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MEMENTO
Az év minden hónapja tartogat számunkra valamit, de mondhattam volna

napot is. Ám október és november első napjai gazdagabb emlékeket idéz-
hetnek fel.

Szinte észrevétlenül a Mindenszentek ünnepe is halottak napjává válik,
szeretteinket gyászoljuk é,s siratjuk mindkét napon, lassan elfeledve a
,,kettós ünnep'' értelmét. Ugy látszik, mintha erősebb lenne a gyász és a
szomoniság a mai ember életében, mint az öröm és avigaszta|ás. Erre mu-
tat az a tény is, hogy a ,,halottak napját,, _ akár hívő, akár nem - mindenki
megtartja, megemlékezik szeretteiről.

Mindenszentek ünnepe - nemcsak a keresztények, hanem minden ember
_ reménybeli ünnepe. EÍ tükröZi az évszáuadok művészete, melynek fest-
ményei igyekeznek szemléltetni kimagaslóan áldozatos életvitelük árán
személyiségüket. Némelyiket felismerhetttik, soki,rk elmosódtak a meg-
szám|á|hatatlan seregben' s a szemlélő nem sok fantáziáxa| önmagát is
odaképzeli. Ekkor következik a fö kérdés: Mi végre vagyunk a világon?
Valóban ez a legfontosabb kérdés számunkra! A válasz sokféleképpen
megadható.

Aki szereti életét, az igyekszik teljesíteni emberi ktildetését. A család-
alapítás kötelezettsége értelmet ad életének, és környezetébe oltva szerete-
tét örökké felejthetetlenné teszi. ',Nem hal meg az, akit nem felejtenek el.''
Erről tanúskodik a sok virág, a kigyulladt gyertyák, a fohász, a megemlé-
kezés.

Vannak sírok, ahol a hiányző fejfák már nem árulhatják el a gyöplepte
hantok alatti lakókat. Talán rnár emlékük is ,,lejárt''' Vajon hány ilyen van
a távoli messzeségben?

Temetőnket jáwa a megbocsátó jóérzésű emberről tanúskodik az a pár
szá| virág, ami a második világháborúban elesett idegen katonák sírjain né-
ha található. Reméljük, hogy községtink hősi halottai ovrucsban, Don-
Potudan folyók szögletében, Szokolovnál, Moszkva melletti tömegsírok-
ban, Ukrajnában, Lengyelországban - folytathatnám a második világhábo-
nís emlékkönyvben leírt helyet _ békén nyugoszn:ik, s talán ott is vannak
jólelkű emberek, kik mementójukat egy szá| virággal kifejezik.

A múltat szemlélve közeledjünk amáthoz.Hazánkat nem kell elhagyni,
hogy hősi halottakra leljiink. 1956 is méghozta' a maga áúdozatait. A nagy
okúber ismét fellángoltatta az embei szívekben a szabadság vágyátt, s a
kicsi örömöt ismét mé|y gyász követte. október 23-a ismét hősöket terem-
tett, akik hosszú némaságukka| is a szabadságvágyat erősítették. 1989. ok-
tőber 23-án a Kossuth téren a déli harangszót követően kikiáltották a Ma-
gy ar Köztársaságot. Ez a harangszó történelmünk legkittintetett pillanatá-
ban nekik is szólt'

Az elmúlás tényét nem lehet megszokni, de mégis tudomásul vessztik,
hogy előbb vagy utóbb át kell menni azon a hídon, amin keresztül bevesz-
sztik a ,,szörnyií várat,, (Illyés Gyu|a). A vándor sohasem jár üres kézze|,
De nem mindegy, hogy mi van a csomagjában.

A váratlan hívás mennyivel borzalmasabb. Különösen, ha fiatalt szólít el
a ,,Sors''. Pedig mosolygott nájuk az é|et, úgy látszik, ebben nincs kivétel.
Csak sajnálni lehet őket. Jobban kell vigyázni életükre.

Atlasz Henrik
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1997. október ll. napján ünnepélyes
keretek között került átadásra Kiskun-
dorozsmán a SPORTCSARNoK.

Az orczy István A]talrános Iskola keze.
lésére bízott objektum a testnevelés oktatás
minden igényét képes kiszolgrílni azon nil,
hogy nemzetközi verseny.méretei sportren.
dezvények színhelyévé is teszi.

Ennek folytrín ez a csodálatos építmény
az egész Dorozsmáé!

KoszÓNET A RÉGI És Úl rÉpvr-
SELŐ-TESTÜLETNEK, KÖSZÖNET
Az ELjZő És rplpNt-pcl PoLGÁR.
MF,STERNEK, szEGED MEGYEI vÁ.
Ros vAGYoNKEzELi És uÚszaxr
IRoD,{JÁNAK, A TÉR És noRue
TERvEzi KFT-NEK, TIIURZó F.E-
RENC oN<onuÁrwzm rÉpvI-
SELoNEK MÁDI GYÖRGY KANo.
NoK ÚRNAK És e xrvrrrLEzÖNEK
AZ ÍsKoLA voLT ÉS JELENLEGI
IGAZGATóJÁNa,r, MINDEN sEGÍ-
To DoRoZsMAI PoLGÁRNAK!
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Hiányje|
Néhány napig csak magamban morfondí-

roztam, majd a telefon utrín nyiltam és fel-
hívtam Ácsné Fekete Ilonát: beszélgessünk,
elevenítsük ftil, hogy férje, Ács Géza milyen
elszántan kutatta egy tomacsamok építési le-
hetőségét a nyolcvarras évek végén.

Vendégem tömött dossziékka| érkezeÍt'
benne tomatermek és csarnokok fotóival'
konkrét tervekkel, műszaki leírásokkal,
szakemberekkel folytatott beszélgetések
dokumenfumaival' rárajrínlatokkal...

Géza mindezt több ene illetékes ember-
nek..is megmutatta, és kérte' követelte a
megvalósítását.

A viílasztások után rész<inkormányzati
tagként fo|ytatta egyre erőszakosabb csatáit.
Aztán föladta . .. föladta?

