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Az elmúlt év tavaszánjeient meg a
Csongrád Meg;yei Levéltár gondozásá-
ban Durrainé Bogrrár Jú]ia és Kanyó Fe-
renc Á rndsodih uiló,ghó,ború szegedi
hősei és ó'ldozatai címú könyve, adattá-
rában 4728 néwel, s a folytatás máris
asztalunkon.

Kanyó Ferenc munkája a Kiskun.
d oro zsmo' halottai a mó,so dih u iló,g hi'b o.
rúban címú könyv. Azért volt szükség
külön kötetre, mert a település annak.
idej én Nagy-S zeged közigazgatási hatá-
r.ain kívul esett, íry doklrmentumai,
iratanyagai is másutt találhatók. Mint
E]őszavában Acsné Fehete llonlz, a Do-
rozsmai Napló Baráti Kör eintike írja:

,A töröh hódítdshTr elpusztult, majd új.
raépített, a redemptio réuén önó,llósó'got
és méltósd,got nyert Doroz'sma, rnely a,
l+ésőbbi önó,lló faluahnah: Ullésneh, Bor-
dó,nynah, Forrílskűtnah és Zsombónah
kibocsó,tó nagyhözsége uolt, az 1973.ban
elu eszett öná,lló só,g gal mintha önbec sü-
lésé't és méItósó,gdt is e\uesztette uolna.
1990-bén az Acs Géza ó,ltal eLindított Do-
rozsmai Napló az önmagunhrg taló,Ió's
prograrnjó,t hirdette meg...',. Ennek a be-
csü]etes és méItó programnak ke$'e1e-
tes vállalkozása ez a kötet, mely nem.
csak Kiskundorozsma, hanem a haj dan-
volt testvérközségek' a mai önálló fal-
vak, halottaival szembeni adóságot is
igyekszik törleszteni. Egyértelműen bi-
zonyítják, hogl a mú}t, a félmúlt tiszte-
leté, ismerete, az örökség tisztességes
felváIlalása, e1eink emlékének őrzése
rnegtartó erő, közöséggé kovácsoló ener.
gia. otven évig hordta magában, elte-
metve és Szésrenkezésre Ítélve a harcte-
reken. Icivészárkokban' munka- és kín.
zótáborokban veszett apáink, na5lapá-
ink, férjeink, fiaink emlékét ez a nem.
zet. De megőtizte' A Radnóti-óhaj -

,,Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasz-
tó éji felleg'' - után mindannyiunk szá-
mára föllebbenthető a fátyol' A fájdalom
ug5'an megkopott az időben, de a fe.
lelősség, a ránk testáit munka maradt.
Ezt isnerik fél mind tobb kis és naryobb
közösségben, ennek, a múlt tísziázása

érdekében tett váIlaikozásnak péIdamu-
tató gesztusa ez a kötet.

Kanyó Ferenc a legfrisebb helytörté.
neti és hcLdtörtéfueti hutató,soh, csak a
közelmúltban fe]szabadított dokumen-
tumok vizsgáIata eredményeként írhat.
ta meg bevezető tanuimányát. A törté.
neti áttekintés nem csupán Kiskundo-
rozsma második világháborús viszonyát
elemzi, de végtgkíséri azokat az e5lsége-
ket a háború terepein, ahol a kiskundo-
rozsmai katonák harcoltak, szenvedtek,
és elpusztultak. A kötet 530 ó,lcJozatnah
á'IIít emléhet : honvédeknek, munkaszol-
gá1ato9oknak, hadifoglyoknak, leven-
téknek' deportáItaknak és polgári sze-
méiyeknek. Ery kis település-bokor 530
áIdozatának, s minden lexikon-szócikk
mögött félbetört éIetek, családok, tú}.
élők súrrisödnek. A tanulmányt és a Ie.
xikon-összeállítást - mintegy hitelesítő
dokumentum-csokorként _ melléhlet
egészíti ál korabeli naplórészletekkel,
]evelekkel, fotókkal. Ezt a részt Ander-
te Ádam áIlította össze. Néhány sor
Kecskés P. Pál hadinaplójábóI: ,,1942
augusztus 16. Később újra eszméletre
tértem, még mindig rengeteg golyó fu.
tyült hörülöttünk. Jajgatas es üuöltözés
hallatszíh ó,llandóan. Kiab ó,lj i,h, u i gy d.z-
zatok, oldalt janneh az oroszoh. Felha-
pok én is egy puská.t, uan soh, de nem
jönneh a,z oroszoh. A Zls. űr mellől rnem
megyeh el,beuiszern,, haeste lész. Nagyon
nehezen telih az idő, Most tudorrl csah
ó'tgondolni, hogy milyen irtózatos dolog
uolt, ami itt történt uelünh...,'

olyan erkölcsi parancsokra szület-
nek ezek a kötetek, melyek tul az em\é-
kezésen és tisztelgésen erősítik ben-
nürrk azt a szándékot: soha nern enged-
hetünk hasonló pusztuiást, soha ne kell-
jen gyerekeinknek' unokáinknak ilyen
könyweket szerkeszteni' Ma _ sajnos -

van még dolguk a történészeknek, IokáI.
patriotáknak, túlélőknek és örököSök-
nek _ mindannyiunknak| Sok még az
adósság!

Pedagógus.búcsúztató
. 

A Jerney János Altalános Iskola ne.
velótestüIete meleg szíwel bírcsúzik a
nyugd(jba vonuló Atlasz Henrikné ta-
nítónőtőL Tanítói diplomáját 1964.ben
Baján szerezte, ezt követően mindvégig
dorozsmai grerekeket tanított: először a
külterületi Madách iskolában, majd
I974-ta, isko]ánk alapításátóI a Bölcs
utcai, aztán a Jerney utcai épületben.

Nevelőmunkáját a gondos lelkiisme.
retesség, a magas szakmai színvonaijel-
Iemezte. Kezdeményezője volt a tan-
tárglcsoportos oktatási forma bevezeté-
sének. Gyermekközpontú szeméIyiségé-
vel elérte, hogy tanulói rendszeres olva-
sóvá, könyl"tátlátogatóv á váItak, szépen
fogalmaztak, helyesen írtak. Zeneí
adgttsága párosu1t felkészültségével:
furulyazenekaráva]' hosszú éveken ke-
resztül eredményesen vétt részt a városi
kultúrális versenyeken, ért eI több első
és második helyezést. Mindezek mellett
éveken keresztül gondosan eLl'átta a
glermek. és ifiúságvédelmi feladatát ís.

Közbenjárására a szülők szívesen tá-
mogatták az iskola neve1ő-oktató mun-
káját, :tégeztek igen sok társadalmi
munkát'

Igazgatója és kollégái javaslatára

1987-ben,,Kiváió munkáért', miniszteri
dicséretben részesüIt, idén júniusban
pedig - hosszú évtizedeken át nyújtott
kieme]kedó tanítói munkássága elisme-
réseként _ Ma5rar'Bálint, a Mag'ar
Kóztltsaság közoktatási és közmúveló.
dési minisztere a ,,Pedagógus SzolgáIati
Emlékérmet,, adomány o zta neki.

