következő tíz évre
vórható?

- Úey gondolom, a szegedi gyülekezet
most kezd igazából' feln<itté vábri. Egyre
inkább igyeksziirrk majd a mai magyar
üírsadalom szerves részekent, a bibliai
szellerni és erkÖlcsi értékeket hiteles és élő
módon, saját személyes életthrk buonysá-
gaként az emberek elé t.irni. Naryon
szeretnénk' ha tevékenységünkke|
igehirdetésünkkel hozzájárulhatnánk
ahhoz" hory a napfény városában az
emberek eryre naryobb örömmel és
reménységgel é|jenek

A Hit Gyülekezete
istentiszteletei Szegeden :

Vasárnap 15 óra
Csonka János Szakközépiskola

tornacsarnoka;
Szeged, Temesvá'r.i kt' 38.

Csütörtök 18 óra
Megyeháza étterme;
Szeged, Rtíkóczi tér l.

További információ:
Hit Gyülekezete irodáj a,
Szeged, Korányi fasor 4.
Tel./fax: 62.1325-164

Internet:
http://www.hit.hu

E-mail:
hittel@tiszanet.hu
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FöIdön kívüli élet létezik

''Földön kívüli élet tétezk, és azt is le-
írja a Biblia' hogy hol. '.. A szellemi világ
részei ft'ldön kívüli életnek minősíthetők
és fontos veliik foglalkoani. Kifejezetten az
egyik .bolygóval', ahonnan a ft'ldt'n kiviili
élet iírad az emberekre, és ez a Menny.

Sokakban torz kép é1 a Mennyről és
sokkal világosabbá válik, ha azt mondom,
hogy űgy kell elképzelni, mint egy bolygót.

Így a legnagyszerűbb ftildön kívüli lény,
aki itt j{írt a Ftld<in, Jézus Krisztus volt,
aki alászállt erről a csodiílatos bolygóról,
és mtnt .elsó űrhajós' o ment fel testben a
Merurybe, megnyitva nekiÍrk az utat, hogy
mi is felmenjthk oda és Isten elé kerüljtink
testtinkben a feltamadas utan..."

Gaá| Tibor
a Rádió88 1997. jan. l4.i műsorábi|

,,Szeretetadomány a vajdasá-
giaknak"

''IvÍtntegy l30 zsak ruhanemút szállított
tegrrap Szabadkrira a Hit Ciyülekezete
szegedi szervezete. A 15 mazsanyi ado-
many lakossági gyujtésből szrirmazik. ...
Volt olyan, aki hét zsriknyi ruliát hozott.
Összesen l50-200-arr vállaltak, hogy segí-
tenek a vajdasági magyaroknak. '..''

Délmaryarország, 1996. dec. 14.

Dobszay János: Eitvá|asztók

...A Hit Gyülekezete interneten közé-
tett trájékoztató anyaga 1991 elején 35 ezer
aktív tagról tesz említést, szemben a három
éwel korábbi kutatói jelerrtésben szereplo
15 ezes tagsággal' ...A magyar alapíttisú
Hit Gyülekezete története szintén az|
bizonyítja, hiba lerme azt hinni, hogy az új
vallasi mozgalmak a gazdaságtól elfordu-
lók gyujtóhelyei...

I{VG 1997. jan' 11.

A Biblia befejezése: happy.end

Nagyon öriilnénk, ha a gyülekezet ki-
emelkedő szerepet tudna játszani abban,
hogy a magyar nemzetet most jellemző
pesszimizmust, rossz közérzetet feloldja.

A kereszténység egyik nagyon fontos
értéke a reménység, amely a jövendő ja-
vakkal kapcsolatos pozitív varakozast
jelenti, és tudjuk' hogy a Biblia happy-
enddel fejeződik be. A reménység által
eljÖvő Örömlinnepet miír most, előlegként
felvehetjilk, részévé válhat életézésünk-
nek, és ezt terjeszthetjtik' Ahogy a pesszi.
mizmus, úgy az öröm és a mosoly is terjed.

Németh Sándor vezetó lelkész
Itritköznapok c. TV-műsor

1997. febr.20. MTV1

,,Kezdetben ezeket LZ

újabb .design' drogokat
szívtam''

,$ezdetben ezeket az újabb .desigt'

drogokat szívtam, tehát amilyen a .speed',

az .ecstasy', de végül ugy belemerültem,
hogy mír minden nap kellett' A haverok
ott a diszkóban aá mondtiik: .Csabi' ha eá
így folytatod, ha nem hagyod abba, meg-
hatsz.' Én meg mondtam: .Hagyjatok

békén, felejtsetek el! Majd ti mondjátok
meg nekem, hogy mit csináljak!?'