Ma rílmai tomacsarnokában tanítványai
NB VB-s és NB II.es kézilabdameccsekkel
örvendeztetik a sportág helyi rajongóit.

Bízom benne, hogy özvegyén kívül még
néhrány embert megérintettek e gondolatok
a sportcsamok avatásián.

Ocsi
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Félkész|eltár!
B eszélg eté s dor o zsm ui íigy ekről Géczi Jó zs ef ors zúggyííIési képvis előv el

Képviselő úr, legutóbb lapunkba írt cikkében
folytatást ígért' Mint a körzet országgrűIési MP-
viselője mit tudott tenni Dtlroumúért az elmtÍlt
húrom és fél évben?

Igen, ilyenkor a ciklus vége felé eljön a
számadás ideje. Kimondom mindjárt aze|ején, a
Dorozsmát közvetlenü| érintő eredményeimmel
elégedetlen vagyok.

De hát épp u hetekben adtuk tit pl, a 'fényes
sPortcsarnokot; ahol az alapín(nyi bóktn on
volt afővédnök'

A sportcsamok ügyében nekem csak annyi
szerepem volt, hogy közbenjártam a beruházás
megindítása és a kevésnek bizonyult pénzforrá.
sok bővítése érdekében. A fő érdem itt a város.
atyáké. Külön is hadd emeljem ki Thurzó Ferenc
vrírosi képvise|ó úr elszánt lobbizrásait, de az i|-
lem úgy kívrínja, hogy a mai városvezetés mellett
megemlítsük Lippay Pál volt polgármester úr 94
előtti támogatását is.

Ha szabad valamivel dicsekednem _ bőr az
ott lakóknál ez nem érdem _ jóvtll több részem
volt a dorozsmtli rulgybtlni pitlc megvédésében a
Kakas-piac miigött úlki kijrök e.szközijkben nem
v áb gatti ttjtuldtjstlivtll szemb e n. Végre sikerült
azt is elémi, hogy a viíros elfogadja a rendezési
tervet. Aki kimegy a vásártérre, láthatja a mun.
kálatok felgyorsulását. Reméljük' ez a kömyéken
is meghozza majd a rendet és a békét. Az opti.
mális persze az |enne, ha a kömyékbeli termelők,
a kamarák és nem utolsósorban tőke bevonásával
megcélozhatniínk egy agrárcentrum kiépítését.
Sietnunk kell, mert Szentes mege|őz bennünket.
A kalandorokat el kell söpömi az útból. Az nem
megy, hogy Pancza István képviselő úr, a hírhedt
Bogdándy únal szövetkezve' a dorozsmai piacot
támadva próbálja a termelőket reménytelen vál-
la]koásokba beleníngatni. Ráadrísul parlamenti
képviselőként interpellá| és dezinformál egy
olyan iigyben' melyben gazdaságilag maga is el-
lenérdekelt. A Kakas-piac területe úgy be van
szorulva a nagyforgalmú utak és vasút közé,
hogy ipari parknak alkalmas, dc.agrrírpiacnak
neff. Másréia a térség termelői Ásotth.a|omtól
Soltvadkerten át Kiste|ekig, Makóig mrír dön.
töttek: erre a piacrajönnek!

Hoglan lehetne a dorozsmai termelőket, me-
zőgazdasági vállalkozókat helyzetbe hozni?

Dorozsmán a mértékadó magángazdák, far-
merok eddig nem hoztiík létre hatékony érdek-
szervezetÍiket' Pedig ttbb mint szilz mezógazda-
sági vállalkozó vett és használt fel sikeresen ag-
Íártámogatást. Nagyon becsülöm - és egész éle-
temben tanítómesteremnek tekintettem az időse-
ket -, de amíg p|' a gazdakörben elsrisorban ke.
serti nyugdíjasok jönnek össze, addig Dorozsma
nem tudja kihaszná|ni mezőgazdasági lehetősé.
geit. A városrész( egyébként a megyei Hegykö-
Zség segítségével besorolták a homokháti szőlő-
vidékbe. Dorozsma megérdemelne egy kíilön
gazdaiegyzőÍ is. Szeged eddig nern ismerte fel,
fiogy á íáros hataránák mezi5gazdasiryi terme|őit
aktívan kellene segítenie. Ezzel szemben vá-
lasztókörzetemben és kömyékén az önkormány.
zatok Móraha.loI4 központú tiirsulásának segítsé-
gével VALosAGos (hogy úEy mondjam
EUROKONFORM) GAZDASZOVETI<EZETI
MOZGALOM kezd kibontakozni a helyi gazdák
közreműködésével.

Ápropó, mondják is, hogl a kpviselő úr túl
soktlt van Mórahalmon!

Amikor Dorozsmán, vagy Szeged más ré-
szein járok' az ritkábban kerül az újságba. De
komolyra fordítva a szót: akik összefognak, akik
pályáznak' azokon könnyebb segíteni. Ma már
h.Á .igy megy mint a radrír-érá virágkorában,
amikoi.is a nagy befolyású elvtárs-képviselő
táskájában is pénzt hozhatott a körzetébe'
Mórahalom pl. a2 agrár.ipari park címet is el.
nyerte, szeged viszont be sem adott pályáZatot!

Szeseden és ezen belijl Dortnrrruin akkor
nem is'mozdult semmi?

Bz így nem igaz. Minden esély meg van arra
p|. - hadd említsem csak azokat az ügyeket,

amelyekben eljártam. hogy a II-es kórházra, a
Gábor Dénes Szakközépiskolára, a Radnóti
Gimnáziumra, a égi Zsinagógára, a szennyvíz-
tisztításÍa, az iskolák informatikai felszere|ésére,
a kajak-kenu világbajnokságga| kapcso|atos be-
ruházásokra e fé| éven be|ül több milliárd forint
állami pénzjön a városba.

Ntt de ez egyik 'sem doruumai üRy...
Ezze,| azért vitatkoznék' hisz pl. az egészség.