Ági, kívánunk Neked hosszantartó,
gondtaian nyugdíjas éveket!

LázátZo|tán
igazgató

Szomorú kötelesség
(Megjelent a Szeged círnű folyóir.at ápl.i l isi szárnriban/

Ercnét ftLarad'and,óbb ernlék a d,orozsmai ó,ldozatoknak

Tandi Lajos
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Képu i slilőink fi, gy elméb e !

Pocsék uszoda
,,A májusi, a nyát eleji eső aranyat

ér! -mondjaaközmondás, s ez íryisván.
De a dorozsmai, az ttglmevezett va-

sfunapi nag mezőgazdaság1 árudöm.
pingnek sajnos kevésb{.

Pedig a csapadékos idő hozta el
mindnyájunk örömére - fóleg pénztitt-'
cánknak - a szép és olcsó árut. Az utóbbi
években a piac területe főleg csapadék
után mind jobban vizesedi\ hisz amúgl
is a község eryik legalacsonyabb terüle.
tén fekszik. Az'idősebbek még emlékez-
nek a Huszár házhátamögött folydogá-
ló vadüzi patakra, grermekkorunk
dzsungeljére és bunkerjaira, anagr fűz-
fákra, amely alatt még folydogá|t a vÍz,
egészen a Báriomkerti kertek aljáig' me-
lyet még az 1879-es nagy árvíz haglott
ránk. De amit másokkal eryiitt idén má.
jus 25-én és június 15-én tapasztaltam,
az már meghaladja az át|ag piacos túrő-
képességét. Az idősebbek és fiatalok ki-
sebb-na5'obb szerencsével vettük a göd-
röket, ká!úkat,,,tengernyi,, nagtságí
pocsolyát, hisz a piacon a vevő riltalában
az átut flrryeli.

Ery fratal pár mellettem talrílóan je-

$rezte meg, amikor nary bugryanással
elmerült cipőjük ery vizes.gödörbe: ,,A
szép és méregdrága Sportcsarnok mellé
nem kértiik ezt a pocsék ''uszodát,]!

Renré|ük, hory elegendő, csapa-
dékban gazdag nyarunk lesz - erre iga-
zán szikséggnk is lenne -, de'u5'an-
ilyen szükség lenne á piac teriiletének
rendbetételére is. Erre igazán nem kel-
lene nary ráfordítás, versen;rtárryalá-
sok kiírasa stb., de eg' kis szervezéssel,
'körültekintéssel, minimáIis anyag! rá-
fordítással, rendszeres gondozással meg
lehetne oldani a dorozsmai Diac vizes-sá-
ros gondjait.

Takóts Jd,nos

Felhívás
. osztálytalálkozóra!

25 éves osztálytalálkozót sze*
vezünk az!972hen a volt E.elsza-
baduírási általános iskola 8/b osz-
télyában végzettek számáta. Osz.
tályfónökiink Gyenes Péter volt. A .
talrflkozó valószÍnüleg szeptem.
berben |esz, ezétt kérjirk minden
volt osztálytársunkat, ho5' július
3 1-ig j elentke zzenek D ót óné Rese.

. terits Erikánríl a 460-372, vag
Papp Istvánnál, a 461-030-as te].e-
fonszámon'

Kirakodóvasar
Havonta ery vasárnapon a Vásártér

környékének utcái megtelnek autókkal
és emberekkel. Mindenki a dorozsmai
kirakodóvásrírra iryekszik' Mi is odaér-
deklődjük magunkat. Nehezen, de át-
vergődünk a tömegen, és kivríncsiságtól
vezérelve elindulunk az árusok sorai kö-
zött: vajon milyen ,,kiÍIcs''-re találunk a
qok apróság között kutatva?

Széles a választék. az ember csak
bámull Láthatunk ruh,ákat a használt-
tól a legújabb divatig. Ha tovább böngé-
sziúnkaz árusok portékái között, újabb
és újabb felfedezéseket tehetünk: új és
dohos szagú kö,nyvek, kazetták, leme-
zek, bútorok. Es persze az éhes va5'
szomjas polgárról is gondoskodik a vá-
sár: lacipecsenye, lángossütő, büfé, éóes-
ségkereskedó. ReggeltőI egészen a déli
órákiglehet kóborolni az érclekes és ér-
tékes tfugiak között. És végiil senki
nem álja meg, ho5' valamiféle vrásrírÍi.
ával térjen haza.

q.A.-J. E.

olvasóink leveleiből
- Sokak fant áziájátmőzgaita a kör-

nyező falvakban megrendezett falunapi
ünnepség-sorozat. Dorozsmán miért
nincs ez ígr? Az ebből befolyt összeg pe-
dig ráférne a falura. Vállalkoző |erne rá,
és igény is. Mi az akadálya?

-Az Erkel és Dobos utca sarkánál
lévő téren június 7-én szalonnasütéssel
erybekötött barátságos eótet rendeztek
az arte- lakók, Babai Jrínos vezetósével.
A térnek nevet is adtak: PóniIó térnek
nevezték el a helyszínt

- A Dorozsmán eligazotlni kívánó
nehézhe|yzetben van, mert hiányzik a
térkép. Azo|áh-háztól a hirdető- és tér-
kép-táblát kihelyezték a Széksósi utcá-
ra. Onhan azonban elvinni sem szabad.
mett ez a Közút tulajdona. ott nern tölti
be rendeltetését. A kirendeltség elé vagl
a parkba lenne szükség elhelyezni ery
Dorozsma térképet, kérik a lakosok.

- A ktirnyezetgazdálkodási KHT
Dorozsmára kihelyezett dolgozóit dicsé-
ret illeti. Az orvosi rendelő előtti tiszta-
ságra, valarhint a frik gallryazásáta és
e$'éb idevágó munkára kii.lönös gondot
fordítanak -'vélik az ottani lakosok. 

.

Közlemény

VIKTóBIA néni sírjánál keryele-
ti megernlékezés a temetóben: 1997.
júIrus 6 -án délután , u,*o,}i]j;",i,,,

Kis dorozsmai

TEBOLY L
Bicikülopási j.árvány dúl Dorozsmán.

Már nem fu ,,ügl'', ha valaki nem találja a bolt
elótt öt perccel előbb letett, lezáit kerékpár.
ját' Van, fi öt év alatt bat tÉciklit vesztett.
A rendőrségnek már be sem jelentjii&.