Teltek múltak a hinapok, s a hullámok
egyre inkább átcsaptak a fejem felett.
Egyik nap aztan elmentem a haverokhoz,
ahol nagyon sok fiivet szívtam, akkor mrír
erősebb drogokat is. S bar nagyon befii-
veztem, de igazábó| mégsem volt semmi-
lyen ktilonosebb élményem, hanem '.. úgy
elkezdtem gondolkozni a dolgokon.

M:itr az elóző napokban is egyre többet
gondoltam Istenre, Jézusra és egyre erö.
sebb lett berrnem egy belső hang, ami ezt
mondta: .Csabi. miért csinálod ezt? Ml
értelme van ermek?' Isten egyre erősebb
hívását éreztem' és mar előző este is -
magÍrm sem értettem' miért . Jezusról
beszéltem a barátnőmnek.

Akkor megnéztem a barátomnak a ke-
zét, és láttam, hogy teli van veres sebek-
kel. Ekkor eszembe jutott, hogy az elmúlt
fel év soran sose kérdeztem még meg tőle,
hogy: 'Te mik azok a sebek ott rajtad'.
Mondta, hogy ott vannak mír régóta'
amióta kábítószerezik' és nem múlik el.
Uüfura belenéfieÍI a ttik<irbe és nagyon
megdöbbentem: rajtam is ugyanazok a
sebek voltak. de nekem nem a kezemen,
hanem az arcomon. És azt is tudtam, hogy
ez sohasem fog elmúlni, amíg kábítószer-
ezek.

És akkor úgy ahogy voltam, fogtam a
cigarettrít és letettem ..' s azt mondtam
Istennek, ha Te létezel, Jézus, ha Te tény-
leg itt vagy mellettem, ha Te engem tény-
leg akarsz - ahogyan azt a Gyülekezetbe
jriró testvéreimtől mindig hallottam - akkor
átadom az életemet, gyere is szabadíts
meg engem.

És azóta a pillanat óta, hogy azt a ci-
garettitt ott letettem a hamutartóra
egyet|en szá| cigaretta sem volt a kezem.
ben és kábÍtószert is - több, mint fél éves
fiiggőség után - akkor szívtam utoljára.

Ha erre valaki azt mondja, hogy ez
nem Istentől van ... ajz nézzen magába és
gondolkozzon el a dolgokon, mert ezt a
szabadítást én teljes mértékben az ar.
nak tulajdonítom. Azóta pedig tudom'
hory mindaz, amit kerestem az alkohol-
ban, a diszkóban, a kábítószerben - azt
itt a Gyülekezetben, Jézus Krisztusban
megtaláltam.', .

Kasztner Csaba

,,A HiÍ Gyiilekezete Szegedért,,
akcíósorozú keretében

a glülekezet tagj ai j ótszótereket
újttanakfel:

április 19.én a Roosevelt téren
26-án a l.echner téren

május 3-án a Csanádi utcában
10.én a Hajlat utcában
24-én a Rózsa utcában

,rNem akartam meghalni
éppen akkor, amikor meg-

találtam az életet,,

Rosszindulatu daganatos betegséggel
operáltak. A mútet utan hosszri hónapoktg
kemoterápiás kezeléssel próbáltak az
állapotomon javítani, de ez további testi és
lelki leépülést hozolt az életembe.
' Testvérern hívott el a Hit Gyülekezete
istentiszteletére. Azon a napon eldöntöt-
tem, hogy követem Jézust. A megtérésem
u|án egyik napról a másikra leszoktam a
dohránrzísról' és elmúlt a halálfélelmem.
Mindezekből az Í] r szab adított meg.

Egy éwel a mútét utÍn az orvosom
konhollra ktildött. Itt megállapítottrík, hogy
csontáttétem kezdödött. Nem akaÍtam
meghalni éppen akkor, amikor megtalál-
tam az életet' imádkozni kezdtem azUrhoz
gyógyulasért' és az istentiszteleten is
imádkoztak értem.

Dgy újabb kontro|| során a rákos sej-
tek szaporodásának gyorsaságát vizsgál-
t^k Az eredményt az orvosom te|efonon
közöIte: a rákos áttét megszűnt. Tudnl

..akarta, hogy rnit tettem gyógyulásomért,
ezért elmondtam neki, hogy Jézus Krisz-
tust fogadtam be szívembe, és hogy Jézus
gyógyított meg engem.

Bar az orvos nem lett hívö erre a csodá-
ra, a férjemet viszont ez a gyógyulás segí-
tette ahhoz, hogy Jézust elfogadja szemé.
lyes megváltójanak. Most már együtt
tudjuk dicsérni az Utat mindazért a sok
jóért' amit az életiinkben cselekedett.

Dancs Mik|ósné
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Sajtófiókák II. : I{um.orcay
Márciusi számunkban a Jerney János Általános Iskola |ap1át, az

Amőbát ismertetttik meg olvasóinkkal. Most a helyi lapok ,,fészek.
aljából'' a másik fiókát mutatjuk be. Neve: HUM-ORCZY.

