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A Dorozsnlűi |,{apló,
Dorrlzsmai Ilapló marctdt !

JúIius 8-an meglepő helyzetbe keriilt a Dorozsmai Napló
Baráti Kör tagsága. Elnökétől értesült a tényről, hogy a ve-
zetőség és a szerkesztőség április óta folyamatosan ,,elszivár-
gott'' a fejÍik felől. Az Acs Géza á|ta! alapított, és l992-ben
helyi összefogással újraindított DoRoZsMAI NAPLó a
földre került.

A július l6-án megtartott rendkívüli közglÍlést élénk ér-
deklődés kísérte és az elnöki tájékoztató után többen úgy
döntöttek, hogy belépnek aszprvezetbe. A közgytilés 30 napos
hataridővel elfogadta az elnök lemondását, új elnököt válasz-
tott és megszavazÍa az új tagok felvételét. A régi tagok fent
említett csopordának kilépését azza| a megjegyzéssel fogadta
el' hogy ha 30 napon belül, írásban visszavonjiík kilépési szán-
dékukat, akkor tagságukat továbbra is folyamatosnak tekinti.

Ezt követően került sor a DOROZSMAI NAPLó zökkenő-
mentes megjelentetése érdekében új ftíszerkesáő megvá|asztá.
siíra. A viíratlan helyzet okozta döntési kényszer következmé-
nyeként Atlasz Henrik csupán a következő közgyilésig (szept.
24') vá||a|ta ezt a feladatkört. ocskó Margit szintén addig vál.
lalta el az elntiki teendőket, azza1 a feltétellel, hogy munkáját
három tagú e|Ienőrző bizottság kísérje figyelemmel és segítse.

A szeptember 24-én, |7 őrára tervezett közgyulés feladata
Iesz az alapszabáIyzat újragondolása' új tagok felvétele és a
vezetőségválasrtás.

A Dorozsmai Napló Baráti Kör a tagfelvételeke| azt az
elvet kívánja őrizri,,amely |992-ben az a|apitó tagokban is
megfogalmazódott' Acs Géza szellemiségét követve. Az íj-
ság sem személynek, sem piírtnak, sem hatalomnak nem lehet
elkötelezettje. A kívánt kiegyensúlyozottságot pedig csak
több rétegrí, sok oldalú tagság felügyelete tudja biztosítani.

Belépési szándékát a közgyűlésig je|ezze az, aki ezzel
egyetértve lapunk',barátja,, szeretne lenni.

Dorozsmai Napló Baráti Kör

i..i.|t.-xOZ'r.{Tó
a Kiskundorozsmáért Alapítvány 1996. évi működésérő|

A KISKUNDoRoZSMÁÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriu-
ma megtiírryalta és jóvahagya az a|apítvény 1996. évi műkö-
déséről és gazdálkodá|áról szóló beszÁmo|ót azalábbiak szerint:

Az a|apifuámyt 1 996' évben a tőkeszegény állapot jellemezte.
Az év első négy hónapjában _ a fel nem hasmálható 500

ezer Ft alapítványi tőkét meghaladóan - mintegy 250 e Ft
fonás állt rendelkezésre, amely az a|apítványi célokra teljes
körupá|yazatkiíriíst április hó folyamrín nem tett lehetővé.

Köszönet a Kiskundorozsmai Római Katolikus Plébánia
támogatásáért, amely 1996. május 14-i időponttal érkezett a
bankszámliíra.

A Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet az év utolsó
napjaiban utalta a 200 e Ft összegű tiímogatást.

Támogatás kifizetése két tételben történt az 1995, év vé-
gén j óváhagyott célra és kedvezményezetteknek.

Az a|apitvány könyveiben az e|őzií|eg említett mozgások
történtek, pénztfua az elmúlt év folyamán nem forgalmazott.
A könyvvezetést változatlanul Dr. Korsós Bé|áné végezte,
amelyért külön köszönet illeti. Kozreműködése úgymond
nem vagyoni hozzájáru|ás az a|apitvány működéséhez.
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PÉNZESZKoZÖK nyitó 'J;!l!:s Támogatás kifizetése 
'"iTlil_

egyenlege : ebböl: Illés Mrírta 15 e Ft
1996' janurír 0l. napján Nyerges Gábor l 5 e Ft
Bevételekösszesen: 604183,00 MűkÓdésikiadások 7 4s0'-
ebböl: összesen:
= Kkdmi Rk. Plébánia

250 e Ft
Kkdorozsmai Taksziiv.2oo e Ft
kamt bev.154183,- Ft
MINDÖSSZESEN: l390108,30

Szeged, 1997. mrárcius hó

: ebből: bankkoltség ua.

PÉNZFsZKÖztKZár' |352658,30
egyenlege
1996. december 31. napján

Gátfalvi Kristófné
kuratórium elntik

L;nllcp cl{ítÍ
Az I99,|. augusztus 20.i ünnepségsorozat néhány éves hagyomá-
nyait kövefue szerveződik:
- fogatos, lovas, népviseletes felvonulás, kenyérszentelés a temp-

lomnál reggel
- tűzoltó-bemutató, Iovasbemutató a ligetben délelőtt
_ pörköltfőző-verseny, fonottkalács-sütó verseny, borverseny dél-

időben
_ szórakoztató műsor délutiín
Kérem mindazokjelentkezését' akik e rendezvényt ötlettel, munká-
val, vagy egyéb módon támogatni Kvánják!
Ennél részletesebb program az aug. 18.i lapszámunkban jelenik
meg.

ocskó Margit
tíjv. házigazgató
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Csonka nyár eleji számvetés DorozsmaÍ, dorozsmaibb...

Szeged és térsége az elmúlt nyo|c-tíz hónapban - el-
sősorban ta|án a román és a szerb he|yzetvá|tozásami-
att - felértékelődött. Épp ideje - mondhatnánk _ hiszen
a legríjabb felmérések is azt mutatják, hogy az emberek
makacs erőfeszítéseinek, találékonyságának, önkizsák-
mányoló hajszájának köszönhetően a térség egészen ez
idáig jól tartotta magát, de miára ijesztően kezdenek
kimerülni a tartalékok.