Jótanácsként javasolják a,,tapaszta|-
tak'': ne a keréfuát*, záll1l:kte, hanem va]ami
el nem mozdíthatóhoz kapcsoluk. Lehet,
hory ez sem elég? Valószírriileg zárt kisteher.
autóra dobják fe| a Lezált' jatgányokat? Csa-
patokbaq dolgoznak a tolvajok? Ki kellene
valamiJ találni' de mit?

rÉsor,y rr.
A nagzbani pia c átetesztőképessége cse-

kély, ezéft' az őstermelők százai kilométeres
sorokban rostokobrak, zajongan4k, szemetel.
nek a narybani piae Lörnyéki utcákban.

- Ha nem tetszik, költözködj a Rózsa-
dombra! -, javasolfa es/ nepper ery szelíd
dorozsmai dohogására válaszként.

Ez lenne a megoldás?
Mindenesetre azlrátszík ha a dorozsmai

narybani piac rendezési terve el is késziil,
illetve, ha el is fogadják, Szegednek akkor ís
.sztiLksép lenneegl másik-második na5zbani
Pi'acra is' 

4e

Teher és személygépkocsik, erőgépek
hidraulikus rendszerének j avitását

valamint autóvillamossási szerelést -
autóriasztók - magnóirádiók; _

központi zárak beszere|ését vallalj a.

Gépj ármű Mechanikai KFT.

Szeged, Kollégiumi út 4.
Tel.462-661

i
Kiiszllnetnyilvánítás

A kiskrrndorozsmai Csaláilsegítő-
-ház ebben az évben május' június hó-
nap fordulóján Lis -csomagol.ka]
köszöntötte a gondozott családok
ryermekeit a GYERMEKNAP ON.

A csomagok összeállításában se-
gítséget nyújtott számunkra:

Pajlovics Bt - sláger ÉleLni-
szerbolt,

Götög J őzseÍ zöldséges,

Privát ABC,
Új''arine Neg-enriyolcas utcai
Trafi\ia.
Segítségii&et a ryermekek nevé.

ben is köszönjir}! ..

a Csalúd,sbgítőhdz
' csaldrJgöndozói

MóraMihő'Iyné
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Sokakban keltett felháborodást az a
döntés, amely a városrészi alapból 1,2
millió Ft-ot különített el a Domaszék -
Dorozsma Sportvadaszki5r tészéte, az
amúgl Dorozsma kerületén lévő Va-
d'ászház me gváItásához.

Ho$l tisztán lásson ezen ügiben, a
na$lközönség is, megkerestük Petrov
Andrást, Domaszék-Dorozsma Va-
dásztársaság elrrökét, aki tájékoztatott
bennünket a kia]akult helvzetrőI.

_ Új vadászatí ttirvény szüIetett,
amely úgl határaz, hogy a földtulajdon.
hoz kötődő leryen a vadász ati jog.Ez azt
eredményezte, hory kisebb íiildtuiajdo-
nosi közössége\ alakítottak vadászterü-
leteket. A mi vadásztársaságu'nk a me-
g'ében a mrísodik vas/ a harmadik leg-
nagydbb területtel rendelkezett, í5l ele.
ve' adódott, hory rra5'on 5'orsan itt is
megindult a változás. Na nem belülről,
hanem a küIsők szorgalmazták, pl' Bor-
dríny, hogl kisebb területekre tagozód-
jtrnk. Először kialakult belőle né5' terü.
let, illetve majdnem öt, rnert Móraha-
lom is magáho z kétte az ő közigazgatásí
területén lévő. általunk használt tészt.

Tehát kialakult né5l vadászterüIet,
és arla ugyanannyi vadásztársaság is.
Elvileg több is alakulhatott volna, ' de
össze kellett 5nijteni a Íiildtulajdonosok
aIáírÍsát' (legalább 307o.ot), hory össze.
hívják a föIdtulajdonosok közgnílését.
Nekiink többé-kevésbé sikerült össze.
gníjtenünk, és ennéIfogva össze is hív-
tuk a tulajdonosokat. Ki volt hirdetve
harminc napig, de nem gni]t össze csak
pár ember' Am ettől függetlenül a tör-
vényt végre lehet.hajtani, mert a meg
nem jelentek helyett a jeglzők nyilat.
koztak mindenütt. Domaszéken ném
alakult ki olyan törekvés, hogy önáló
társaságot alapítsanak, ígr.azt a részt is
a dorozsiaai kőzigazgatási határok mel-

VADOSVENYEN
lé tudtuk kapcsolni. Ezen az apqóvadas
terüIeten eI kel érni azt az 5.6000 hektár
vadászható terüIetet, ho5l gazdáIkodni
lehessen. A mi területiink úgl hozzá-
vetőlegesen 5700 hektár.

- A Vadászház tulajdoni helyze-
te érdekelne...

- A Vadásztársaság tulajdonában
volt ez aYadásizház - oreghe$' dü]ő 25
sz. ahozzá tartozó 3 és féI hektár terü.
lettel e$rütt. A mellette lévő Na$'szék
feiénk eső része természetvédelmi terü.
Iet, a 80.as években váltotta meg a Tár-
saság'a Termelőszövetkezettől'

Vadásztársaságunk a na5lobbak kö.
zé, tattozott _ Szegedről Mórahalmon,
Forráskúton, Zsombón át Szatymazig -
sok vadásztagot, szám szerint ézáztizet
számlrílt' Ez nem azt jelentette, mint
például ery részvénytársaságrráI, hory
ebben ennyi embernek része is van, í5l
nern, de ha a Vadásztársaság megszú-
rrik, akkor a vagyon a tagok között
eg'enlő arányban felosztható. .

' Nos ez aYadaszbáz,mivel a dorozsmai
közigazgatási tertiletón van, - mi építet.
tük-, magát atarsaságot is dorozsmainak
alapítottá\ íg hát logikus, ho$l az itte-
niek tulajdonába kellene kerüInie. Vi-
szont a közi.iltink kivá]t vadríÉztagokat,
tá.saságokat kártalanítani kellené, hory

. ez a miénk maradhasson.
_ Az az összeg, amit a részönkor-

mányzati .alapból elkülönítettek,
. e|églesz?

. Nem! Ez körü]be]üi a felét fedezi,
.a többit az itt mega\akult Vadásztársa-
ságrak keII kigazdáIkodnia és kiÍizetnie.
Erre van is reális lehetőség.

. - A jelenlegi Társaság hány fő.
bŐl áll?

- Harminckettő, zömmel szegedi iII.
dorozsmai lakos és két fő DomaszékrőI,
kettő SzatymaztóI, egr fő Zsombóról.

Annyit szeretnék még hozzátenni,
ho$l sikerült igazolnunk a Részönkor-
mányzatnak, nern érdemtelen helyre
kerüIt a megszauazott J',2 millió foíint.
Hiszen a természetvédelmi terüIet köz-
vetlen környezete nem e5l drótkerítés.
sel közbezárt magánbirtok, hizlalda stb.
hasznát ryarapítja, hanem avadászat, a
vadgazdálkodás és vadvédelem nemes
céljait szolgálja'

- Már tégőta esedékes, hogy a
. Y adásztársasággal megismerked.
jtink' a lakossággal közvetlenebb
kapcsolat alakulion.