- Kitől ered ez a név? _ kérdezem Borbás Andreátó|' az újság
egyik szerkesztőjétől.

- Egyik szerkesztőtársamtól, Fodor Csabától.
- Büszkék vagyunk iskolánk új nevére, és a lap nevével is sze.

retnénk ezt megmutatni. Egyébként felvettiik a kapcsolatot egy
Gyöngyösön élő orczy-kutatóval, és jelenleg is információkat
gyiijtiink névadónkról - kapcsolódik beszélgetésünkbe Csaba.

_ Mióta van az iskolónak sajót lapja?
_ Rendszeresen nem jelentettünk meg eddig újságot' de voltak

próbálkozások. A Hum-orczy elődje a ,,Marakodó'' vo|t, az elmúlt
két évben jelent meg.

_ Ezt az újsógot _ a Hum-orczy mórciusi szómót _ hórman szer-
kesztettétek. Szénasiné orhalmi Nicolette a harmadik munkatórs, őt
laérdezem a munkn megosztásról.

- Andrea szerkesztette az idegen nyelvíi olda|t, Csaba aszta|a az
informatika és a számítógépes szerkesztés, én pedig a néprajzos
részt, a recepteket és rejwényeket készítettem el - mondja Niki.

_ Az anyagi hátteret honnan teremtitek elő?
- A Dorozsmai Naplótól kaptunk papírt, ezúton is köszönjük. A

fénymásolást az iskola gépén végezztik, az í1silg árából is folyik be
egy kis pénz (30 Fílap).

_ Terveztek.e vóltozasokat a Hum-orczyban?
- Igen. Több oldalas lesz, több képpel. Változatosabb, az a|só-

sok számára is megoldható rejtvényeket teszünk bele' a jó megfej-
tők között jutalmat sorsolunk ki. Beszámolunk tanulóink eredmé-
nyeiről, ezze| is személyesebbé téve a lapot. Várjuk a gyerek-
munkákat és ötleteket, Itisz aú szeretnénk, hogy ,,gyerekeink''
magukénak érezzék ezt a |apot. A gyerekekkel beszélgetve úgy
láuam, hogy máris szívükbe zárták Hum-orczyt a móka-ember-
kéve| az elején' Bár a lapban a szerkesztők tervemek vá|toztatáso-
kat, a kedves kis figura azonban marad.

Legközelebb májusban találkozunk vele. B. Gy. Á.

Gverekek!
Nagyon szép húsvéti lapokat rajzoltatok a derék Nyuszinak! Az ő nevé-

ben is ktiszönjük a sok jókívánságot. Barna Balázs, Barta Borika, Bihari
Szilvia, Szekeres Beáta, Zsemberi Krisztina gyertek el a könyvtárba.a
csokinyuszitokért| B. Gy. A.

Tóth Béla mesél...

Molnaír a mennyországban
Az is Tápéról

A gyerekeknek is kedvezzek, egy kis mesét hadd mondjak el. Mert ana
kíváncsiak vagytok igaz.e? Nagyon a számon ül ez a tápéi rövid mesécske'

Hát ugye a régi világban, mer ott kalandozunk, a gőzmalom fiiltalá|ása
előtt szélmalmok, vízimalmok, szárazmalmok őrölték a kömyérnek valót'
Tápén ugye a vízen, de Szegeden is rendkívül sok, hetven-száz vízimalom
is működött. Mögélhetést, jó ipart is jelentött. Lassan mönt, de biztosan
hajtotta a kerekeket.

Hát egy tápai öreg vízimónár, amikor elgyütt az idqe, möghalálozott.
Annak röndje-módja szerint ba|lagott főfelé. A mönnyország kapuján
dörömbölt. Hát kikukucskál Szent Pétör - az is mindönkit ismert a világon
- ahogy kinéz rögtön, felszömmel, ráröccsentött abban a pillanatban:

- Hát te lisalopó vízimónár, mit keresöl itt a mönnyország kapujában?
Möghökkent az öreg vízimónár _ mé vóna ő lisztlopó, nem bántott ő

sönkit, nem lopott ő sönkitű. De hát a mónárokat mindig lisztlopónak
nevezték - tán még máig is -, mert ha egyébként nem' de ami a ruhájukra
ragadt liszt, abba möntek haza, már attól is lisztlopók vótak.

Mondogatta az öreg, hogy nem ártott sönkinek, neki a mönnyországban
a helye!

_ Ne beszélj! - aszondja _ röttentő vastagon szőtted a vámot, poko|ban
van a helyed. No ballag|á löfelé, mer mán várnak rád!