Sok olyan ügyre sikerült támogatást szerezni, mely
évek óta rnindig csak e|utasításban részesült. Előszor
mondhatom, hogy képviselői munkám eredménye nem
csak közvetett harcokban, kínlódásokban, hanem milli-
árdokban is mérhető. A kudarcok emlegetését mellőzve
néhány pozitív illetve reménykeltő példa:

_ Megindult, jelentős állami pénzekkel, és szegedi
cégek közreműködésével a szsnrtyvíztisztíto építése (tobb-
milliárdos beruházás). Ezze| megnyí|1k az út a csator-
názás befejezése, és a Szeged körüli vizek rendezése
felé.

_ Közreműködtem a szegedi.villamos fejlesáésével
kapcsolatos páIyázati pénzszerzésekben. A vissza nem
téríterrdó 300 millió 600 is lehetett volna, ha a város

,,nem felejt el'' garanciát adni a pénz második felére.
_ Szegedi cégek jelentős pénzeket pá|yáztak szemét.

gyúj tési, hul ladékfeldo l gozási cé | okra. Ha házunk táj án
körülnézünk, ,,szemétügyben'' bizony ideje lenne elő-
relépni.

_ Kezd beindulni a valamikori szegedi járás területén
szerveződött 13 községbő| álló Homokháti onkormány-
zati Egyesület. A kudarcoktól nem elrettenve sokat pá.
lyáztak-és pá|yáznak' tttömös, Mórahalom útra, Ásott-
halom, Pusztamérges az idénre, Röszke, Mórahalom a

következő évre nyert több sázmilliós,,iskolapénzeket''.
Azútj gazÁák Szatymaztó| Ásotthalomig már tcibb ,,dán
típusú'' szövetkezetet alkottak.

_ Minden remény meg van rá, hogy a következő évre
kb. másfél milliárd külső pénz érkezik a szegedi vár, a
2-es kőrbáz, a Gábor Dénes Szakközépiskola, a régi
zsinagóga stb. helyreá|Iítására, fej lesztésére.

- Szegeden nyílik a román konzulátus, és elsősorban
Vastagh P á| igazságügy-mini szter úrnak köszönhetően
itt lesz az ország egyik ítélőtáb|ája. Dorozsmának sem
közömbcis, hogy kb. száz dip|omásnak és néhány száz

más dolgozónak ad majd munkát csak a két intézmény.
_ Végre úgy tűnik, a városi önkormányzat is felvál-

lalja a Maty-éri '98 szeptemberi kajak-kenu világbaj-
notság ügyét. Ez is kb. egymilliárdot és HÍRT hoz a
városnak.

_ Nagy késéssel, de a múlt héten mégis e|fogadta az
önkormányzat a dorozsmai vásártér_nagybani piac ren-
dezési tervét. Erre és más túl gyakran kudarcos do-
rozsmai ügyekre a kovetkező számban térnék vissza'

Géczi József
országgyű|ési képviselő

Régóta foglalkoztat az a kérdés, kit tekint a dorozsmai közvéle-
mény dorozsmainak' Csak azt-e akinek szülei (esetleg korábbi ósei
is) Dorozsmán születtek, éltek, haltak, vagy a dorozsmaiság fogal-
mához elégséges az is, ha valaki néhány éytizede, esetleg éve él itt,
és tetteivel is bizonyítani akarja, hogy köze van ehhez a városrész-
hez?

Én negyvenhifuom éve élek Dorozsmán, az e|ső években úgy is-
mertek, mint a Majláth Joli férjét' második nejemet már így emle-
getik: ,,a tanár úr felesége''. Tehát ismertségem, talán elismertségem,
előnyösen változott az évek során.

Hátrányom volt, hogy túl sok időt töltöttem munkahelyemen,
egy szegedi középiskolában' de ebből a hátrányból is lehet elonyt
kovácsolni, ha elhiszik nekem, hogy most' nyugdíjazásom után fel-
szabadult energiáimat éppolyan lelkesedéssel fogom felhasználni
más cé]ok érdekében, mint tettem ezt korábban tanárként' nevelo-
ként.

Sok hasonló lte|yzetu embert ismerek, az ő nevükben fogtam
tollat, abban a reményben, hogy szríndékaimat' törekvéseimet ro-
konszenv fogadja.

Várhidi László

Talán közérdekű háborgásaim!
1'',{szegedi mutogatós''

Egy éredetileg jó szrándék eltorzulásának lehetiink tanúi a szege-
di tömegközlekedésben. Azt szefették volna megoldani, hogy senki

ne kényszerüljön bliccelni, mert vaiamilyen okból nincs érvényes

menetjegye. Ehhez talrán elég lett volna egy olyan felhívás' hogy

akinek nincs érvényes jegye' |ehetőleg az elso ajtón szálljon fei'

mert a vezetőné| megveheti. |gy, kizáwa a bliccelés kényszerét, meg

lehetett volna emelni a]'büntetés mértékét is, és ezt a tényt több

nyelven nyil vánosságra hozni.
E helyett mi van. Oriási tumultus, zsebtolvajok paradicsoma.

Jobb érzésű vezetök az első ajtőn az idősebbeket, mozgásukban
korlátozottakat engedik lesziillni, és nem ragaszkodnak göIcsösen a

szabályokhoz, de ezze| esetleg kivivhatják az ellenórök. vezetőik

rosszallását.
Pedig őkjárnak el helyesen, emberségesen.

2. ,,ALejárt Áruk Boltja''

Kiábrándulasunk az említett boltból egy folyékony élesztővel

kezdődott, több penészes, keserű kefirrel folytatódott, és egy kiló

állott szagú, emberi fogyasztásra alig alkalmas csirkecombbal tetó-

zött. Mrár közel egy éve nem járunk a ,,L'A.B.-ba'' szerencsére van

másik. Akinek inge.vegye magára.

3. Szemétügy már sokadszor

Mar hónapokka| eze|ótt. észrevettem, hogy a hívatal feladta a

harcot' A dorozsmai temető előtti szemétdomb mellől eltűnt a tábla'

amely szerint ,,A szerrÉt lerakása hatóságilag tilos'' a szemét ma.

radt.
Már korábban gondoltam, hogy tiszteltetem a Hatóságot, csak

azt nem tudtam hová címezzem a levelet, hiszen a témával olyan

sok felelős (fele|őtlen?) foglalkozik'
Komolyra fordítva a szót, mi lenne, ha néhany konténert helyez-

nének el az illetékesek atemető bejarata közelében. Ugyanez vonat-

kozhat még néhríny általam ismert kritikusabb pontra is. (A Nagy

utca végén, a gyümölcsös felé, a katonai raktár melletti útra stb.)

A feltételek megteremtése után lehetne már büntetni is. Hátha

Ienne valami eredménye.