- Igen, már tavaly is szóba kerüIt, de
még nem volt meg az íj vadászati tör-
vény, és akkor még zavarosabb volt a
helyzet. Viszont a jövőben, ha nem is
olyan terjedelmesen, de többször keII
errőI beszéInünk, mert az űj helyzetben
sokkal több alkalmat kell keÍeqnünk
esrmással, mivel e$lmásra utalt a vi-
szony a terelés, a vadászat, vadgazdál-
kodás között. Nem beszé]ve arról, ho5l
vadkárok is vannak a mezőgazdas{g.
ban, és ezt is más megvilágításba helyez-
te ez a törvény. Nem ártana erről is egr
rövid ismertetés. Utoljára köszönjük,
hogl íry döntött a részönkormányzat,
mert tudjuk, ho5l sok más gond íé van,
még égetőbb itt Dorozsmán, de ez olyan
helyzet volt, amit sürgősen és csak most
lehetett megoldani.

I5l lehetőségem van arfa' hog' aVa-
dásztátsaság nevében íeiajánljam a he.
lyi iskoláknak: a kirándulasaíkat, ke.
rékpáros turáikat tanulóiknak s?etvez-
zék íde' Előzetes időpontegleztetéssel
kellemes programot adhatnak a Syere-
keknek, játékkal, sportolással, közös fő.
zéssel fúszerezve.

Vass József

FeIeIős szerkesztó: Anderle Ádám
Szerkesztősée:

Ácsné Fekete Ilona, barnáné
Gyuris Agrr.es, Farkas Dezsőné,
Gábor András, Móra MiháI}mé'
ollainé Puskas Eva, Szakácsné
Molnár Mária, Takács János,

Vass József
Postacím : S omo5ri.könyvtár.. 

dorozsmai.fió]<könvwára'
6791 Szeged, Negrvennyolcas utca

12. Telefon:361-010
, -Nlaola:

Dorozsmai Napio Barati Kor
Felelős Kiadó: ollainé Puskás Éva

Hírdetések: Móra Mihátyné
G6r-524)

. Fátosz Nyomda

KIVONAT

Kiskundorozsma Városrészi önkormrínyzata |997. március lO.én tartott
ü|ésének j egyzókönyvéből.

HATÁRozAT

A Kiskundorozsmai Vrírosrészi önkormányzat megtárryalta a Dorozsma-
Domaszék Vadásztársaság kérelmét és az alábbi }iratátozatothoztaz

l. 1.200 eFt támogatásban részesÍti a sportkört a vadásztársaság mega'laku-
|ásával kapcsolatoskölíségekhez.Azígy átadott pénzeszközzel aJózsefAttila
Társaságból kivált tagok vadászitázi vag;yoni részét köteles megváltani.

2. Ennek fejében a Kiskundorozsmai Városréjszi önkormányzat a vadászhá.
zat tetmészetvédelmi, nevelési-oktatási tevékenységre a szükséges időben és

ryakorisággal használhatj a.
3. Amennyiben a vadászház elidegenítésre kerlllne a vadásztársaság'köteles

^z átadott iisszeg kamatokkal növelt visszafizetésére az önkormányzatbeftze.
tési számlájára.

Thurzó Ferenc. sk.. Jenei Ferenc sk.
. képviselő képviselő
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25 éue épüIt

Tessziik a dolguirkat
Dorozsma központjában az ABC á'rl1ház falán egl tábla hirdeti:

1972.ben éptiüt, és csupán 6 hónap alatt' Iparcikk-és élelmis zetoszhá7y
kapgtt helyet ezet ép1tményben. Ki tudja, hányan dolgoztak az é|e!-
miszerosztáIyon? Ma az Ar.Esz iizemeltetésében műköilik. Dobó Ist-
vánné vezényli az eladók csapatát. E jubileum alkalÍnából beszéIget-
,ii''1 1"|rkával és férjével.

M iko r le tt üz Letu ezető ?
1992"ben kertiltem az eg1ség élére, előtte aZöldéttttél, majd az

ÁrÉsz központjában dokúam. Mivel ehhez kedvem is volt.és a
megfeleló vizsgákkal is rendelkeztem, elvállaltam a vezetést.

Bérlő uugy ulhulmuott?
Alkalmazottként dolgozunk férjemmel' Bir.zonyos dolgokban azon-

barr szabad kezet kaptunk, példárrl a tőkehrts árusításban, Iétszámgaz.
dalkodásban' Jutalékos, plusz prémium rendszerben dolgozunk.

Hú.ny főuel dolgoznah?
osszlétszámunk 24 fő. ot tanulónk van. Férjem szakoktató volt a

hrrsipari szakközépiskolában, most ő a helyettesem' A rnúszakvezetők
Barta Mária és Kettész Tiborné, Klárika. Nary segítségemre vannak.

Mih u főbb ir(l'nyelueh rnunhú'júbun?
Az akciós termékek minéI széIesebb propagálása. Ilyen volt példá.

r:l a CooP akció. Lejárt szavatosságú áru nem kertiLlhét a puJtra.
Áztán: mindig Íiryelő állásban kell lenni tolvajlás rniatt. Nern uto]só-
sorban pedig a határozott feryelem. Nálunk két műszak van, Az u.n.
,,öb,!kező,, műszakkal oldjuk meg a lniányző létszámót.

Mihor jut idő u csal(t.dru?
A hét vége a családé. Ery kislanyrnk van 14 éves' Szombaton és

vasárnap e$rütt vagrun-k. A glerekemnek semrni esetre sem javagol.
nám, hogr kereskedelmi szakmában dolgozzon ilyen szinten.

Milyeneh u (truih?
A közepes szint alatt tudu* maradni. Áz akcióink azok' amiért

érdemes ide jörrni a vásárlónak' Egész évben CooP a}ciókat szerve'
ziink.

MiLyen u közérzete?
A p"roblémák jönnek, azokat a legrövidebb iclő a]att i$,ekszii'rü

megoldani. Ezektől fiiggetleni.i{ a munkatársairnmai i5zekszem meg.
értetni magam, hiszen esinnásra vagrun} utalva. Jó a légkör is, s ez a
Iegfontosabb ery ilyen jól feJszerelt nagl tiszta áirrház eSetében.
TessztiLk a dolgunkat' jól érezztiik magunkat. -

MóraMihá'lyné

Foci

Hogyan tovább?
A labdarúgó NB II. keleti csoportjábaa á Kiskundorozsma - par.

don: Szeged-Kiskundorozsma - csapata az ötödi.l. helyen végzett íry
jogot nyert az NB l)B.ben történő szereplésre. Ha a bajnokság során
,,ekzórt,, pontokat tekintjiir}; akLor igaznak látszik PálÍi elrrök úr
cé\|a: irány az NB I.