ügyi elláttís uttk elképze Ihetetlen a'fej le.szÍé.se kre
sikerrel púIytizti, II-es kórhúz vagy éppen a
Rendelőintézet nélkal. Yannak persze Dorozs-
mán is biztató eredmények, csak éppen többsé.
gük - látványos kivétel a tornacsamok _ nem
állami vagy önkormányzati pénzből. De azért a
Matyér fej|esztése, vagy éppen a szennyvíztisz.
tító építése is kedvezően fog hatni a Dorozsmán
áthúzódó vízgyüjtők, laposok, pusáuló termé-
szeti értékek megmentési, felújíttísi esélyeire. A
magánfejlesztések közül említhetném a Tomá-
dót. ltt a városrész klizepén egy európai iizem. és
alie vesszük észre. En azon is dolgozom _ néha
sikérret. néha kudarcokkal, hogy a-Tomado vagy
éppen a volt TSZ majorban megtelepedett német
cég a környéken bővítse termelését.

Mit tekint tl legnagyobb kudarcnok, és mit
lerinkúbb sikcrnek? Termész.etesen a dorozsmai
lakosságo t érintő ii glekre gondoltam!

Dorozsnra társadalma nagyon sokrétii. Talán
különcis, de arra vagyok a legbüszkébb, hogy
harcoltam az őstermelői adózás megszelídíté-
séért, u durla intézkedések visszavo4tisáért, a
mellékÍtl g kLlkoztis ú ki sv til ltll ktlztist'lk te rhe ine k
csijkkentéséért, vagy éppen u nyugdfiak emelé-
séért. Más. Folyamatosan küzdök azért is' hogy
az autópályát Félegyházánál ne térítsék el kelet-
re, és néhány éven beliil ideérjen... Addig talán
lesz megoldás va|amilyen útdíjcsökkentésre.

Az elkerülő úton persze eg,lébként is ipge-
nesen autókázhtttnak' akik ruljd megérik. Am pl.
tl bajai útra addig is jó lett volna valahogy tit
jutni _ pl. a sorompó előtt, vagl éppen a sziksósi
telkeknél'

Sajnos a nyugati elkeriilő út esetében a város
nem mutatott elég aktivitást. Már két ízben
,,meglobbiztuk'' a kormrínynál, hogy a Gumi.
sváíól felii|iáróval a RoLA.hoz, onnan a do.
iózsnrai útij megépül a nyugati e|kerülő e|so
szakasza, amit követne majd a bajai útra átkötő
második szakasz. Az önkormányzat pénzhiányra
hivatkozva nem válla|t ebben közreműktdést,
így ebben az évben szentes, jövőre pedig Makó
épit a nekünk szánt pénzből elkerÚ|ő UIat. Az
úiynevezett önkormáltyzati (kisebb összeköto)
uiákná| a, idén osszel ia|án |ordulat töíént. El.
sőként a Hattyas (Klebelsberg) és Kecskés telep
közti átkötő utat pá|yÁzza meg a viíros * ezzel
megindulhat egy o|yan külső he|yi érdekű össze.
köio gyűrű kiáÍakííasa. nrely a Tiszai kikötőtőI
az a|győi útig vezethet.

Nincs ttilstigosan.feldobvu a szegedi önkor-
mányzattól!

Íobbre is mehettünk volna, jobb egytittmű.
ködéssel. Az elmaradt haszon milliárdokkal
mérhető. De mielőtt a polgarmester úr' vagy aZ
a|polgármesterek megsértódnének, két dolgot
méeiéeveznékI Az utóbbi mís[él évben fordulat
íllt-6ea a város egyre többe( és sikerre| páIyázik.
A másik: mégiscsak furcsa, hogy minden balhét
a kisebbségben lévő szocialista frakció, és ezen
beIüI a legtöbbet dolgozó gazdtlstigi alpdgár-
mesler vis2 el, míg a konzematíyok hátradőInek
a sz.ékükben, mintha ellenzékben volncínak. Részt
vesznek az' oszttlzkodúsban, nem o.sztoznak a Jb-
lelősségben...

llyen homá|yos, szerződés né|kü|i együttmű.
ködéssel még egy ciklusnak nem szabad neki

Ez,ek szerint on nem sznkadúspúrti?
Hát... Két felemás önkormányzat helyett,

többre becsülnék egy jót... De ez külön téma |e-
hetne. - Várjuk meg, mire megy A|győ. okosan
kell dönteni, a leválási hu||ám meg fog állni.

mennl .  .  .

Európában is az egységes közigazgatás, és a na-
gyobb önkormányzati egységek felé mutatnak a
tendenciák. Egy ki.s önkotmónyzat, és egy kis
polgármester is ró tud üIni a helyi társadalom
nyakárul..

Képviselő úr _ nincs magának rossz napja?
Egyáltalán nincs, csak nem szeretek mellébe.

szélni. Másrészt Dorozsmát ilyen keserédesen
szerettem meg. Kiskunságban születtem, kisku.
.nokhoz érkeztem. Van azért a dorozsmai civódá-
soknak va|ami bája is. Csak egy példát em|ítek:
Acs Gézával utolsó éveiben lettünk barátok. Ha-
lála utrín úgy éreztem, a lapot folytatni kell. Egy
fogadáson összehoztam azt az öt-hat embert, aki
olyan jól csinálta a Dorozsmai Naplót, hogy ne.
kem nem is kellett beszállnom. Aztán két do-
rozsmai napló lett. Az egyik zöld' a másik kék.
Jó nagy be|ső varoska vagyugk' szerintem el
fognak fémi egymás mellett. Es ha Dorozsma
más fontos ügyeiért kell tenni, biztos vagyok
benne, hogy együtt fognak mtiködni... Sőt tan
még vissza is barátkoznak...

Atlasz Henrik

FóRUM
Thurzó Ferenc önkormányzati képviselti

fórumot hív össze
|997. november 2|-én77 óúta

a Művelődési Hazba.
A fórum témája:

az á||atvását, az iíllatmérlegelés
és a mezőőri szolgálat.