Várhidi László
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EIsős leszek...
( l 0 tanács tanszervásárláshoz)

Az |991-98.as tanévben közel 100
kisdirák kezdi meg általános iskolai ta-
nulmányait Dorozsmán. l00 kisgyerek,
100 család. Legtöbbjük augusztusban
kezdi meg a ,,bevásiírlást'' az iskolára'
A kereskedelemben, napjainkban rend-
kívül bőséges a válasÍék, a sok szép
közül nagyon nehéz választani. ME-
LYIKETVEGYEM?

A döntésben szeretnék sesíteni né-
hány javaslattal:

1. A kis elsősnek fontos, hogy háton
is hordható táskát vásríroljanak. Jó' ha
van benne elválasztó lap' így nem gyű-
rődnek iissze a fuzetek, könyvek és
könnyebb benne rendet tartani.

2. A tolltartó cipzáras és több zsebes
legyen, így kiilön elhelyezhető benne a
grafit és a piros-kék ceflJza, egy másik
zsebben a hat vagy tizenkét darabos
színes. A színes ceruziíkat jobban védi
a tolltartó, mint a papírdoboz'

3. A ceruziík közül a közepes ke-
ménységtiek a legjobbak (HB-s jelű).
Legalább négy darab kihegyezett legyen
a tolltartóban, hogy minden óriíra jusson
egy-egy. A piros-kék ceruzából és pos-
tairónból is célszeni két-három darabot
venni, hogy legyen tartalék.
A rotring ceruzák első osztályban nem
megfelelőek! Ilyenkor a gyerekek még

,,erőből'' írnak és könnyen átszakadhat
a füzetlap vagy letörik acervza hegye.

4. Minden ceruzára karcoliák rá a
tanuló nevét!

5. Nagyon fontos, hogy a technika
tantárgyhoz jó minőségű ollót vásiírol-
janak' Legyen hegyes és éles, a kis-
gyermek kézméretéhez i gazodj on !

6. A fuzeteknél a tanítónő áItal meg-
adott számozásút válasszák' Nagyon
szépek a Disney figurákkal díszítettek,
csak nem a magyar szabványnak meg-
fe|előek. Ilyeneket ne vegyenek!
Ajánlom, hogy a füzeteket és a tan.
könyveket csomagolják be papír és
nejlon borítóval is. Egész évben nem
lesz gondjuk vele.

7. Vásároljanak egy négyzetrácsos
és egy vonalas füzetet otthoni gyakor-
lásra is.

8. A tornafelszerelésnek célszerii ru-
hazsákot varrni. Ez könnyen nyitható-
zárhatő legyen, így nem pottyan ki be-
lőle a cipő, nadrág.

9' Radírból fehéret és puhát vá|asz-
szanak.

10. Ha bármelyik tanszer, eszköz vá-
sárlásában bizonytalanok, inkább ne
vegyék meg, kérjék ki a tanítónő taná-
csát!
Minden iskolában az első héten szülői
értekezleteket tartanak, ilyenkor kérdé-
seikre választ kaphatnak.

A felszereléseket jó ha gyerekkel
közösen veszik meg, ha lehetséges en-
gedjék meg, hogy ő válasszon, így
érezheÍi, hogy fontos az ó vé|eménye
is, szülei hallgatnak rá, Még egy fontos
szempont, nekik kell több éven ke-
resztül használni az adott eszközt.

Vásrírláshoz sok sikert és türelmet
kívánok!

Szénásiné irhalmi Nicolette
tanítónő

rÉr Év UrAN

Helyzetkép
a dorozsmai

Polgárőrségről
Hat hónapja szervezeti átalakuláS,

vezetőségváltás történt a Kiskundo-
rozsmai onvédelmi Csoportnál. Úgy
gondolom sokan kíváncsiak, mi történt
az elmúlt fél év alatt. Erre próbálok
válaszolni.

Először is a szervezet anyagi he|yze-
tét ke|lett stabiliálni, ami meglehetősen
ziltílt volt. Köszönetet kell mondanom a
dorozsmai vríllalkozóknak, Szeged Vá-
ros Közbiztonsági Tanácsnokának, a
kiskundorozsmai Részönkormányzatnak,
Szeged Viíros Egészségügyi Bizottságá-
nak, valamint azoknak a dorozsmai pol-
giíroknak, akik személyi jövedelmi
adójuk egy száza|ékáva| az onvéde|mi
Csoportot támogatták.

Úgy érzem, kezd a polgárok körében
tudatossá vőlní az a tény, hogy sokkal
kevesebbe kerül a prevenció, a bÍin
megelőzése, a bűnözéstől való tartózko-
dásra nevelés, mint a bűnüldözés, a bÍí-
nözők igazságszolgáltatás által történő
elítélése, és a fogva tartás költségei. En-
nek az előnyeit próbáljuk mi az önként
vállalt munkánk során felhasználni'

A szervezet átalakulása is megtör-
tént az onvédelmi Csoportnál. A ve-
zetőség kibővítése jótékonyan hatott a
csapat munkájára, Természetesen vol-
tak kiválások is a tagság soraiból, de ez
a kiválasztódási folyamat az eredmé-
nyességet növeli. Itt jegyzem meg, vá-
runk minden olyan polgárt sorainkba,
akik tenni kívánnak Dorozsma közb\z-
tonságának javulásáért. Tag lehet -

minden dorozsmai, nagykorú, büntetlen
előéletű állampolgár, aki elfogadja a
csoport A|apszabáIyát és Szervezeti
Működési Szabá|yzatát - a társadalmi
bÍinmegelőzés és vagyonvédelem terü-
letén támogatja a csoport tevékenységét
- belépési szándékát külön nyilatkozat-
ban (jelentkezési lapon) önként kije-
lenti és fizeti a tagsági díjat. (A tagság-
ra való bejelentkezés a 46l-961-es tele-
fonszámon történik.)
. Működéstink során sikeriilt a Kis-
kundorozsmán szolgálatot telj esítö rend-
őrökkel jó kapcsolatot kiépíteni. Egyiitt-
mÍiködéseink alkalmával történt már
garáada személy közös előállítása, kö-
rözött, valamint lopáson tetten ért sze-
mély elfogása, és a diszpécser szolgálat
á|tal je|zett riasztási helyszínekre törté-
nő kivonulás. Rendszeresen részt ve-
szünk a kiskundorozsmai egyházi ese-
mények, és társadalmi rendezvények
rendfenntartásában, és a közlekedés
biztosításában.