Most már mindery, ma a rrary kérdés horyan tovább?
Vágo Attila edző június 2-án a szegedi F.LEN klubban úry nyilat-

kozott: ,,nem biztos, hory ezt a csapatot Szegeden Szeretni fogiák!"'
rnivel Szegeden a Torony alatt ú5' döntöttek, hory a következő idény-
ben a Szeged.Dorozsma csapata használhatja a Felső.Tisza.parti sta-
diont. Ho5r ez kinek jó? A dorozsmai szurkolóknak bíztosan nem, Ki
fog oda utazni?

Avárosnakl Hát igen. Ha nincs csapat, szerziin} eglet. Ezt erősíti
meg Narylaki l{á]Ínán is a DéLma$'arország június 18.i szátnában:
,,Ez a gesztus cilyaq amit nem szabad visszautasítani''. Ehhez Vágó
Attlfahozzátette: ,,Nem lzeretném, ha a dorozsmaiak kiátko znának.,'

Végleges döntés még irincs, remény talán van EuTa' hogz a jövőhen
is lesz foci Dorozsmán'

BÉGÉ

Szú,llongó híreh szerint a SZEAC tulajrlonosu több tízmilLiós fel.
tliítúst Üég2ett ű Tisza-pari skulionban, ezért csah höttségtérítés utú,n
mondana Ie a sklrJionról. Ha ez így lenne, Dorozsma touú'bbru is
Iú,thatnu focimeccs e het.

Elveszett kandúr sziámi cicánk.
Jutalom: kiscica. Tel.: 460-189

Lopásbiztos reklámtáska ]
- Dobre Tag kívánok| - köszöntötte európaiul XYkát legrrjabb

ismerőse, opti Miska bácsi. - De furcsán fogod azt a nájlonszatyrot! -
méreget a formá'lat}an batyr:}'ént szoronga'tott tásenykát Yka kezében.

- Hát igen... Ez egl speciális nájlonszatyor, pedig nem is a BT'
tizletéből számazik, - simítot'ta ki a ,,varázstáskát,| tulajdonosa.
Kedvenc üzletem most.csak ilyen ,,se fíiLle, se farka'' táskát kapott
csomagolóányagnak' Azaz fiiLle van, csak a farka helyén - a táska
fenekén.

- Látom már! - glönyörködött opti Miska. - A szája viszont
méretes mint a gazdájának...

Mielőtt XYka megsértőilhetett volna, meglepő javu sla11"1 611' 
"'uMiskabá]:

- Cseré!ünk szatyrot! - ajánlotta fel ryönyörii, horgolt taskáját a
selejteséÉ.

- Miért? Ez nagyon t'bssz íialet lenne onnek! - hitetlenkedett Yka.
_ Dehory is! Ez e5' bombabiztos táskal Az előzőbő| éppen most

loptá,k ki a pénztáteámat. ebbe viszont á gazdája sem bír belenyúlni,
ha rendesen a fl.iLlénél fogia.

- De beletenni sem bíl semmit! - aggáyoskodott a régi tulaj.
- Annyi baj leryen! Úglsirrcs pénzem vasarolnil -, s már át is

cserélte a két taskát opti Miska.
.- Boldogan fogta fiiilön új szerzeményét, s a nyitott aljú szatyrot
lóbáIva elégedetten útnak eredt.

- Meg tudod - szólt vissza ravaszkás mosollyal]Ykának, _ íry ar"ra
is van esélyem, };rogt az emelkedő életszinvonal- lassan}ént alulról
feltöIti a taskámat!

: oII'é

Isten éltesse!
1897. június ]-7. _ 1997. jún,ius 17.

l0O'év.pergett Ie Szücs István bácsi életében. I(ét emberöltő ma-
napság' vary néha még armyi sem' Nem néz ki nyolcvanná többnek.
Csengetésemre leánya nyitott kaput, de már ő is ott állt az ajtóban, ho5'
fogadjon. Egészséges, napsiitötte arcú, segítségnélkiil mozgó ember Pista
bácsi. BeszéIt, meséIt Ííatal korár.ó| mun}abírásáról, katonaetetérfl, az
I. világbábonrró| évre, hónapra, napra dátumszerúen ernlékezvé.

Pista bácsi fiatal koraban Írasr'on szerette a lovakat, á csikókat,
maga' is sokát nevelt. Szerette a'íiildet és a földdel járó 4unkát' A háborús
sebesiiLlésén kívtiLl betegségről eryáltalán nem beszélt. Egész éIetében
egészségesen élt..Azt mondta: ,,úry normálisán''. Picinyke páinka öreg
glomrának és még mindig llsírral főzött ét,elek, a húsokban is a legzsíro.
sabbja. amit naryon sáereti Persze már sokkal kevesebbet' mint valaha.
Nem késztiüt ő erre a magas korra' Tette mindig amit bírt' s epszer csak
száz esztendős lett' Hatvan évesen vizsgázott motorkerékparból.

Két édes lánya mellé magáiJtoz vette a közeli rokonságban hárorn
éveserr árván maradt leánykát, íry hármat nevelt és adott féx1bez.

Pista bácsi ma is fogékony az új dolgokra. Erdeklődő ember.
Kontakt lencsét visel, hogr ne leryen gondja a szemtiveggel. Napon.
ként egediil boiotválkozik és eryedü íiirdik, mirlden segítség nélkiil,
Panasza az időjfuásta van csak. Amit mindig elfogadott és szeretett,
az most ellensége lett. A széI a testének, a nap a szemének.

Sziiletésnapi iiurnepsége a SZIKI sörözóben volt. Szépen megterí
tetb asztal fogadta a köszöntőket, a vendégeket és. a rokonságot.
Virágkosarain' ajándékain olyan elgondoltató volt a 100.as szám'

Farhas Dezsőné

Kedves vfu.árlóink!
A megszokott akcíónkat július 4.tőI tovább folytatjuk.

Ajá,nlata,ink:
1,5 l olimpos üdítők: 129 Ft, darált hús 400 gr.: 115 Ft

Töltött káposzta 400 gr.: 135 F.t,
. 8 tek. WC papír: 159 Ft, Bioopon áztató.700 gl, L77 Ft.

Szeretettel várj uk vásárlóinkat !
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Majá.Iis aböIcsőben

.Ilyen mát volt
A Bölcs utcai óvodában április 30-án jsmét megrendezték a ,,Ma-

jálist''. Nem kis ügalommal vátt,ák ezt a napot a szewezők, a ryerekek
és szü]eik. Az előző hetek hideg, szeles napjai után délutánra, minte5'
,,közkívánatra''}idertiüt az ég, kellemesre fordult az időjárás' Két éve
sziiLletett az ötlet, hory már óvodáskor.ban ismerjék meg a grerekek a
természetes anyagok féIhasznáIását a rnindennapi munkában. A
sziiLlők bevonásával, évszakhoz kötötten ősszel a sziiret, tavasszal
majáIis keretében. Az e]ső év süere arra buzditoíta azóvónőket, hory
teryék ha$'ománnyá a változatos foglalkozásokat . Ezek a rendezvé.
nyek alapítványi támogatással jöhetnek létre, hisz az a|apítvátnyt
támogatja a bevéteI is (A belépődij felnőtteknek és ískolasoknak 200
Ft volt).