Az öreg úgy elgondolkodott ezön és hát mondja:
_ Jól van, ha ott van kijelölve, mögyök, mer ott is kenyeret ösznek, köll

a mónár. Ballagott vóna löfelé, de visszafordut, oszt mondja szent
Pétörnek:

- Szentatyám, hát ha a pokolban a helyem, mögyök én oda, de egy rés.
nyire nyissa mán ki legatább a kaput, hogy azt lássam, mit veszejtöttem, ha
lö is értem'

Hát Pétör nem vót eltaplósodva, kinyitotta egy résnyire a kaput.
* Na nézzé be!
A mónár nem annyira nézögetött, meÍ ugyanazon a résön látta, hogy

csupa gyémántbul van az út kikövezve, mög olyan tuba.fák vannak az út
szélin, hogy a méz csurog róluk' mög a kutakbul bor folyik, mög mindönfé.
le encsöm.bencsöm jószág - nem azt vizsgálta az öreg _ hanem azon a
résön a micisapkájátjó messzire behajitotta'

Pétör akkor már elkezdött mögharagudni.
_ Na idefigyelj! Mé hajítod te ide be a rongyodat? Gyere aztán tögyed a

fejedre oszt ba|lagiá löfelé.
_ Szentatyám ezen a kis résön nem férök én be, nem vagyok én macska.
Na Pétör kinyitotta teljesen a kaput, mondja:
- Na szedjed a rongyodat oszt ballag!á!
Az öreg nem sietött, szépen lassan odabattyogott a sipkájáért. Nem tötte

Íiil, hanem ráült.
Mondja Pétör:
_ Ne kéresd magad! Ballagj!
Aszondja az öreg:
_ szentatyám én innét sehová nem mögyök, mer itt a magamén ülök!
Azóta az az egy mónár van a mönnyországba' az is Tápérul.

Lejegyezte: Vass József

Kultúrmorzsák
Az Alkony Népdalkör és Citerazenekar egy igen jó hangulatú népze-

nei találkozón vett részt április 12-én Apátfalván.
Nagy sikert arattak a ,,Dunántúli csúfolódó'' és a ,,Nógrád megyei nép-

dalok'' elnevezésű dalcsokorral.
A közkedvelt együttest a közeljövőben Kistelek városa látja vendégül

hasonló rendezvényen.

A Dorozsmai Majális programja május l.jén
l0 óra A Dorozsmai tnkéntes Tűzoltók Fúvószenekarának to.

borző térzenéje a művelődési ház e|őtÍ.
10'30 óra Az L&D MAJORETTE csoport látványos felvonulása a

. tíizo|Íőzenekar kíséretével.
' Úfuonal: műv' ház _Negyvennyolcas u. _ Széksósi út -

Brassói u' _ LIGET.
l l_l3 óráig színpadi műsor a LIGETBEN

Közreműködnek: Alkony Népdalkör és Citerazenekar _

Hóvirág Kulhlrális egyesület (néptánc, balett) - majo.
rette csoport _ tíízo|tózenekar _ Vöröskeresztes Nepdalkör.

14 órától Szórakoztató könnyűzene _ nosáalgia slágerek - ma.
gyar nóták - lakodalmas rock közismert dorozsmai ze.
nészek előadásában.

A kulturális műsor összeállítását-lebonyolítását ocskó Margit, a ven-
déglátás szervezését Géczi Tibor vállalta fel. A rendezvényt anyagilag a
he|yi részönkormányzat segíti.
A hiányzó 30 000 Ft erejéig további támogatókat keresünk!

AzL&D MAJORETTE csoport majálisi fellépése a láwányosság me|-
lett majorette.toborzó is! l997. szeptemberétől a Petőfi Sándor Művelődési
Házban is lehetőség nyílik e divatos, ,,menettánc'' tanulására, gyakorlására.
Igényfelmérés, jelentkezés a fellépés helyszÍnén, illetve később folyamato-
san a miívelődés i házban.

**{ .
A dorozsmai csapat május 3.án, |,7 órakor Szegeden a Bartók Béla Mű.

velődési Központban részt vesz a helytörténeti vetélkedő első fordulóján.
A vetélkedősorozatot Szeged szabad kirá|yi várossá nyilvánításának 750.
évfordulója alka|mából rendezik.

A csapat tagiai: Dóczi llona, Kormos Ferenc, Somogyi Gabriella,
Várhídi László' Veres Csaba.

Jelenléttinkkel segítsük minél többen csapatunkat sikene, jó eredményre!

ocskó Margit

Felel.Qs szerkesztő: Anderle Adám

Szerkesáőség:
Ácsné Fekete llona, Bamáné Gyuris Ágnes, Farkas Dezsőné,

Gábor András, Móra Mihályné' ollainé Puskás Eva'
Szakácsné Molnár Mária, Takács János, Vass József

Postacím: Somogyi.könyvtiír dorozsmai fiókkönyvtára.
6791 Szeged,Negyvennyolcas utca 12. Telefon: 361-010

Kiadja: Dorozsmai Nap|ó Baráti Kör

Felelős Kiadó: ollainé Puskás Éva
Hírdetések: Móra Mihálylé (36|.5z4)

Officina Nyomda
ó70l Szeged, Pf. l l2l Telefon:3l3-388 _97.476
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Csríki Béla Dorozsmán
Több éve foglalkoztatott a gondolat, hogy az egykoron Dorozsmán ne-

velkedett híres, volt labdarugót, Csáki Bélát elhívjam ana a helyre, ahol
labdarugó karrierje kezdődött.