Januiír elsejétől a körzeti védőnő
külteriileti szolgiílatának ellátását is az
onvédelmi Csoport segíti. A nagy ta-
nyaterületen élő terhes anyák, anyák és
gyermekeik mentális, szociális és egész-
ségügyi állapotának formálásában nagy
SZerQp€ van a körzeti védőnőknek. A
helyszínre szállításukat is az onvédel-
mi Csoport végzi.

.Együttmiiködési Szerződést kötöt-
tünk a Szeged Vrárosi Kcizterület-fel-
ügyelettel' akik áprilistól a nappali órák-
ban velünk együtt nem éppen hrílás fel-
adatukat teljesítik. Munkájukhoz tarto-
zik a közterületen történő szabálysérté-
sek felderítése, megelőzése. Egyiittes
akciók végrehajtasára van lehetőség. Az
onvédelmi Csoport rendszeresen infor-
málja a Felügyeletet a területén észlelt
szabálysértésekről, a köaerület rendjét
veszé|yeztető körülményekről, cselek-
ményekről. A Felüryelet igénye szerint
az tnvédelmi Csoport tagiai vállalják a
hatósági tanúként való bevoniíst, ahol ezt
az e|j ár ás me gköveteli.

Ennyi történt a szervezet életében
rövid fél év alatt. Ahhoz, hogy tovább-
ra. is eredményesen tudjunk működni,
kérem Dorozsma polgárainak segítsé-
gét, támogatását, hiszen nevünkben is
benne van az ONVEDELMI szó, ami
azt jelenti: az ember személye, illetve
javai ellen közvetlen, vagy közvetlenül
fenyegető jogtalan támadás elhárítása.

Ehhez próbál az onvédelmi Csoport
(Po|gárőrség) segítséget nyujtani Önök-
nek.

Mucsi Lász|ő
az onvédelmi Csoport elnöke
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Ujra dübörögtek a
kamionok

Dorozsmán!
Immáron hetedik alkalommal rendezték

meg találkozójukat az országtit vándorai.
Laczi Gycirgy tiszaszigeti teherfuvarozó

a szervező bizottság egyik tag|a elrnondta
közel féléves szervezői munka előzte meg a
találkozót, amely július l8-rílr kezdődött.
Az ötös főút melletti új kamionparkolóban
helyezték e| a közúti jrirmüvezetők emlék-
művének alapkövét. A munkájuk során
életüket vesztett sofőrök szobra varhatóan
egy év múlva kertil átadásra. Az egész or.
szág területéről érkező résÍvevőket nem ri-
asztotta el a rossz időjáras. Rövid Tisza.
parti felvonulás és megnyitó utiín a konvoj
a Sziksóstóra vonult, ahol a civilek is meg-
csodálhatták a monstrumokat. Ene az a|-
kalomra kicsinosította mindenki a ,,mobil
munkahelyéf'. Az autómatuzsálemektől a
legmodernebb kamionokig minden márka
megtalálható volt. Hatvanöten neveztek be
a kamion szépségversenyre, de a fölvonul-
tak száma száz körii| mozgott. Ha az ríraikat
tekintjük, több mint egymilliárd forintnyi
értéket képviseltek összesen.

Szombaton és vasámap ügyességi' gyor-
sasági, sportversenyekke|, vetélkedőkkel
folytatódott a színvonalas fesztivál. Jóféle
bográcsos ételek illata keringett a sziksóstói
fák alatt, és a sör sem hiányzott. Régi élmé-
nyeiket osztották meg egymással azok' akik
munkájuk során a legváratlanabb helyszí-
neken találkoznak egymással. A szakma
szeretetén ttú ez az életforma is tsszeköti
óket'

A hajnalig tartó jókedvhez dorozsmai
zenészek szolgáltatták a talpalávalót. Tom-
bolán értékes ajrándékokat sorsoltak ki.
Szombaton a countrifesztivál volt az est
fénypontja. A River egyiittes amerikai ven-
dégmuzsikussal mutatkozott be, majd a
Yellow Rebel tüzes ír népzenéjére ropták a
tiíncot a részfuevók.

Záróakkordként gyertyák tüze világított,
majd a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesü.
letének nevében bejelentették: Jövőre újra

ugyanitt.
Mucsi László

Miért kell a szerves
(bio)gazdátkodás?

A mriszaki technikai forradalom vívmá-
nyai már nemcsak befolyásolják' hanem ve-
szélyeztetik is a Föld egészét. Megváltoz-
tatjrák a napsugárzás hatását, szennyezik a
levegőt, vizet mérgezik a talajt, melynek
természetes termőereje csökken. Mégis a
civilizált országokban egyre több termést
takarítanak be|, _ Ez ugyan igaz' de arra is

figyelni kell, hogy milyen ára van a tÖbblet-
termésnek. Korszerii növényvédelemmel és
műtrágyákkal valóban magas szinten lehet a
termés mennyiségét tartani. De - Ameriká-
ba, ahol így termelnek már régóta - rájöttek
arra, hogy az i|yen vegyszeÍezett talaj ter-
mőereje csökken, humusztartalma fogy,
szé|, zápor elragadja k<innyen, a termóréteg
sekélyebb lesz' a gazdáknak pedig egyre
több műtrágyát és növényvédó szert kell
haszniílni. Vajon jó úton jár-e akj ezen jár?

Viílasz szintén Amerikából érkezett el-
sőnek' hogy át ke|l térni a szerves mező-
gazdrílkodásra. Ma miír Európától Ausztrá-
liáig működnek szerves, méregnélküli gaz-
daságok. Céljuk a talaj termőerejének meg-
mentése, szeryes anyagok felhasználásával.
A környezet áÍtalmaitól szenvedő élóvilág
megmentése és a be|őle éló ember érdeke is
ezt kívánja. Gondolnunk kell arra' hogy
egészségünk nagyban függ attól' hogy mi-
lyen talajon termeljük meg táplálékunkat.

Táplálékunk minósége nem jó általában.
Hibáját alig vesszük észre. Ajó termést pe-
dig inkább mennyiséggel jellemezzük, nem
a minoséggel. A jó gyumcilcsnek nem a mé-
rete a fontos, hanem az íze, i||ata, eltartha-
tósága' emészthetosége stb. Nagyon fontos
még, hogy mennyire teszi ellenállóvá fo-
gyasztóját a betegségekkel szemben.

Tehát egészséges talaj' egészséges nö-
vény, egészséges ember. 

Huszár László

Yigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra!