VoIt ítt nemezelés, Iéggömbfestés, batikolas, gyertyaszínezés és
mártás, varrás, papírhajtogat'áls, ag1agozéts, kukackészítés, ryönryö-
zés.

Mindeközben eszem-iszom. dínom.dánom. kínálas. Itt készüIt a
kókuszgolyó' s mindjárt fogiasztani is lehetett. Finom volt a rizses
csoki és az égetett cukor. Végígszem]éIttiLk a kiirtöskalács készítését,
ihattunk capuccinót, Iimonádét és más üdítőt.

Az óvoda udvaráról rövid időre az óvodások édesanyjuk köszönté.
sére bevonu]tak a terembe . Az anyáknapi iimnepség meghittebb körÍil.
mények között már nem is lehetett volna.

Eijöttek ,,noszte|g}ázni'' régi, volt nebulók és \tozaátaft,ozílkts. A
hangulatos rendezvényt tombolasorsolás zfuta. Afődij, két torta, ery
áldozatos és íiryes édesanya - Vass Ferencné - ajándéka volt. Az óvoda
megbízottvezetője, Pappné Sörös Júlianna kiemelte azt a csapat.
munkát, amivel létrehozták ezt az em|ékezetes napot.

Támogatók: uivari La,sztané, Kölyökvár, ocskó Zsazsanna,
Matry Veryi Diszkont, Bányai Cukrászda,'HÚsxnR xrr. ra.
BIó, RENó, Makkosházi'krt.i Ebso Benzinkút, Ér-rxpR Rt.
Papír kuckó, Speciál Bt, Providencia Biztosító Privát ABC,
Zöld Sziget Gyógynövény Szakbolt' Fix Pont Diszkont, oázis
virágbolt, Görög József zöldség- és g5rümölcskefeskedő' vad-
Iiba vendéglő, Vass Ferencné, Kertész Lász|óné, Takács Fe.
renc

q.M.

***

Ballagó nyolcadikosaink
JERNE"r JÁNos,{r,tauÁNos IsKoLA

9la osztá|y
Gábor Lajosné osztályfőnok

Bernáth Krisztián
Bite Zsolt
Dudás Mária
Farkre Ágnes
Füleki Gábor
Gyuris Nikolett
Jenei Péter
Kormos Zsuzsanna
Lów Szabina

Agócs 'Krisztián
Balán Atti|a
Balog Mátyás
Csiky Csaba
Daka Viktór.ia
Gábor .J udrt
Jánosi Imre

Juhász Péter
I(álmán Tarnás

Bábi Péter
Bányai Szabina
Bernáth Róbert
Böraök Szilvia
Farkru Zsolt
Fürtán Ágnes

Márta Dániel
Miskolczi Andrea
Moró Balázs
Naryapáti Ágota
Németh Zoltán
Pátik Zsuzsanna
Radócz Gábor
Sebők Anikó.
Szabó Attila

. 8Ib osztát|y
Tóth Arpádné osztályfőnök

Maróti Gergő
o*kó Imr.e

oekó Zsolt
Patik Szilvia
Pesti Csaba
Piníér Éva
Rózsa Bakaai Vilmos

Szára János

Szekeres Judit
Tor.ma Péter
Tóth Benee
Tóth Valéria

Ungi Judit
YargaZoLlán
Vőneki Zoltán

Sziláryi Kr.isztina
Tompai Olivia
Tóth Gergő
Várhalmi Tanás
Virág Zsolt

Paulik Bemadett
RÁcz Judit
Savanya Tibor
Sziráki Mónika
Sztankovic Anita
Tapody Zoltán

- 
Tari Emese

Kettész Ii.isztián Szabó István
Kun Szabó Noémi Szekeres Éva

oRczY IsTvÁN,{r,tar'4Nos IsKoI.A
8la

Kád:á,r Mihályné osztályfőntik
Balógh Krisztina Kiss Zsófia
Besenyő Dorottya Kováe Gíbor
Bozsó Máté Kothenc Kata
Cherouati Nabil Kueera István
Gyuris István Kvak Mihály
Hajnal Katalin Nary Csaba
Haljár Zoliári ' Nary István
Jakus Edina Néneth Angéla
Juhász.Dóra Tüíde Papp Agnes

Gyuris Mónika Agnes Nary Andrea
Horváth Tünde Nary Attila István

8/b
Harkai Jánosné osztályfőnök

Kerekes Róbert
Kerekes Zsolt

- Kókai Edit
^omarotnt t,saoa

Majláth Ibolya
Marosi Gábor

Nary Teodóra
oskó Eva
Pusztai Éva .
Simon A1tilla Zoltán
Szabó Viktória
Szél Xatalin
Szitás Zsuzsanna
Tutrai Ádám

,,TALIILT GONDOI"AT"
Yízsz. |. A mondás első része 11. Szelén és urátr ve5{ele 12.

Megbat,átoz 13. T\rtajdonra vonatkozó kérdőszó 14. Horvát fiirdóhely
16. K.L A.F.P. 18' Azonos nevri férÍiak 19. Izesítőital is 20. Titánérc
2I.Kétdezgető 22' Kedvelt TVsotozat eredeticíme 23. Kút isvan ilyen
25. Vissza: kab atészetző voht (Karoly) 27. Égéstermék 29. Kevert also!
32. Csavar de nem sIóÍ!.34. Da]oIó szócskats5' Eledeled 37. Ritka név,
de szent is 39. Az óra mondja! 40. Lalúst, hazat birtokba vevő 41.
Metró bet{íi 43. Ékezethibas á1lati lakhely 44.KÍúum, bór és oxigén
45' Távoli nőrokon becézve 48. ,,A" Lombos növény

Függ.! 2. Hőm&őfajtát neveztek el róla (-u) 3. Hernáiti 4. A puli
dolgá 5. olvadni kezd 6. Francia kÉtrt'ya szíie 7. Rókakölykök 8.
Nemzeti operán.k szetzője 9' Lelkierővel összeftiggő 10. Téli sportot
íiző 7I. A mondás 2. ÉSze 15. Éppenhory 17. Lajoska L9. Zacskő 21.
Személyeddel 24. Szátrrrtan- diákul 26' Yálasztó'2T. Göbölyít 30. ,,A''
D-Amerikaitánc 31. Tiizet szij.Lrrtető 33. Terminál Dorozsmán 34'za1ú
telepiiilés 36. A-val a végén baranyai ,falu 38. vuk névelője 42. Régt
minisztérium névbetúi 46. Novi Sad! 47. Y.A'

Tisztelt olvasóin}! Rejtvénytiu:k fő soraiban ezíttal egr ,,Iegesle.'
gújabbkori'' mondást idéziink. Bekiildendő: vizsz. 1 és fiigg. 1 1. Bekül.
dési határidő: júlirrs 5.