A fórum meghívott vendége:
Dr. Sza|ay István

, 
Szeged Megyei Vríros polgármestere.
Minden érdekltídőt szeretettel vór

Thurzó Ferenc tnkormrí'rryzati képviselő

Osszehangolt ünnep
A helyi hivatal épületének mindkét számyá-

ban megtelt a legnagyobb terem unneplő nyug.
díjasokkal okÍóber első hétfőjén.

Az időseket az önkormányzat nevében Thur.
zó Ferenc képvise|ő úr kÖszöntötte, majd Mucsi
Pétemé elnökasszony adta át ajándékát szívélyes
mondatok kíséretében'

A Vöröskeresztes Klub köszönetét fejezi ki a
Fólia-Cargo, a Takarékszövetkezet és a sütőüZem
vezetőinek, valamint Bányai Attila cukrasznak
az ünnepi ajándékért.

Az ',Alkony'' klub a Bányai Cukrászdán és a
TakarékszÖvetkezeten tú| hálás a kedves műso-

rért, melyet számukra a gyermekciterások, az i|ú
gitiirosok és bábosok varázsoltak színpadra'
Turcsányi Imréné, Jakus PáIné klubvezetők

Helyesbítés
Sajnos az e|óző számunkban hibasan jelent

riié! az augusztus 20-rín megrendezésre került
fózőverseny eredménye.

Az érintettektől elnézést kériink! A pontos

sorrend a következő:
I. Takács János

II. Gyurcsán András
Vass János

III. Deme Mihály
[V. Petrov András

Kálmán Géza a Gazdakör elnöke kérésére kG

zöljük a résztvevő fogatosok névsorát: Rózsa Géz4

Császar lÁszló, Gyuris Istvánné, Vass KálmIán,

Turzó János' Ká|mrín Sríndor, Babai János
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Az köztudott, hogy Dorozsma közlekedése az utóbbi időben fel-
gyorsult' több az autó, nagyobb az túmenó forgalom, de a nagybani
piacra érkezők is a ftiútjainkon zsúfolódnak, torlódnak' A közleke-
dési csomópontjaink forgalomirányító lámpákkal való ellátására
még jó ideig viírni ke|l. Az oka, pénzhirány. Biztosan sokba kertil, de

töredékébe kerülne, egy-két veszélyes helyen felfesteni a gyalogár

kel<i-helyet, vagy elhelyezni egy jelzőtábl át, vagy csak az utat, jrír.

dát rendbehozni. Ez már csak ajószándék és akarat kérdése.
Van egy javaslatom, és kérem Dorozsma polgárait, éljenek a Do-

rozsmai Napló adta lehetőséggel. Irják meg, közvetlen lakókörnye.
zetükben hol talrilható veszélyes közlekedési csomópont, írják le'

rajzolják meg a megoldiíst, és juttassák el szerkesztőségtinkbe. Mi

közzétesszük, és figye|mükbe ajánljuk az illetékeseknek. Hátha lesz

foganatja' Ne feledjék, közelednek a választások, ilyenkor (mint

eddig is) bovében vagyunk az ígérgetéseknek.
Ime az első példa:
Úgy gondolom, a gyalogosforgalom indokolttá tenné a gyalog-

átkeltihely létesítését. Így csak az autók között cikazva lehet átjutni
a tú'oldalra. 

Mucsi Lásztó

Úton Európafelé?

A dorozsmai utcaképhez is hozzátar-
tozik' a batyuval, nagy csíkos táskríkkal
házaló emberek látványa. Íme a ,,mo-
dern'' kereskedelem egyik sze|ete? Lát-
szólag nem a környékünkön (megkoc-
káztatom, nem iS aZ országunkban) lakó
emberek kínálják portékájukat olcsón (?)
a dorozsmai kereskedők nem kis bosszú-
ságára. Az áru eredete kétes, hogy nem
hivatalosan került az országba, azbiztos.
Minősége kívánni valót hary maga után,
garancia, jótállás, reklamáció, visszacse.
rélési lehetőség nincs. Felismerhető a -

Cserepes sori - t'íjjelleg. Általában a
Kálvríria téren szállnak fel az autóbuszra
a batyusok, helyet törve maguknak az
utazók között.

Felmerül a kérdés, kinek jó ez?
A vásrírlóknak? Nem hiszem. Mint

említettem az áru eredete, és minősége
kétes' Nem olcsóbb mint a butikokban
kaphatók, nincs reklamációs lehetőség'
ráadásul a háza|ók, a közbiztonságunk
szempontjából sem kívánatosak' Be-
csöngetnek minden hiázba, megfigyelik'
hol, mikor tartózkodnak otthon' beké-
redzkednek WC-re, vizet kérnek. Ilyen-
kor eltíínhet egy-két apró tárgy, pénztár-
ca, ékszer, aminek hiányát csak a távo-
zásuk után vesszük észre. Feltételezem
tovább adjzk az információikat (vagy
később visszatémek?) Arusííísi módjuk
agesszív, erőszakosan rábeszélő.

Nem jó az Ugynevezett kispénzű
embereknek sem, akik így szerzik be a
cipőt, zoknit, fehémemiit, szabadidő-
ruhát, hiszen az áru minősége gyenge' a
mrárkajelek hamisak, a használhatósá-
guk rossz, a cipó bélése befogja a zok.
nit, a ruhák nem színtartóak, a varrá-

BATYUVALA HATAN...
soknál felfeslenek. A kisebb műszaki
cikkek, elektromos készülékek, rövid
használat után fe|mondják a sy'olgála-
tot, zárlatossá válnak, a késkészletek
elveszítik élüket.