A nyári hónapokban igen sok család
napjait megkeseríti a baktérium okozta
Salmone|la fertőzés, mely rendszerint éte-
lek közvetítésével történik.

Sa|monellával fertőzött lehet már a vá.
gásra került á|lat, a nyers húsból készült
hentesáru, a hidegkonyhai készétel.

A megbetegedtek egy részénél gyomor-
rontasszeni' heves hasi panaszok, hányás'
hasmenés, lráz jelentkezhet. A ti'inetek néha
hirtelen, srilyos kiszríradást válthatnak ki. A

széklet híg, vizes, más esetben gennyes.

véres, vérhasra emlékeáetó.
Legtöbbször ételmérgezés formájában'

tömegesen jelentkezik.
A tünetek néhány nap után megszűnnek,

a beteg cyógyul, de a kórokozó-ürítés több-
nyire elhúzódik. Közösségbe három negatív
székleteredmény utián kerülhet.

Előfordul Salmone||a-pozitivitas csecse-
mők és kisgyermekek enyhébb, de elhúzódó
hasmenéseiben.

Terhesség esetén a természetes immunitiís
csökkenésével nö a fertőzesvesze|y, igy a
SalmoneIla fertózés veszélye is.

A panaszok jelentkezésekor fontos a tü-
neti kezelés (láz., fájda|om.' és hányáscsil-
lapítás), valamint a folyadékpót|ás, a kiszá-
radás megelőzésére.

HAsMENÉsEs PANASZ ESETÉN
FORDULJUNK ORVOSHOZI

Szükségesek különbözó óvintézkedések
megtételei, úgymint; - Ne fogyasszon
nyers' nem ke|lően fött húsokat' tojásokat,
vagy kész salátrákat!

- Csak pasztörizált, vagy forralt tejet
igyon!

- Nyers húsokat mindig a hűtószekrény
elkülönített részében tiároljonI

- Ne feledkezzen meg a megfelelo hű-
tésről!

- Vrírandós anyrík kerüljék az importrílt
lágy sajtokat, melyek nem pasztőrtizött tej-
ból készülnek, és a kü|önféle pastétomokat!

- MINDIG ALAPOSAN MOSSON
KEZETI

A fent leírt szabiályok betartásával csök.
kenthető a kellemetlen, olykor súlyos mé-
reteket öltő fertőzés.

Dr. Bihariné Jenei Mária

A legifiabb doroamaipolgdrok és
sziileik névsora

Kovács András, Nagy Réka - Esz-
ter; Qian Hongt Kan, Huang Qin - Lí-
via; Sebők Gábor, Fodor Andrea - Nó.
ra; Újfalusi Dezső, Csonki Mónika _

Evelin; Bozsiík IsWán, Szűcs Erika -

Fanni; Szilágyi Gábor, Engi Erika -

Áaam; Lázár Jőzsef, Tajti Erzsébet _

Csaba; Kálmán Zsolt, Nagyi Andrea -

Jennifer; Horváth Dénes, Németh Ildi-
kó - Dénes; Nagygyörgy Róbert, T'óth
Marianna-Bence; Cseh Lász|ó, Ke-
resztes Ildikó _ Nikolett; Kocsis And-
rás, Péterffy Magdolna - Richárd; Szi
geti Károly, Rimai Éva _ orsolya;
Bencsik Zo|tán, Neiszner Tímea - Lil.
la; Bajkó Ferenc, Bajkó Piroska _ Ró-
bert; Dudás István, Kővágó futa - Bá-
lint; Berta Zoltán, Csendes Gabriella -

Eszter; Adai-Simon Tibor, Szokolai
Edit - Annabella; Tisoczki Péter' Tű-
hegyi Sarolta _ Alexandra; Túri Szil-
veszter, Marvánek Tímea - Vivien;
Szilágyi István, Hódi Nikoletta _ or-
solya; Fekete Gábor, Pintér Erika -

Richárd; ordögh Péter, Erdődi Piroska
' - Csilla; Krámli Tibor, Horváth Melin-
da - Edina; Katona Tamás, Tülkös Ida
- Melissa: Kocsis István, Huszka
Krisztina - Laura; Balogh 7so|t, Yá-
sárhelyi Anita - Zsolt.
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Szurkolói ankét, ava7y

Az utóbbi években remekül szereplő dorozsmai focicsa-
pat, illetve a szurkológárdája napjainkban komoly válságot él
át. Mint tudjuk, soha ilyen jó eredményt még nem ért el közel
70 éves múltja során trírsaság mint most, amikor ahazai má-
sodik vonalba, az NB VB-be sikerült beverekednie magát,
amely siker azonban - a jelenlegi állapot szerint _ a szurko-
lók szempontjából egyértelműen kudarc.

Történt ugyanis, hogy mikoron az NB III-at megnyerte a
Kiskundorozsmai ESK néven szereplő csapat, a vezetők és a
szurkolók komoly dilemma elé kerültek: vállalják a megmé-
rettetést a magasabb osztályban, avagy sem. Az első variáció
pártolói azza| érveltek, hogy ez komoly előrelépést jelenthet
a minőségi futball érdekében, valamint a szurkolók is jobb
csapatokat láthatnak, mint az akkori 3. vonal mérkőzésein.

Az e|lenzők akkor a pá|ya - és itt nem a ktizdőtérre gon-
dolt senki - alkalmatlanságát hangs(lLyozták' mely ebben a
formáiában alkalmatlan a magasabb osztályú meccsek lebo-
nyo|ítá^sára' Hogy csak néhány gondot emlíisek: parkolás, ke-
rítés, nézőtér, szociális ellátottság stb. Nem utolsó sorban az
anyagiak előteremthetősége is a felsőbb osúéiy ellen szólt.

A lehetöségek és a gondok mérlegre tétele után végül is
kompromisszum született: nevpzzen az NBAI-be a csapat, a
szurkolók, a Baráti Kör, az onkormányzat megpróbálják a
lehetőségeket megteremteni a sikeres szerepléshez'

Es elkezdődött az |996_97-es bajnoki szezon. Az MLSZ
ideiglenesen - megemelt létszámú rendezői gárdával - hoz-
zájáru|t a mérkőzések Dorozsmán történti |ejátszásához.

Az őszi szezon szereplése tulajdonképpen sikeresnek volt
mondható, a csapat nem a ,,pofozógép,, szerepét töltötte be'
Szegedről szép számű közönség jött ki Dorozsmára, alkal-
manként 2000_3000 szurkoló buzdította lelkesen a rideg kö-
rülmények ellenére kedvenceit.