BEGE
Múlt havi helyes megfejtés: Jávoros Múlt havi nyertesiirü: Dukai

Krisztina, Jerney u. 33. I1' e. 8.' könyr{utalomban részesiil
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Az É-MoL, E-M' E-F
zenekar yállalja:

lakodalmak, psaládi események.
baráti tisszejövetelek
zeneszolgáltatását.

TeleÍbn: Ezsiás I. 460.5,14.
Márta J.462-296,

Farkas D.: 460-886

Ertesítjük a lakosságot, hogy
Zsombón a G3ümölcsös

szövetkezet telepén

rÉnoanÁl,Ásr
végztink heti két alkalommal.

Hétfőn: 7-I2 óráig,
Pénteken: 7_I2 őráig.

Várjtrk Önöket! 
-

" Gyii'mölcsös Szövetkezet
vezétősége

TELEPÜ LÉsT|szTAsÁcl rn
Szeged. Cserzi M. u. 32.

T . :  311 -21  I

/ Szennyvízszippantás
/ csatornamosás

/ dugu|áselhárítás

/ konténeres törmelékszál|ítás

/ veszétyes lrulladék szá||ítás

sz|K| KERÉKPARBoLT
kínál alkatrészeket:

- kerékpárhoz. Simsonhoz -

Babettához Tomoshoz

. . .D.orqarpa' S.4elís.óg i -ú.t 48..Te!' ; { ó!:Q t.0. .

TAPODI MIHALY esztergályos
Vá|lal: Síkköszörülést - 1ékdobszabályozást
- húsdarárókés élezést _ eszterganrunkát -
' fagydugók kaphatók.

Széksósi út 40. 'l'e|.: 4ó0-0| 0
vagy a 0ó 20 5 t 9.q25.os nrobilte|eÍbnon

UNGI BT.
Háztartási gépszewíz

A l katrész, csapágyszi mmering,
szerszám stb. árusítása. 

.

Dorozsmai irt143.
Tel./fax: (62) 460-149

MU.NKARUHA
kapható több színben, fazonban
és rnéretben. Köztileteknek és

magánszemélyeknek.
Rutainé' Kubikos u. 2.

Te l . :463-399

1997.június l6.tól iskolakezdésig akciós tanszervásár a
PAPIRKUCKOBAN

Cím: Dorozsma' Jerney és a Kami|la.úti sarok
Árainkból: a/5 fuzetek 26 Ft-tól. 4|b-s ceruza l0 Ft-tól, radírok l0 Ft-tó|.
golyóstol.lalc 20 Ft-tól, rajz|ap. írólap 30 Ft/cs. Hátizsiíkok l400 Ft-tól stb.
Selyemvirágok, díszcsomagolók, játék' ht papíráruk' újság' buszjegy stb.

í6\ AuTocoLoR PRoFInurorÉHvrzÉs
v HALAS! JÁNos

Szeged,Kiskund'orozsma, Sztriha Kálmán út 39. T 06.62 460.778 06.60 486.444
Vá||alom: személygépkocsik, nyitott és zárt kisteher gépkocsik po|írozását.

Akril metáL gyiingyház"Íestékek keverése, gyári színkód alapján.

R Fundamentá Magyar-Német
Lakástakarékpénztár Rt.;

a legnagyobb német lakás-takarékpénztár,
a Schu,ábisch Hall AG, valamint a Magy4r

Takarékszövetkezeti Bank Rt' vegyesválIalata
megkezdte rniiködését.

Ha részletesebb tajékoztatást Szeretne kapni az általunk

ajánl ott lehetöségekről. kéfj ük. ford ulj on tanácsadónkhoz:
Kővári Agnes 460-2,36

F  I  -  - . - I ^ . r  E EFunoomenTo|€|

a . r a

PÍZZgR:I^
Nyílik a Dorozsmai út és a Negyvennyolcas út sarkán'

július közepén'
Az alsó szinti cukrászcl4 és az emeleti pizzéia,

valarnirrt kerthelyisé g v árja a vendégeket.
Cukt ászati választékunk b ővül :

20 féle fagylalttal és diabetikus fagylaltokkal,
fagylalt kelyhekkel állunk rendelkezésükre.

. Az emeleten saláták éspizzák lesznek kaphatók!
A nyitás pontos időpontjáról szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot'

Kérem, figyeljék!
Bányay Attila
'Tel.: 461-023
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KOVACS
Miíszaki kereskedés és hűtőgéps zervizengedményes ajánlata:

x ZFC165*** 
,*,rnÍ#,oFt-ról 

32908Ft-ra
x ZFC255*++ 47900Ft-rő| 37900 Ft-ra
x ZFK22\6*** kombi , 64500 Ft-ról 5:goo pt-ra
X ZFK 18l|z+** kombi 85900 Ft.ról 73900 Ft-ra
X ZEC 60 fagyasáó 37500 Ft-ról 29900-Ftra

Hajdú boylerek akciós aron, ebben a hónapban 3000 Ft aram
számla visszatérítés!

Hűtő gép c s ere akció, hűtő gép s z ervíz.
H étv é gi fa gy a s z t óü gl e l et'
Műhely: Gyalu utca 12.

. Üzlet: Adél-köz 1. Te|.z421-122

A Negyvennyolcas utcai
PAPIRBOLT ajánlata:

APEH nyomtawanyok, ajríndéktárgyak,
papírriruk, csomagolóanyagok.

Fénymásolással is állunk
a lakosság szo|gá|atáta.

' Nyitva tartás: Hétközrrap;8-|7 óráig
Szombaton: 8.12 óráig

Telefon 4ó0-306

A SPECIALIS BT

NAPOSCSIBE

megrendelhető
vöröstollú húshibrid

Ugyanitt
P U RI N A táp.bo lt aj án l ata

_ intenzív baromfitápok
_ pulykatáp
_ sertéstáp
_ nyultáp
- vitaminok
_ kiegészítők.

LUKoczK|NÉ
Gyalu utca 17.
Tpl.: 463-557

Nyitva:
H-P:8.18 óráig
Szo.: 8-12 óráíg

uŐt es GYERMEKFoDRÁSZAT
Vitorla utca 42.Vass ZSUZSA

Tel.:462.-283
BejeIentkezik nem vámkozik

Nyitva:H-SZ-P: | 3.30- l 9 óráig
K-CS:7.30.|3 órá ig

Ahová érdemes betekinteni:
Új cipőbolt nyílt

a Vadliba utca 1. sz. alatt.
Széles válasÍék, kedvező rír...

Minden nvom oda vezet.