De ugyanakkor a helyi kereskedők-
nek sem jó' hiszen joggal mondhatják'
nincs a becsületesen kereskedőknek
jogvédelme, nincs egészséges konku-
rencia. Ök kifizetik a közterheket: kö-
te|ező kereskedelmi kamarai tagság,
iparrizési adó, kommunális adó, általá-
nos fogyasztási adó, társadalombizto-
sítás, bérleti díj, energiaköltség, köny-
velési díj, szállítási költség. Azt se fe-
lejtsük el, hogy dorozsmai embereknek
munkát adnak'

Ugyanakkor a helyi és az országos
hatóságoknak sem jó, hiszen adó- és
vámbevéte|ektől esnek el, valamint a ke-
reskedő forgalmának csökkenése miatt,
alkalmazottaitól megválni kényszerülve,
a munkanélküliek hadát gyaÍapíÍia'
' Ha ez a jelenség senkinek sem jó'

akkor szerintem meg kell tőle szaba-
dulni' Tiltással, a jogszabályok betar-
tatásával, a hatóságok erőteljesebb fel-
lépésével, az áru eredetének bizonyít-
tatásával, i gazoltatással'

Ugyanis tudni kell: külföldi állam-
polgár csak az úí'evé| birtokában nem
folytathat kereskedelmi tevékenységet.
Utcán csak az önkormányzat engedé-
lyével árusíthatnak, de csak alkalmak-
kor (pl. karácsony). Mozgő árusítás
(háza\ás) mindenki számátra tilos.
Ugyanakkor az utcán áruló kereske.
dóknek bizonyítaniuk kel| az áru ere-
detét, ha kell vámárunyilatkozattal, vál-
lalkozási engedélye kell hogy legyen,

' P^Íú;'1
| 0zrTilÁz
I

I

!

I

és számla, nyugtaadási kötelezettsége
van. (ot darab fölötti árukészlet már
kereskedelmi mennyiségnek számíÍ)'

Ennyit a rideg szabályokról. A rend-
őrség a köztertilet-felügyelet, valamint a
polgar, őrség megpróbál mindent meg-
tenni e jelenség visszaszorítiásának érde'
kében, de Dorozsma polgrírai is tehetnek
annyit, hogy.nem viásarolnak ezel<tőL az
emberektől. Igy értelmetlenné válik a te-
vékenység folytatása és egy idő után el.
tíinnek a nem ide való emberek.

Hát onökön a sor|
Mucsi Lász|ő

polgárőrség

Olvassa, hogy írhasson!

A Dorozsmai Napló Baráti Kör köz-
gyűlését követóen az i$ság szerkesztősége
is megalakult és kidolgozta munkarendjét.
Az olvasókkal (írókkal) történ<í élénkebb

kapcsolattartás céljából, minden hétfón este

öt és hat óra között, tbgadóórát tartanak a

szerkesztőbizottság tagjai, a művelodési
ház irodájában.

A hónap első hérfójén Atlasz Henrik,
második hétfőjén Gátfalvi Kristófné'
haimadik hétfójén Géczi Tibor,
negyedik hétfójén YárhídiLász|'ó
fogadja az érdeklődőket.

Vrárjuk visszajelzésüket, véleményüket
személyesen, telefonon vagy írásban.

Cím: Petőfi Sríndor Miivelődési Haz'

Negyvennyolcas u. 12. Tel.: 461-010
A Dorozsmai Napló megjelenése to-

vábbra is havonta 25-e és 30-a között vár-

ható.
ocskó Margit

felelós szerkeszto

Dorozsma közlekedne!
KözsÉceía
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Szerepj áték pro és kontra

A képzeletek birodalma
Ezt a játékot nem lehet egyéb játékok-

hoz hasonlítani (kártya-' szó. és képjáté-
kok) de megértéséhez - ami nem könnyű -

elég egy táblás játékot magunk elé képzelni.
A cé| az, hogy eljussunk az első kockátó| az
utolsóig' méghozzá elsőként, miközben
utunkat csapdiák nehezítik, s átjrárók segíte-
nek a gyorsabb célbajutásban. Eddig meg-
lehetósen szokviinyos és egyszerű, de ha
Viíltoztatunk rajta egy kicsit, miíris élvez-
hetőbbé vá|ik.

Tegnik fel, ezt a kis táblát kicseréljük
egy hatalmas és bonyolult labirinfusra. Ne-
vezzünk ki egy embert kalandmesternek, ez
azt jelenti, hogy az útvesztő a|aprajza nál'a
van, s ő lesz a mi eszünk. Azazmegmondja,
mikor merre fordulhatunk, hol vannak még
kanyarok, illetve ha találkozunk másik játé-

kossa|' tájékoztat az o|tözékéről, vagy más
egyéb dolgokról. Kellenek még fegyverek
is, hiszen utunkat nemcsak csapdák, hanem
undorító |ények is nehezítik, és akár más
játékos is ránk támadhat.

Kezdjük tehát az elején. ott állunk a la-
birintus bejáratrínál' ami egy v<iiös homok-
kőból készült lépcső, amely a Íöld alá ve-
zet, s hatalmas homoktenger veszi körül.
Lemegyünk, elindulunk a folyosón. A falát
néhol fráklyrík világítják meg, s egyes he-
lyeken gusztustalan zöld trutyi csÖpög a
komennyezetről' amelybe régi, elfeledett
kultúrák vésték feljegyzéseiket. A folyosó
egy idő után kettéágazik. Vá|asztanunk
kell, merre menjünk. Balra vészjósló sötét-
ség, jobbra erós fény, valószínűleg a kijarat.
Tehát a világosság felé! Sajnos tévedtünk,

de azért az sem rossz, ami itt vfu. Talán
kincstiír lehetett, ugyanis egy hatalmas kör
alakú terem, mely tele van szebbnél szebb
kincsekkel. Itt az alkalom, hogy végre nagy
vagyonunk legyen. Amint elemelnénk a

drágakőve| kirakott arany serleget, a hátunk

mögtitt lezárul az ajtó, elzárva a folyosót,

melyen jöttünk. Velünk szemben pedig egy

hatalmas kobra emelkedik ki az értékes tiír-
gyak közüt. A kígyót, mivel tiímadó szián.

dékot mutat, jó tenne hatástalanítani. Ez
hatalmas veszódségek ríriírr sikerül is, kar-

dunk segítségével, de hol lehet a kijárat?