Té|en, az alapozás után, mikor az eredmények értékelése
megtörtént és azok alapján felmerüIt a még további előre|é-
péí lehetőség e, az őssze| megválasztott vezetőség. rendkívüli
kozgyÍilésen bejelentette, hogy a Város a pénzügyi támogatás
egyik feltételeként a ,,Szeged'' név felvételét szabta meg. So-
kúnkban akkor az merült fel' hogy ismét elveszik a játékun-
kat, mint az az utóbbi időben jó néhányszor megtörtént,
vagyis elindít valaki valamit, és amikor látszik- Tá]' !'ogy
műktidik, és é|etképes a dolog, akkor aá valami fifikával egy
érdekcsoport kisajrátítja, az alapítőkat klgo|yózza' Taj'd a
dolgot sajátjaként beállítva sütkérezik a dicsőségben. Sajnos
ez sokszor előfordult már.

A szűkös anyagi helyzet miatt azonban be kellett látni,
hogy csak ez az egyet|en megoldás lehetséges, hiszen a he1yi
(doiozsmai) erőforrásokból a működéshez szükséges pénz
nem előteremthető.

Ennek ellenére az MLSZ előírásai szerint a pálya körbe
kerítése komoly szurkolói anyagi és ,,kétkezi'' támogatással
megtörtént. A bajnokság végeredménye azt mutatta, hogy a
gárda képes lehet komoly feladatok megoldására.' Ehhez -
íii''t tuaji't - profi he|yzét biztosítása."Ík'ége'. És Szeged
Városa ismét ,,nagyvonalúságot'' mutatott: használja a csapat
térítésmentesen a Felső Tisza parti stadionÍ, eá támogatás-
ként adják, de csak akkor, ha ott játsszák le a meccseket,
amennyiben nem ott, akkor ez a tiímogatás nem jár. EváI!7|
ismét úálaszút elé kerültek a vezetők' szurkolók, és mindenki,
aki már valamit is tett a dorozsmai fociért. Ebben a szituáció-
ban került sor július |9-én az előkészületi mérkőzés után a
szurkolói ankétra.

Még a meccs előtt egy általam ismeretlen, saját bevallása
szerint szegedi szurkoló kérdeae tőlem, hogy miért jó az a
dorozsmaiaknak, hogy beviszik a meccseket Szegedre, hiszen
a páLya ta|aja a megyében a legjobb - ebben később a szak-
embelek is egyetértettek - és ismervén a Szeged és
Dorozsma közötti szurkolói, vezeÍői ellentéteket, ez pszichi-

Rekviem a dorozsmaí fociért?
kailag könnyen vezethet megoldhatatlan problémához. Kö-
zölte' ők továbbra is szívesen jönnének Dorozsmára, hiszen
itt jó hangulatban, úgynevezett ,,ultra'' hatások nélkül, nyu-
godtan lehet élvezni a meccseket és szurkolni.

Maga az ankét hangulata helyenként éles és indulatos volt,
ezen nem is lehet csodálkozni.

Sok kérdés merültfel, takin ezek közül a legfontosabbak:
- mi lesz a pá|ya sbrsa, amelyet sokan sok idót és pénzt á|-
dozva tettek alkalmassá a magasabb szintb játé|aa?
- mi lesz, ha egy tollvonással a Város a csapat nevéből a
Dorozsma nevet eltörli, akkor hová vész el a helyiek rengeteg
mrrnkája, á|dozata, hiszen ezzel megszunik a szerzett jog a
baj nokságokban való indulásra?
- hogyan juthatnak a szurkolók be a meccsekre, és ki védi
meg őket egy esetleges ,,ultra'' atrocitástól?
- ki védi meg a volt szegedi játékosokat a szegedi szurkolók
támadásaitól, amelyek legutóbb már a Vojvodina elleni mér-
kőzésen is fellángoltak2 ésígy tovább.

Vágó Attila erre a következőket válaszolta:
Szíve szerint ő és a csapat továbbra is legszívesebben

Dorozsmán játszarrrík le mérkőzéseiket. Tisztában van vele,
hogy egy esetleges, nem a közönség szája íze szerinti játék és
eredményesség esetén milyen támadások érhetik őt és a csa-
patot, de a körülmények jelenleg a benti stadion igénybevé.
ielét teszik csak lehetővé (napi 2.3 edzés, lelátó, szociális
blokkok, parkolási lehetőségek stb.). Ezze| e1yutt azt taÍ|á-
csolta és kérte: próbálják meg a dorozsmaiak valamilyen ösz-
szefogással a pá|ya környezetének alkalmassá tételét, és jrár-
janak el az tnkormányzat fe|é, hogy a ,,benti'' támogatásnak
rnegfelelő összeget bidosítsrák a dorozsmai pályára. Itt. el-
sőd1egesen a helyi képviselőknek van komoly szerepiik. (Saj-
nos egyik helyi képviselő sem képviseltette magát, bár a |eg-
utóbbi egyesületi köz.gyűlésen egyikiiket a Vezetőségbe, má-
sikukat a Felügyelő Bizottságba megválasztották. . . )

Az edző közölte, hogy minden hazai mérkőzés előtt kb.
17.30 és 18'00 óra között csuklós buszok indulnak a Polgár.
mesteri Hivatal helyi kirendeltsége elől, és ddmentesen be- és
hazaszál|ítják a szurkolókat, és miír ezen a buszon megyá'sá-
rolhatóak leszrek a belépőjegyek, így a sorban állást el lehet
kerülni'

Elmondta még, hogy született egy megállapodás a do-
rozsmai szurkolók képviselete, és a klub vezetése között'
amely (kivonatosan) a következőket tarta|mazza:

- az egyesület kötelezi magát arra, hogy egy úgynevezett
,,fiók'' csapatot indít abban a megyei osztályban,' amelyre-a
Csongrád.megyei Labdarúgó Szövetség engedélyt ad. Ez
ü gyben j elenLe g a tár gy alások folynak;

- a dorozsmai részönkormányzat á|taL megszavazott
500 000,- Ft-ot a ,,nagycsapat'' nem veszi igénybe' hanem azt
teljes egészében a fiók csapat használhatja fel;-- 

a ósapat a Magar Kupa mérkózéseit Dorozsmán játssz4,
uryanúry, mint az előkészületi és edzőmérkőzéseinek ery részet;--- 

a vezetőség évente legalább két alkalommal Dorozsmán
helyi szurkolói ankétot tart.