Most, hogy csapatunk - március 23-án a Salgótarjánt látta vendégül _

elérkezettnek |áÍtam az időt, egyeaetve a sportkör vezetőivel és szurkolói.
val' hogy meghívjuk és a kezdőrugástO végezze e|.

Felesége és fia társaságában érkezti.ink a PNVAT vendéglőbe _ bár ezt
Dorozsmán csak egy pár,,bennfentes'' tudta _, de már Szegedről is várták
idős sporttársak, barátok!

A Dorozsmai Napló nevében köszöntöttiik, Acsné Fekete llona, a Napló
elnöke nyújtotta át ajándékunkat, Dorozsma törterretének kötetét, és a Dorozs-
mai Napló által kiadott Dorozsma halottai a II. vilagháboruban c. könyvet,
majd nemzeti színű szalaggal átkötve azokat az ,,ősi'' számokat, melyet Ács
Géza szerkesáett. Vass József pedig az újabb kiadás egy-egy példányával
ajándékozta meg a híres csatárt.

Közben folyamatosan érkeztek kedves ajándékokkal egykori sporttáÍ-
sak. barátok.

Csak néhány név: Gyémánt Zoltán, Mózes Béla, Lovai Ferenc, Gyuris
István, Császár Jenő, Ladányi László, Maróti Imre, Tari János, Görög
József, Dobó Ferenc.

Fél órán belü| megteltek az összetolt asztalok. Mint egy méhkas, zson-
gott a vendéglő, egy gombostűt sem lehetett már leejteni' Fényképezőgé.
pek kattogtak, 40_50 éve nem látott sporttársak' barátok ölelkeztek össze.

Számtalan kérdés és ti.irelmes, szellemes válaszok a mindig friss, vidám
és kellemes humoru Csáki Bélától.

Rengeteg kérdés lett volna még, de közeledett az ebéd, búcsúzkodni
kellett, a többit majd a meccsen vagy utána.

A lakás telefonja azonban _ ahol Csáki és felesége kicsit megpihent és
ebédelt - felfonósodott.

Voltak, kik tÍ.irelmetlenebbek voltak, és egyenest a lakás csengőjét nyom-
rák: ,,vidékrő| jöttem _ mondja egy jól öltözött 70.es úriember _ csak annyit
mondj Bélának' hogy,,Dicső tcsi'' vagyok!''

Háromezer néző érdeklődve figyelte, az idősebbek felállva a drótkerí.
téshez sietve köszöntötték.

Egy rövid és szép köszöntőben, melyet a kortárs Gyuris Imre mondott
el, élete főbb állomásait mutatta be.

Elérkezett a pillanat. Elegáns, bordó öltönyében a pálya közepóre. ment' A
birő őrájáraftzett' majd elhangzott a sípszó. Közel 50 év után újra o indítot-
ta a dorozsmai futballpályán 90 perces útjára a labdát. A versenysúlyát mai
napig tartó Béla bácsi meghatódva hagyta el azt a színhelyet, ahol labda-
szedőként kezdte.

Az öröm és meghatottság csak fokozódott, amikor az ó|töző folyosójan
összefutott a 2ó.szoros válogatott, aranycsapatban isjátszó klubtárssal, Szojka
Ferenccel, aki a Salgótarjánt kísérte el Dorozsmára'

,,Szojka * így kiáltott fel Béla _, hát te mit keresel itt? Ferikém' ti Sal.
gótarjánban nem olvassátok a Dorozsmai Naplót? Hisz benne volt, hogy
23-ín énvégzem a kezdőrrigást!?''

Majd a két focitörténelem mosolyogva összeölelkezett.
A dorozsmai csapattal és a szurkolókkal a mérkőzés után a Szélmalom

vendéglőben folytatódott a rendkívül baníságos' meleghangu és jól sikerült
találkozás, melyet a szurko|ók adtak a csapatnak' Csáki Béla és felesége
tiszteletére.

Béla bácsi további sikereket kívánt Vágó Attilának és legénységének,
majd Vágó Attila megköszönte a jókívánságokat és meleg szavakkal mél.
tatta Csáki életútját és további jó egészséget kivánt a híres |abdarugónak.

Takács János

Szerkesztőségünkbe több írás, levél érkezett, amelynek témája Csáki
Béla látogatása volt' Dobó Ferenc azt a levelet hozta el, melyben Csáki
Béla és felesége meghatottan köszöni meg a dorozsmai szeretetteljes fogad.
tatást, Gyémánt Zo|tán pedig szép levé|ben vallott meghatott öröméről,
hogy ismét láthatta régi csapattársát. Csáki Béla nevében köszönjük e
méltatásokat.