Elkezdünk keresgélni, s'csakhamar találunk

egy rejtett ajtót, a falba építve, és mivel más

viílasztásunk nincs, erre indulunk. Láss

csodát, a távolban mrír a kijrírat fényeit fe-

dezzük fel. ortittinh hory ilyen rövid idő

alatt véghez fudfuk vinni feladafunkat, s mi-

vel elsőként jutottunk ki, a sivatag királya
nekünk ajándékozza,,Szerencse Kardját'''
amely birodalma egyik szent szimbóluma.

Röviden vánoIva, ennyi lenne a kilenc-
venes évek fiataljainak egyik kedvelt játéka.

Mucsi Attila és Yass Viktor

Elvarázsolva
Sziímos esettanulmiány bizonyítja' hogy a

vfubörtönök és srárkányok című játék veszé-
lyes következményekkel jrírhat. Az alább fel-
sorolt bűnesetekben a szóban forgó fiata|ok
mindnyájan a D & D megszállottjai voltak,
és a szakértők a játék befolyasával hoáak
kapcsolatban eröszakos cselekedeteiket:

. Kaliforniában egy intelligens 17 éves
fiú holttestét dobtt{k ki a hullámok egy San
Franciscó-i tengerparton.

. Coloradóban egy 12 éves srác véletle-
nül lelőtte a 16 éves béltyjélt' majd saját ma-
gával is végzett'

. Kansasban egy |4 éves Sascserkész
jel.jlt besétált középiskolai osztályába és
tüzet nyitott egy puskával, melynek követ-
keztében az oszlét|yfónőke és hiírom diá}-
társa életét vesztette.

. A texasi Austin városában egy 12 éves
fiú egy hotelablakból kiugorvaha7álra zűzta
masát.

Á televízió Által Kiváltott Erőszakot
Vizsgáló Nemzeti Koalíció eddigi összeg-
zése értelmében a D & D több mint ötven
tinédzser halálával hozható összefiiggésbe.
Egy, a játékkal megszállott, majd öngytl-
kosságot elkövetett fiatalember családjának
ügyvédje a következőtjelentette ki: ',Ez egy
olyan játék, amely arra tanítja a fiatalokat,
horyan tökéletesítsék az e|óre megfontolt
gyilkossag mtifaj át.''

Berta Gabi

Különleges hobbi
Hobbim egyszerii, mindazonrí{tal kti-

lönleges is.
Egyszerű' mert nem igényel semmifele

speciális és dníga segédeszközt. Csak köny-
vek kellenek hozzáés az olvasástudásunk.

Egyúttal külÓnleges is, a témája miatt'
uryanis én szabadidömben fantasáikus,
avagy sci-fi regényeket, novelliá{<at és egyéb
írrísokat olvasok. Az emberi képzeletet fe-
lülmúló történeteket, melyekben természet-
feletti erők tevékenykednek' ame|yek a mo-
dem' vary éppen pusztulijövőben' jelenben
és az ismeretlen régmúltban játszódnak.
olyarr írasokat' melyek tú|sámyaljak szűk
naprendszerünk hatrárait, galaxisunkat, az

.idónket és a terünket az iir végtelen messzi
hatiírait és más világok dimenzióit.

olyan történetek ezek, amelyek felül-
múlják vágyainkat, álmainkat, fantáziánkat.

Miír sok sci-fi könyvet olvastam. Rész-
ben saját k<inyveim közül, részben a
könyvtrárakból.

Kedvenc ktinyveim a ,,Randevú a Rá-
mával'' című regény Arthur C. Clarke-tól, a
,,Mmslakóh mars haza!'' címii Frederic
Browntól és a Galaktika című folyóirat,
amely ugyan l995-ben megszűnt, de köryv-
tárakban és antikviáriumokban kapható.

Somogyi Gábor

MEdÍák

,,Kábulatban''
Tolnai Kálmán kábítószerekről szóló

könyve igen fontos olvasmiány |ehet azok.
nak, akik többet meg akarnak tudni erről a
mindennapokban sajnálatos módon létezó,
de sokaknak tabu témáról.

Kiderül' azonkívtil, hogy mind a beszer-
zés büncselekmény; de bűncselekménynek
minősül az is, ha ifjú koninak valaki kábí-
tószert ad, vagy rábí1a drogélvezetre.

A kábítószer.fogyasztók száma a könyv
megírásakor a világon több volt 20 millió-
nál. De a gyógyszerek (nyugtatók' altatók
stb.) szedése is egyre nagyobb mértékű.

A drogélvezet legfőbb jellemzője:
- óhaj a drog fogyasztására, megszerzé.

sére bármilyen eszkÓzzel
_ az adagrállandó növelése
- a drog hatásától való lelki testi fiiggés'

A kábítószer olyan egységes kémiai ösz-
szetételű, több vegyületből ál|ó anyag' ami
egyénre veszélyes jellembeli változást és
megszokríst (a szerhez) idéz e|ó. E|voniisa
életveszélyes is lehet.

Néhány gyakori kábítószer:

ópiát: pl.: ópium, morfium
- fizikai tiinet, pl.: légzésromlás' elmo-

sódó beszéd, e|szinezódő bőr' hideg-
tapintású bőr

- pszichikai ttinet: gyors fríradtságérzés.

Kokain:
- fizikai tünet: gyorsuló pulzus, ét-

vágytalanság, túladago|áskor: szívha-
1ál

- pszichikai tÍinet' hallucináció, agtesz-
szivitás

Szipózó anyagok (ragasztóanyagok):
- fizikai tünetek: hrányinger' májkáro-

sulás, étvágytalanság' ideggyulladtás.

A drog tehát MÉREG!!
Mindenki eld<intheti, mit választ: nem

lesz drogfogyasztó, vagy kipróbálja a dro-
got, fliggóvé lesz' és halad a kórhaz' e|vo-
nókÍra, anyagi lerorrrlás és a halál, esetleg
IDo ELOTTI halál felé.

Kiss Mónika
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országomat
egy címért!