Vágó Attila ígéretet tett arra, hogy amennyiben a Viíros az
előzőe]kben említett támogatását a dorozsmai pályára is
fenntartja, valamint helyi összefogással a pálya környékének'
a lelátónak az alkalmassá tétele, mego|dódik, a következő
idényben a csapat minden itthoni mérkőzését a dorozsmai -

akkor már - stadionban játsza|e'
Az elhangzottak volt akit megnyugtattak, volt akiben

újabb kérdéseket indukáltak' Egy kérdés azonban továbbra is
nyitott; mi lesz veled dorozsmai foci? Viszont addig is mígez
kiderül:

HAJRÁ  ooRoZsMA! ! !  
N .S .



6. OLDAL 1997. JULIUS 24.

TISZTELT HIRDETOK!
,,3.at ftzet 5.öt kap''
ttéves születésnapi ajándékakci 6t sz'erveza Dorozsmai Napló Baráti Kör, 1997. augusztustól-decemberig.
Aki augusztusban három havi hirdetési felületet megvásiárol' annak hirdetése augusztus, szeptember, ok-

tóber, november és december hónapban a megváltott felületi nagyságban megjelenik (a szöveg természete-
sen havonta változhat).

A Dorozsmai Napló Baráti Kör tagjait folyamatosan 107o hirdetési kedvezrnény illeti meg. Legköze-
lebbi tagfelvétel a szeptember 24-eiközgyiílésen lehetséges, belépési nyi|atkozatát abaráti kör elnökéhez
juttassa el.

Az augusztusi Dorozsmai Napló 18-án fog megjelenni. Hirdetést leadiri augusztus ll-ig lehet, Mucsi
Lász|óná| vagy ocskó Margitnál.

ocskó Margit elnök

14.30 óra
r8.00
20.00
22.00

24.00

02.00 óra
05.00
07.00
09.00
12.00
15.00
17.00
r 8.00
19.00

A SZEGED.ALSOVAROSI
HAVASBOLDOGASSZONY

NAGYBÚCSÚ PRoGRAWA 1997.BEN
6725 Szegd-Alsóváros, Mátyás téÍ 26'

Telefon: 621442-384

Informáciők az HBo-ról
A Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet tájékoztatója

Szcivetkezetünknek sikerült megegyezni az HBo Rt.-vel az HBo
műsorának továbbításaÍól. A megállapodrís értelmében |997. szep-
tember l-től Kiskundorozsmán is lehetóség lesz a népszerű
mozicsatorna előfi zetésére

Amennyiben még nem rendelte meg Szövetkezeti'inknél az HBo
szolgáltatast, úgy ezt megteheti iizletkötőinknél, akik hamarosan felke-
resik ont lakásán, vagy az ügyfélszolgtílaton nyitvatartási időben.

Reméljük' hogy új szo|giíltatásunkkal tartalmas szórakozást tu-
dunk nyújtani Elófi zetőinkneu.,"u,-u,o* 

Kábeltévé Szövetkezet
a vóItozó igények szoIgrilatriban

Helyreigazítós
A Dorozsmai Napló június 25-én megjelent számában sajniílatos

hiba került. Ezúton kérünk elnézést az érintettektól, és kÓzöljük az
orczy Istviín iáltalános iskola 8. b. osztrály ballagóinak teljes névsorát.

Harkai Jánosné osztályíőnök

AUGUSZTUS 2. SZOMBAT
Gyermekek szentmiséje (Gyulay Endre megyéspüspök)
Ünnepi szentmise (fr' Vrámai Jakab tartomrányfőnök)
Zsolozsma
Görög katolikus liturgia (Szaplonczay Miklós
parókus)
Szentmise a megholtakért

AUGUSZTUS 3. VASÁRNAP

Keresztúti ájtatosság
Zsolozsma
Szentmise
Szentmise és körmenet (Gyulay Endre megyéspüspÖk)
Szentmise
Litánia
uJmlse
Zsolozsma
Szentmise és Te Deum

Bábi Péter
Bányai Szabina
Bernáth Róbert
Börcsök Szilvia
Farkas Zsolt
Fürtön Ágnes
Gyuris Mónika Ágnes
Horváth Tünde
Kerekes Róbert
Kerekes Zsolt
Kókai Edit
Komiáromi Csaba
Majláth Ibolya

Marosi Gábor
Nagy Andrea
Nagy Attila István
Nagy Teodóra
ocskó Éva
Pusztai Éva
Simon Attila Zo|tán
szabó Viktória
Szél Katalin
Szitás Zsuzsanna
Tutrai Ádám
Tutrai Anita
Zsikó Éva

Vendégünk volt
Bátaszék templomának kórusa

Alig néhátry hete, hogy befejeződtek azEg1tházzenei hetek' újbó|
ünnepi hangok töltötték be a dorozsmai templom hajóját.

A dorozsmai templom több alkalommal adott helyet más kóru-
soknak miivészetiik bemutatiísiíra s egy ilyen élményről szeretnék
most hangot adni' 1997. június 22.én volt templomunk búcsúja, s
ebbő| az ünnepélyes alkalomból hallgathattuk az ünnepi nagymisén
a bátaszéki templom kórusát. A kórus viszonzásként jött hozzánk'
meÍt az elmúlt tisszel a Hozsanna kórus szerepelt a városukban.

A közös éneklés, a kedves fogadtatás, az <irömteli zene, az
együttlét baráti kapcsolatok kialakulását is eredményezte.

Bátaszék templomának kórusába fiatalok, felnóttek énekelnek
együtt. Lelkes tagia a kórusnak a város polgármestere is. Műsoru-
kon a magyar és az európai kórusirodalom remekmiivei csendültek
tbl, és a mise végén pedig a szép spirituálékban gyönyörktidhettünk.

A mise befejezése után baráti beszélgetés következett' majd ebéd
után a két kórus a két karnagy vezényletével az ismert műveket
együtt énekelte.

Kötet|en, vidám hangulatban zajlott a délután, a kórustagok szép
élménnyel zrírták a június 22.i me|eg nyári napot.