Elbocsátás uÍán
_ Beszélgetés Joó Máriával a ,'Kölyökvár'' üzletvezetőjével, az ij'z|et

fennállásának egyéves évfordulóján.
Miután létszámfelettivé vált a pedagógusi pályán' pályae|hagyóként

üzletet nyitott a piactémél'
Milyen reményekkel kezdte? Nehéz volt a kezdés' Tavaly április közepén

nyitottuk a bálásruha üzletiinket, színvonalas játékokkal kiegészíwe. Másfél
hónap múlva felttirték a boltot' A teljes ruhanemű. készletet, cipőket elvitték.
Megrrízott bennünke! de újrakezdttik'

Egt ev után mi a tapasztalata? Mivel közel vagyunk az iskolához, a játék-

készletet nagyon kibővítetttik' Mint anya és mint pedagógus választom ki a

iátékokat' Bóvlit nem árulok. Jó érzékkel van segítségemre a ferjem.
lraaketui"á. az Ő hobbija, abá|ázás az enyém.

Kikbijl tevőthik össze a vevőköreZ A vásárlási kedv fiiggvénye. A nők
első szempontja, hogy olcsón jussanak ruhához, bár a jó minőségű
szép árunak felment az ára' Ennek e|lenére még mindig olcsóbb, mint a

butik. A vevőkör nagyon vegyes. Ma már teljesen elfogadott a bála.butik.
Honnan szerzi az árul? Nyugaton a Vöröskereszt gyűjti a ruhákat' áru-

házakból visszamaradt árukészletből és családoktól. Ezért az első osztály-
nál is magasabb színvonalú extra.bálának több mint fele teljesen új butik.
áru. Tisztiorvosi pecséttel ellátva fertőtleníwe kerülnek az országba.

Milyen ántkat keresnek leginlabb? Vannak kedvenc márkák, először a
címkét nézik meg. Keresik az egyedi darabokat' Az a tapasztalatom, hogy
segítség nélKil szeÍetnek váIogatni' nem kedvelik a rábeszélést' A játékvasár-

lásnál viszont az ellenkezóje az igaz. Bemutatom melyikjáték mire képes' mi
lesz belőle, kinek való.

Megmarad_e a kereskedő szalmánál? Ezt Ínég nem tudom. Megpróbá.
lom jól csinálni, kedvem szerint árut árulni'

Távolabbi tervek _ bővítés? Nem akarjuk bővíteni üzletiinket' ezt sze-
retnénk tisztességgel csinálni' a gyerekek örömére és saját elképzelésünk
szerint' Móra Mihá|yné

Itt a tavasz!
RejtvénÉnk ffi soraiban Radnóti Miklós: Április c. verséből idézünk. Be.

kti|dendő avizsz.2. és a fligg. |. sz. sor' Beküldési határidő:
A borítékra v. levelezőlapra kérjük írják rá: ,,rejwény''. Múlt havi rejtvény

helyes megfejtése: Piski, Pákozd, Tápióbicske, Branyiszkq Cegléd, ozora..Vízszintes:2. 
Radnóti: Április c. verséből idézünk' l1' Számára. l2. Be-

folyásolja' l3. Tetejére. l4. binom gyümölcs. ló. Űrállomás névelővel' l8.

Ü.ó;'",c; 2o. rie1tett betű. 2|. Lámartine verse. 22' Átlagos röv. 24.
Függőzánal e||át. 27' Vándor pásztor' 29. Részeshatároző rag. ]0 U!4
tag7llam. 32' Repülőgép típusjel. 34. Szabó István filmje. 35. Hatánag. 3ó.
Rómán bánvavíros. 39. Nem is ftilé! 40. Megbecsüléqre méltó tett. 42'

Érdeklődik'.44. Eszköz' 45. A Move utózenekara. 47. o. D.48. Nátrium.
49. Abba az irányba.5l. Neves sakkozónk (István)' 53. Jelet vés. 55.
Görög szerelemisten' 57. Időmértékes vers egysége.

Fi)ggőleges: |. Az idézet második része.2. Szolmizációs hang. 3. Ko.
máromitelJpülés. 4. Verdi hősnő. 5. ..' et labora' 6. Libahang. 7 Hort9!il
gyi települéi' 8. Idegen női név. 9' Veri' l0. Strázsa' 15. Régi labdajáték.
l7.  Keret '  19. Dél.afr ika i  fo lvó.2 l .  Létrehozó.23. Morzeje l .25'  Azonos
betíik. 2ó. Északi férfrnév. 2-8' Mosópor. 3l. Dzsingisz kán unokája. 33.
Francia területmérték. 35. Mikszáth hívta így a feleSégét. 36. odera lengye-
lü l .37. Amely i rányba.38. Tartoz ik.39. Ablakkeret '  4 l .  Rénium.43'
Csattanós történet.45. Ebbe azirányba.5,0. Egyik vallás röv. 5|. Szén és
cink vegyjele. 52. olajcégünk. 54. Puha fém. 56' Vasi község. 58' Rádium.