(avagy a Műv. Hráz pr.ogramajánlata)

Nevezhetném zenei klubnak' vagy ifjú-
sági klubnak, vagy i l júsági-zenei. vagy ze.
nei-ifjúsági klubnak, vagy... De ez kirnond.
va se, leírva se - ne Íjrtassuk'

Valarni nevet/cÍnet azért kéne adni a
do|ognak, x-nek csak nem hívhatom.
Eszembe is jutott néhány' de egyik sem az
igazi. Viszont, |ra egymás mellé leírom
ezeket, akkor az már majdnem tájékoztat.
Íme: (Rostand nyomán)

Az akadémikus cím: Kötetlen beszélge-
tés a hangok mtivészetérol (értsd: zerre)
stílustól Íüggetlenül. - A sznob: Kommuni-
kációs expander muzsikaszóra. _ A köz-
vetlen: Hozd el a kedvenc szárnodat! - A
rajongó: Amit tudni akarsz a zenéről, de
sohasem merted megkérdezni' _ Az
együttérzo: És akkor összerezzentél a

,jazz'' szó lrallatán? - A fi|ozótus: Nem tu-
dom. - A jogász: Büntethetó.e bizonyos
zenék hallgatása? - Az érdeklodő: Valanri
kimaradt az énekórából? ('..)

Szóval va]ami i lyesmi.
Ne gondo|kozz rajta, hogy érdekel-e.

Biztosan érdekel! Viszont ha érdeke|, akkor
tartozol magadnak annyival, hogy... (Bocs!)

Tehát talá|kozunk kedd este.
Kovács Zoltán

Kac-kac...
Antikor a magyar nép megérkezett a Verec-

kei-szoros|roz, Árpád, a lrös vezér kelt át előszÖr
a hágón, és csak bizalmi embeÍe, Töhötöm kö-

vette. Árpád körülnézett, és ezt nondta Töhö-

tömnek:
_ Na igen... de azért az újságok nég ne írja-

nak semmit...
Egy lap szerkesátii üzenetek rovatából:
Z.I.,BP.l. Nem tudjuk. 2. Ilyen természetii kér.

désrc nem viilaszolunk. 3. Ez az ügy nem nínk tano-

zik. 4. Sejtelmünk sincs rola. 5' Ezt a kérdést nem

értjük. 6. Sajnríljuk, de köt minket a titoktartás.
I.eterhelés miatt l-2 kérdésnél többet ne te-

gyenek fel az olvasók!
Kritika

..Dr. Desdemona tizenhárom íldozata'' c. film

kritikája: ,,Én voltam a tizennegyedik.''
Valami ítj

. Van valami új a lapban?
- Igen. A dátunt.

ViItigvége
Felhívrís egy hetilapban: ,,közeleg a világvé-

ge! t.Iolnap megsernmisü| a bünös Föld!''

Alatta:,,Rész|etes tblvilágosítást a kÖvetkező

lapszámunkban adunk.''
Gyűjtötte: Sonrogyi cábor

Az óvodai térítési díjak fizetése
november hónapban

Jemey utcai óvoda 3.án l3.00 és l6.30 között

Negyvennyolcas utcai óvoda
4én l3.30 és l6.30 k öz ö t t

Széksósi úti óvoda 3.án l3.30 és ló.30 között

Biilcs utcai óvoda 5-én 13.30és l6.30között

Itt a té| és MI gondotunk ONRE

Alex CIPóBoLT a Vad|iba u. l.
alatt várja kedves vásírlóit' jobbnál jobb'

egyre divatosabb és egyre olcsóbb árukkal.

NE FELEDJE,
A ZOLD LqSI'IYOUOXET KOVESSE!

SZUPER OLCSO BOLT
Dorozsmai út l45. szám a|att

Gondo| ÖNRE, és kedves családjára
Téli ruhatárát SZUPER oLCSo áron

lecserélheti !
Ne feledje, nálunk a minőség
nem l7 000 Frnól ke:dődik.

ÉrÉkeink kisebbségben
ozsváthné Csegezi Mónika

Fényképek Erdélyból és Moldvából című kiállítasa
a Somogyi.könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtárában

(l997. október 9-én 1ó.30 órakor)

A nyáron kívül-belül megszépült könyr'tár első ószi kiállítására szép számú érdeklódő jtitt

össze.
Kis késéssel kezdődött a megnyitó. de erniatt senki sem türelmetlenkedett. Tudtuk, hogy

akire várunk ,,országos ügyek rniatt'' van távol.
Dr' Géczi JózseÍ' városunk országgyűlési képviselóje, rt'vid idó mÚrlva megielent, és a

hangulatos, atémához illő műsor utárr, amelyben iÍj. Farkas Dezsó énekelt (gitárkísérettel)
meg:zenésített verseket (köztük édesapjának általa megzenésített művét), majd édesarryja.
FarÍasné Iténke egy Reményik Sándoi verset n]ondott e| _ nagyon szépen _ mele.q szavak-
kal üdvözölte a fiataI fotórnűvésznőt.

Rövid beszédben hangsúlyoáa a hagyományőrzés fontosságát, s a szomszédos népeknél tett
látogatasai alapjan megállapíiotta' hogya kisebbségi lét szorítasában - a szükségból erényt csi-
nilvá _ orzik rirágyarságukat, emberségüket a kömyezó országokban élő magy91o\,

Ennek szép pétaaiilat1a ozsváthné Csegezi Mónika Erdélyben és Moldvában készített
lbtóin is.

A fbtók szakmai elemzésére nern vállalkozhatom, hiszen életem legjobb Íényképeit öreg
Pajtás gépi.inkkel készítettern, de olvasóink talárr nem is ezt várják tőletn. -.-Nag:y 

várakozással mentem el erre a kiállításra, abban bízva, hogl a Íbtq\on viszont|átom
néhán!-erdélyi és egy rövicl mo|dvai utunknak legkedvesebb szírrhe|yeit. Ebben a hitemben
részben csalódtam, de ezt cseppet sem bántaIn meg.

ozsvátlrné Csegezi Mónilia lbtóin néhány ismertebb hely99g kivételév€l (Gyergyó-

szerrtmiklós, KóröiÍo' Torockó) kis erdélyi és moldvai Íalvakat (Lábnyik' Klézse' Magyar-
Íalu, Nyárszó, Vargas) és szegény, Íalusi embereket láthattunk.