Pócsai György

Felhívás!
Tisztelt lnkossóg!
A közelmúltban több lakossági beje|entés érkezett a kirendelr

ségre, mely szerint engedélyeztem Dorozsma különböző részein a
törmelék és egyéb bontási'anyagok elhelyezését. Ezúton tájékozta-
tom a tisztelt lakosságot, hogy Viárosrészünk teriiletén nincs kijelöl-
ve fi'ld-, illetve t<irmelékJerakóhely' melybő| egyértelműen követ-
kezik, hogy ilyen jellegű tevékenységre sem szóbeli sem írásbeli
engedélyt nem adtam ki. Az ideig amíg a legális lerakóhely kijelölé-
se nem történik meg, ajövőben sem fogok ilyen irányú engedélye-
ket kiadni. Felhívom a lakosság figyelmét' hogy amennyiben ilyen
illegális ftld és szemétlerakást ész|e|, a gépjármű rendszámáva| és a
lerakás pontos idejével tegye meg bejelentését Kirendeltségünkön'
vagy a Szeged Megyei Jogú Vríros Polgármesteri Hivata| Alta|ános
|gazgaÍási Irodájánál (Szeged' Széchenyi tér 11.).

Papp István s. k.
a Kiskundorozsmai Kirendeltség vezetóje
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AKclós TANszERVÁsÁn n plpÍnrcucxógRl|
Cím: Dorozsma. Jernev és a Kamilla u. sarok

Árainkból: A/5 fiizetek zspt-íd|,HB-s ceruza l0 Ft-tól, radírok 10 Ft-tól,
golyóstollak 20 Ft-tól, rajz|ap, írólap 30 Ft/cs. Hátizsákok 1400 Ft-tól stb.

Selyemvirógok, díszcsomagolók' játék' hóztartási papíráruk, újság, buszjegy stb'

AUTOCOLOR PRoFI AUTŐFÉNYEZÉS
HALAsl JÁNos

Szeged-Kiskundorozsma, Sztriha Kálmán u. 39. T.: 06-62-460-.788' 06-60-486-444
Vállalom: szeméiygépkocsik, nyitott és zárt kisteher gépkocsik' nagymotorok fényezését,

po|írozását.
Akril, metál, gyöngyház festékek keverése gyári színkód alapján.

- Azt mondtad, tuti balhé, itthon tartják a pénzüket, nem a takarél<szövetkezetben!

A HET MINDEN NAPJAN

hétfőtől péntekig: 5.30-19 óráig
szombaton: 5.30-13 óráig
vasárnap: 6.30-1 1 óráig

Y á|tozatlan áruvál as ztékkal,
és kedvező árainkkal állunk
régi és űj kedves vásárlóink

szo|gá|atára'

Takácsné Palócz Julianna

VEGYESKERESKEoÉs
A SZÉLMALoM ARNYÉxÁsan

Naponta friss zöldség-
és gyümiilcsáruval várja

új és régi vásárlóit

conoc rózsEn kereskedő
Dorozsmai út l84.
ELKEZDODOTT

A DINWESZEZON!
Palackozott üdítők, sörök

nagy v á|asztékb an kaphatók I

1
egyéb

E|ektromos gépek
szervize,
épÍiIetek

vi||anyszere|ése.
Fűnyírók, fúrógépek,

sarokcsiszolók, mosógépek,
centrifu gák, boy1erek és

elektromos gépek javítása garanciával.

ocsKó FERENG
vilIanyszere|ő mester,

elektromos készü|ékjavító technikus.
Dorozsma, Vadliba utca 36. Telefon:.462-0ll

Rádiótelefon: 06.20 / 6 16-884

Régi és új
kedves vendégeinket,

kedvező órakkal.
és udvarias kiszolgálással vórjuk

a hét minden napján.

Úl iz _ Ú.r r'onua - nÉct Án

SZELMALOM
VENDEGLO

Takács Mihály

Tilda menyasszonyi
ruhaszalon
Panoráma úz|etház
Dorozsma, 48-as u. 16.
Telefon: 460-024

Uj modellek
_ hagyományos és modem fazonok
- menyasszonyi, koszorusiány és

menyecskeruhák, elsőáldozó ruhák
_ kiegészítők, nászvirágok, vendégvirágok
|0o/o b ev ezető árkedvezmény!

Nyitva: hétköznap 10_11 óráig,
szombaton 10_12 óráts'.

SZABO ISTVAN
autóvil|amossági m űszerész

Nyugati sor 6.
TELEFON:463-708

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
l  l - l8 .30 ó lá ig

szombaton: 8-|2 őráis

t.
ffi lilltr{t$:\.:.i:::::""-i

Kiskund<lrozsma, Bródy Mihály utca 3.
Mobil: 06-60-307-030 Tel.: 06 (6b 460-529
Két év garanciával vállaljuk:
_ Vízkutak firrását 40, 50 mm-es csőátrnérő.

vel
- VíZkutak javítását
_ Szivattyúk, hidroforok kútra szerelését
_ PEDROLLO szivattyúk (elektromos, ben.

zines) beszerzését l3 000 Ft-tól

PEDRoLLo xÉpvrsnr-nt
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ffi Sportzug
Szeged, Gogol u. 29.

Turisták, h egym ós zó k, b arlang ós zo k, term é uetj ár ó k, biciklisták

sZ.&.É{éjg'}í" T,F,4
Mindenki ö s s z e állíth atj a fel s z er el é s ét s aj át igény e s z erint

az általunkforgalmazott kiilftldi és hazai cégek színvonalas termékeiből.

Kínúlunk háttizsákokat, sátrakat, különbö ző méretekben, há|őzsákokat a
nyárt (1 kg)-tóI az expedíciós nagy hidegre gyáttott zsákokig.
S p ec i áli s e s őruh ázat (|éIe gző any.agok) turab akanc s ok.
Világító és főzőberendezések, polifómok, ruházat, impregnáló
anyagok.

F oglalkozunk európai helyszíneken kaland-
t6rák szewezésével: sziklamászás, magas.
hegyi t6rák, hegyi kerékpározás, sitirénás.

Ezek egyedi megb eszélés sel szerv eződnek.

Ha olyan ötlete van' amit nem fudunk meg.
oldani, segíttink meglaláLnt a megfelelő
szeÍv ezetet, vagy embert.

. t

I{yitva: de. 9_12 őráíg, du. 13_I7 őráig

I *!*t*n: s:l '32?-:t$9

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör
Felelős kiadó: ocskó Margit

Hirdetések: Mucsi László (461-96|), ocskó Margit (461-010' 462.356)
A júliusi szám felelős szerkesztője: Mucsi László

SzerkesÍőség: Petőfi Sándor Művelődési Ház
ó791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u' 12' Telefon: 461-0l0

Officina Nyomda 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 85-87. - 97-864
Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné igyvezető