A márciusi rejwény helyes megfejtéséért ,,Kiskundorozsma halottai a
második világháborúban'' c. kötetet nyerték a következő helyes megfejtők:

Dukainé Éva llona Kiskun<Jorozvna, Jerney u. 33. II- 8., Gyuris J(lzseí
Szesed, Ma(!áchu' 2. II. 5., Ktisz<j Lászlóné Kishtrulorozsma, Kun u. I.. '

Á könyu átvehető 1997. április 28-tól a Könyvtárban. BEGE
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KOVACS
Műszaki kereskedés és hűtőgépszerviz

engedményes ajánlata:
prosicÉpnx (wHIRPooL) tvtosoclrócÉpn,r

AwG 652 68 900-ról 63 900.ra (WHIRPOOL) 97 900.ról 94 900-ra
AwG 807 ó3 900.ról 59 900-ra Hajdú mosogatógép 62 900.ról 57 900-ta
AwG 8l5 69 900.ról 65 900-ra
AwG 682 85 900.ról 79 900.ra Használt hűtőgépek 6 hónap garanciával!
75 l/2 HAJDÚ 55 250-ről 5 l 900-ra Hűtőgépek, háztartási kisgépekjavítása
FLs 823 ZANUSSI 74 900.rői 62 900-ra Hétvégi fagyasztó ügyelet!
HAJDU 4l7 centrifuga: 16 900 Ft-ról Ingyenes házhozszáLl|iÍás|

l4 900.ra 
Dorozsma, Adél köz l. Telefon: 42|-122

HŰrőcÉptx (ZANUSSD
Z |63 37 900 Ft-ról 32900-ra Nyiua:8*|6'30 óráig, Szo': 8-l2 óráig

Z202 40 500 Ft-ról 35 900.ra Hiitősép csereakció!
280/60 56 900 Ft-ról 5 l 900-ra
300/| 15 82 900 Ft.ról 67 900.ra Műhe|y: Gya|u utca 12.

NŐr es GYERMEKFoDRÁSZAT
Vitorla u. 42. Bejelentkezés 463.383

Bejelentkezik, nem várakozik !

Nyitva: H_Sz_P: l3.30_19 óráig
K{s: 7.30_l3 óráig

MUNKARUHA
megrendelhető

minden színben,
fazonban és méretben.

RUTAINÉ

Kubikos utca 2. Tel.: 463-399

KUWAELEDEL BOLT
Dorozsmai út 143'
(volt Eszes malom)

Áraink:
Protein: 79 Ftikg,
Gége' flil 91 Fíkg

Nyitva:
Hétfő, szerda: I4_|1 óráig

Kedd, csütörtök, péntek: 9_1 1.30 óráig
és 14_11 óráig,

Szombaton: 8-1 1.30 óráie

o9".,rrry.r*r,,yr$g,y"*r-t
Legolcsóbban sok kedvezrnénnyel

kiválaszthatja menyasszonyi ruháját
és kellékeit.

Dorozsmai ruhaszalon
Negyvennyolcas utca I 6.

Telefon: 460-024

Lakodalmakon, valamint egyéb
rendezvényeken a jó hangulatot biztosítja

BALOG GYORGY
fúvós és tánczenekara

679l Kiskundorozsma. Törő u' 25' Te|': 463-742

,,OLCSON _ JOT!"
CSÁKI BÉLA

H as zn áltb úto r- ker e s k e dé s e
Bútorok készpénzes és bizomőnyi

vétele _ eladása
Szeged, Kossuth L. sgt. 14lC

Vasutas Sporttelep - a lelátó mellett
Nyitva: hétfőn-pénteken: 9-|7 otálig

szombaton: 9_12 óráig
Becs|és, oTP-hitellehetőség'

fuvarvállalás.

CIPOJAVITAS, kulcsmásolás :
vá|lalok: spoÍtcipö felsőrész javítást' sarkalást,

talpalást' gépi cipótágítást, cipzárcserét, törött cipő-

talpakjavítását, cipó és táskavanást, ragasztást, talp.

és sarokbélés cserét, salokbevonást.
Ebédidő: 12_14 óráig, Erkel u.4. Telefon:4ó3.504

szlt<vtz
Uveg- ballon-,

műany ag p al ack t rj lt és e.
Balabás utca24,

RACZ PIROSKA
ruŐl, rÉRrl és

GYERMEKFoDRÁsz.
Fodraszszövetkezet'

Dorozsmai út l93.
Telefon: 461-290

Kedvezmények
a zÖLD szIGET

gyogynövény üzletében !
Minden hónapban 3 napig más-más

termékcsoport 20oÁ-os engedménnyel !

Béres csepp 250 Ft/db

Talpmasszázs, ingyenes
vérnyomásmérés, új ságárusítás !