Ahová még érdemes betekinteni:
Nyári gyermek és felnőtt rúák,

' pólók, trikók, ingek, papucsok,
cipők stb szuper olcsó iíron a

szuper olcsó boltban.
Dorozsmai út 145. alatt

KovtÍcsné Eva
NOI FODRASZ

értesíti kedves vendégeit:
Úr rratnrralDoBEN

DOLGOZOU n-nrUS t-tOt:
' D.u.: H-SZ-P: 13-19-ig,

D.e. : K-CS 7-13-ig.
Szombaton 7_ll óróig.
Varom vendégeimet a
Dorozsmai út l93 sz.

alatti üzletben.
Tetefon z 461-290

sztKvtz
Uveg-balon

Műany ag p aI ack töltés e.
Ba|abásutca24.
Telefon: 460-869

ClPoJAvÍTÁS' ku|csmásolás:
Vállalok: sportcipő felsőÉsz javítast, sarkalást,
blpalást' gépi cipőtígíríst' cipzárcserét" törött

cipőtalpak javítását' cipó és trískavamást,ragaszttíst
talp. és sarokbélés cseret, sarckbevonást

Ebedidő: 12-l4 ónáig'
" Erkel u 4. Telefon: 463.504.

GoMBBEHÚzÁs
Rövid idővel esetles

azowta|, alac s ony áron.
Dorozsma,

Szekerce u 8.
Tel.:462-866,

I2-13-ig 364-862

Musztafa Lász|ő
fogszakorvos

Rende|és:
K'kdorozsmán BöJ.cs utca 4.. 

Szerda 15.19 óráig
' Péntek: l3-16 óráig.

Tel.: 46t-197.
Porce|án fogpótlások,

. fehér tömítések

Dr.

TAJJELLEGU BOROK
. 

kimérése,
üdítők, palackozott italok

iírusítása.
. Dorozsmai űt |67

Tel.:461-162

Nyitvatartas: .
Hétfiitől péntekig 7-I1 óráig,

Szonibat:7.18 óráig
Vasárnap: 7-15 őráig,

Varom kedves vásarlóimat !

őrhalmi KrisztitÍn

PAI\oRÁMA vztnrglz
zolnsÉcÜzr-nrÉgnN

olcsó áron kapható:

Szemeteszsákok, tasakok
2 literés üditők 100 FthíuitésztÍk
77 Ft, hűtőtasakok: 35 Ft-tóVcs.

reklrímtáska: 1 70-l 90 Ft/kg,
kávé720 Ft/kg-Íól.

Tisaítószerek nagy vá|asáékban
Nyiwa: 8.l7 óráig, Szo.: 8-12 óráig

Szeretettel v árj uk v ás árIó inkat !



8. OLDAL 1997. JUNIUS 25.

nÜFl-Krffi *T-
JERNEY UTCAI ABC. Telefon: 461 '067

Ha enni kell, - nOff-KER!

Vegyen húst a Ropt-ben, nem lesz pana.szsemmiben.

Nagy iálaszték, alacsony át, ez mind onre vár.

Nem kell Szegedre járni, a RoFI-ben mindent megtalálni

.\:tr ikarÍ i  f ;{r,r '  i  t i .í i l :I , l , l t t r l ! , . ,  L!t i l . i i , i :  ; . . ' ; , , l i , ! l , ; i i i i . , '}! ,:

trK(:Ifi a t'íl't u' t,tt,iig0[,T}iÁN
Tavaszi és nyári cipők, szandálok' klumpák nagy választékban 20-30%-ils

árengedmérlnyel kaphatók. Ajrínlafunk: gyermek szandál 500 Ft{ól'
női cipők l980 Ft-tól' divatcipők 3200 Ft-tól' fatalpű szandálok 2500-Ft-tól

P'tn{iránrit i! z! t.f tt :iz' "f* i. : 4t:j *ir,í:

í l i '  t}  1 l  !  . " :  \\ t i i ) t (
}.íe-. gltz* ér ktiz;i,rrrrtifűÉtirszit.;.llír. g;rrkerziiltlt'irrí!t.i ntt:sttl.

. Dorozsma, Bethlen utca. 4l. Rádióteleforr: 06-20 533.440 egész nap,
vagy a462-005,2? óráig

N*MÁD BAU BT.
' Partnefe az építésben.

Kőmtives. és burkolómunkak minőségi kivitelben, refetenciákkal. . .

Sóder és homok házhozszá||ítás
Épületasztalos, épület|akatos munkák kedvező áron' anyagbeszerzéssel

TeL: 06-30 380-574,vagy 460-033

(az on,osi rende!ő mellett)

Pólók 2ó0 Ft-tól, papucsok 390 Ft-tól.
HeJente akciós termékek.

Vásár napján is nyitva' Nyitva: 9_l7
óráig, szombaton: 8-12 óráig.

É!aktr*n:c.t ;*p-*k
s2üíYi;*,
É l I r l ; * 1 t } i i

u i i l=:-ry=: e r:: i+si.:

FunylroK, rulogepeK.
sarokcsiszolók, mosógépek.

centrifugá(' boylerek és egyéb elektrontos
' gépekjavításagaranciával.. 

ocsxó FERENc
vi llanyszerelö mester. elekiromos

késziilékj avitó techrriküs.
Dorozsma' Vadl iba uca . jó .  Te| ' :  462-0l ' I

Riídiótelefon: 06-20/6 l 6-884

}.t i i\ '
í}P.í íii..t

Dorozsma, Szt' János Íér I '

,'.f: Akci ó ! Keretekle 20%. engednlény !
in gzínes filnrek má.380 }-t-tól
* Díoprriás, fényre sötétedo lencsék
# izínes fi lm kidolgozás!

ilAPo$ÜslBf; Kendermagos
Fehér RoSS 308 húshibrid
REDBRó sárga lrúshíbrid
TETRA-H kettős hasznosítású tojó
Napos pulyka (GIGANT)

PURJNA rÁr cyÁnr,tnoN
l '*asgai Zoltán
Dorozsmai űt 47tB
Telefon: 460-563

AKTUELL dívatáru Üal*t
(az orvosi rendelő mellett)

Nyári ruhák - kétrészesek - blúzok -

szoknyák - Íürdóruhák _ taskak stb.
MOLETT se|yem blúzok, nyári ruhák, fö|sők 20-30%-os

árengedménnye| a szezon e|őtt folyamatosan!
AVoN akció! 24*,órás dezódor 300 Ft, amÍg a Éészlet tart! Várjuk Önt
is, nézzen be! Nyitva: n-'u.'o;in#:Tiaton 9-ll.30-ig Te|.: .Íó3-660

TCF..Z': m riszak i k*i'c*k*di:s
\az on,os i rendelő. mel l -ett)

Kapcsolók _ vezetékek - izzók _ támpak -.háztartási kisgépek
_ alkatrészek _ festékek -. kedvező árÓn.

Nagyobb tétel esetén a villanyszerelési anyagokrrál
^rengedmény!

Nyitva: &-16 óráig, szombaton:8-11.30 máig. Tel.: 463.660