PI-víz megrendelhető!
Várom kedves vásárlóimat!

Pótáné Agi

PncTÉil M0DEtt
nIÉK. És BÁúsÜztEÍ
o Repülő, tank, autómakettek kezdőtől a
profi szintig' HUMBR0LL kiegészítők, ka.
tonák, műfiivek és gyönyörű gyermekjátékok
kaphatók.

#áib
o Francia extra bálás tavaszi nadrágok, blú-
zok' szoknyák, gyermekholmik érkeztek.
Minden szerdán délelőtt zárva! Marika

UNGI BT.
Háztartási gép szerviz
és műszaki kereskedés

Háztartási gép alkatré szek,
szerszámok, he gesztőpálcák stb.

Nyina:
Hétfő:1'4-17 óráig,

Kedd_Péntek: 9_|2 őtáig, |4_11 órátg,
Szo . :8_ l2  ó rá ig

S zeged-Kiskundorozsma
Dorozsmai út 143.

Telefon: 621460-149
szlKl KERÉKPÁRBoLT

kíná| a|katrészeket:

- kerékpárhoz, - Simsonhoz, -

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

TAPODI MIHALY esztergályos
Vállal: Síkköszörülést. -

fékdobszabályozást, _ húsdarálókés élezést,
_ esZtergamunkát, _ fagydugók kaphatók.

Széksósi út 40. Tel.: 460.0l0
vagy a 06 20 5 l9-925-ös mobil telefonon'

VITALIA BT.
Szántást. vetést

és egyéb
mezőgazdasági munkát

vállalunk!
Telefon: 463-690

Dorozsma. Jászutca34.
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JERNEY UTCAI ABC. Telefon:461-067

Bő választék, alacsony ár' a RoFl.kerben onre vár. Nálunk nem akciós a húsár.

Sertés rövidkaraj: 578 Ft/kg, sertéscomb: 578 Ft/kg, Gyf, marhalábszár 499 Ft/ke

Pacal, na meg velő' nálunk állandóan vehető!

A húsvéti nyereményjáték fődíjának nyertese Tóthmihály Tibor dorozsmai lakos.

Jutalma: vá|ogatás aziz|etben ingyen 5 percig. A nyertesnek grafulálunk!

ilW,a cipő- és bőráru ajandéküzletemben olcsó arakkal varom kedves vasórlóimat!
Megérkeztek a tavaszi-nyári cipőkol|ekciók!

Víz-, gáz- és k)zponti/ütés-szerelő, gázkészü!ék-javító mester.
Szerződéses karbantartás.

Szakmunkástanulók gyakorlati oktatását vállalom!
Hétvégiházaknyáribeüzemelése. Gázkészülékszewiz:kazáLn,konvektorésboylerjavítás.
Dorozsma, Bethlen utca 4l. reLepomveLrozÁs! Rádiótelefon: 06-20/533440 egész nap,

vagy a 462-005, 22 őráig'

Kendermagos
Fehér RoSS 308 húshibrid
REDBRŐ sárga húshibrid
TETRA-H kettős hasznosítású tojó
Napos pulyka (GIGANT)
PURINA rep cyÁnl ARoN

Dorozsmai űt47lB
Telefon: 460-563

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

Telefon: 06-30/380-574,vagy a 460-959, és a 460-033

(az oruosi rendelő mellett)

Tavaszi és nyóri áruk folyamatosan.
B a l lagó b lúzok érkeztek I 4 80 F t-tó l.

Fűnyírók' fitrógépek'
sarokcsiszolók, mosógépek'

centrifugák, boylerek és
egyéb elektromos gépek javítása garanciával.

ocsKó FERENC
villanyszerelő mester,

elektromos készülékj avító technikus.

Dorozsma, Vadliba utca 36. Telefon:462-0ll
Rádiótelefon : 06-30 l 534-460

Dorozsma' Szt. János tér 1.
Szemüvegkészítés és javítás, SZTK-ra is.
Keretekre 2DYo-os akció folytatódik.
Filmelőhívas, nagítas ! SzínesÍilm 3 80 Ft-tól.
A dorozsmai ABC műszaki részlegén!
Kontaktlencse-tisztító, táro lófo lyadék.

Nagyné

(az orvosi rendelő mellett)

TUNGSRAM izzók, |ámpák, kapcsolók, vezetékek, edények,
- üvegáru, boyler, mosógép-alkatrészek.

Nyitva: H_P: 8-16 óráig, Szo.: 8-11 óráig
Telefon: 463-660

(az orvosi rendelő mellett)

Selyemkosztümök, ballagóblúzok, fehémeműk' farmeráru olcsó
áron. AVoN kozmetikumok árengedménnyel anyák napjára.

Nézzen be! Maríanna

Nyitva: H_P 9_l6.30 óráig, Szo.: 9-1 1.30 óráig
Telefon: 463-660