Ázt rrittem, lrog! ezen a vid.ékén született, élt, lriszen a képek e tájak és emberek nagyon kö-
zeli' bensóséges ismeretét bizonyídák.

Kidertilt'*hogy tósgyökeres szégec|i. Itt született, a Radnóti Miklós Gimnaziumban érett-
ségizett, Budapéiten, áMűszaki Egyetemen szerzetÍ építészmérnöki' diplotnát..'Műernlékvédelemre 

szakosodott. és in kötelezték a fotózássa| va|ó megismerkedésre.
Ki ál l ítása l 9 8 8- 1 997 köZött keszült Í.el vételeket Í'aÍLalÍnazza.
Képci kötctben jövórc jelennek meg, eddigi legnagyobb sikerét tavaly érte. el. Egy orszá-

gos pál1,ázaton a '.iű'i ktijon.|íiát kapia ia Délmágyarország Íbtóriporteréve|, Cyenes Kál.
mánnal együtt).

Gondőíonr, nenr nrinden nrűerllékvédelemmel fogla|kozó építészmérnökből |ett a fotózás

nrűvészi rangú képviseló.je.
o. Csegezi Mónika Íbtóin látszik az építészérdeklodése (Házépítés. _ a csiplfis fal .elké.

szítése, Tőnplomtorony, oreg rnalornház, Moldvai román templom stb')' furól is árulkod-
rrak e (épek,.hogy alkoló.iuk io 1tao' asszonyarcok' Csángó nagyar szóttesek, A hozomány
mosása a pataknál, Gyermekarcok).'Áit 

t'iő'.n',hogy'az, aki ezeket a fe|vételeket készítette, nagyon..ió-kapcsolatteremtó ké.
pességgel rendelkjiik: egvszerű lalusi asszonyok. térllak. _ fóIeg ha öregek, szepyek nem

iziveé'n á|lnak akárki fényképezógépe elé. #
A fotók megtekintése ritan.tetreíoi.g nyílt egy kis-kötetlen' baráti beszélgetésre is, pogácsa

és tidítőital .eií.tt 1u kiállitas anyagi feÍtétóleit Géczi Józset biztosította - köszönet érte!)'-- 
Á toztinseg nem csak értelmiségib<il és-nem csak az idősebb korosztályból á||t.Eztbiz.

tatóilk fiiópia iövót illetoen is. Ú*gy látszik, hogy ebben a rohanó. sok tekintetben elvadult

"irágú* 
is él az.émberekben a vág|-egy rnagasabb ku|túra iránt, igényük van a baráti szóra,

egy kis összemosolygásra.-NáÉyon 
szép jeléií láthattuk a társadalmi össz9fogq11ak is.A köny.vtar szépítését (szónve-

eek' fuegönyök' asaalterítő-[)iai"águttu. a Déli.farrriKn:, obét-ti./o*"''d ÁFÉsZ' a Fóíia-

öargo RTt.. á Hispínia Bt.. a Modemova KÍt.' Pcsti Ferenc és a Szeg9naKÍt. . . -.--Á1ti"y"ta'. 
rriár évek óta egyéb kulturális t.eladatot is'igyeksz.jk- ellátni, kiállításokat, be.

mutatókaí szervez. A teljesség igenye néIkül megeInlíteném ezek közű|:
Vu'. József k<iÍ.aragó mesTer"ktiíyvritkaság gyűjternényének bernutatását, Dr. Kanyó Fe-

renc történész Kiskunáorozsnra hósíha|ottai á ÍÍ' vitagnauorúban c. könyvének bemutatását

és az ezt' követő beszélgetést és a rrrost nyílt fotókiállítást.-- .úino.i.t 
.gyir ro &ervezóje jelenle! a könyv!4rban-Rácz Qvuláná Yfj.q. Munkáját se-

git.tt...i.eíti' á-óornogyi-konyuiai' a Mű*velodési Hiiz. a Szélma|onr Kábeltévé és a Dorozsmai

Naoló ( ielenles mind a kettó!)..Égyit 
előz6 cikkcmben kicsit nagyobb lelkesedést. vi|ágos cé|okat és egy irányba tnoz-

duló erőket hián1'oItanr Dorozsmán.
Talán megmozdult e téren valami?
Éii. uturo.i.r.tet láttam ezen a kiáIlítason és néhárry nappal később a sportcsarnok megnyi-

tóján és azesti alapítványi bálon is. 
Yárhídi László
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A Polgárőrség megköszöni!
Mint tudjuk, az idén első ízben nyílt lehetőség arra, hogy az á|-

lampolgárok, személyi jövedelemadójuk egy száza|éka felett szaba-
dorr rendelkezhettek. A mi felhívásunkra is sokan éltek a lehetőség.
gel, és a Kiskundorozsmai tnvédelmi Csoport adoszámát irták az
ajánló céduláikra'Igy az APEH-től kapott értesítés szerint 53463 Ft
gyarapítja a szám|ánkat. KoSzÖNruK! Reméljük' jövőre még töb-
ben támogatják a dorozsmai polgárőröket.

Ittjegyzem meg, hogy az utóbbi időben egyre több he|yi vá|lal-
kozó, kereskedő támogat bennünket anyagi|ag, de még többen
je|ezték, hogy számlánkra beírzetnének, ha tudnák aszámát.

Inre: a számlát kezelő pénzintézet neve:
oTP. körzeti fiók Szeged III. számla száma: l |.735036_20056247.
Adakozásaikat e|<ire is KoSZONruK.
Biza|mukat a jövőben is megpróbáljuk kiérdeme|ni.

Mucsi László
a Kiskundorozsmai tnvédelnri Csoport elnöke

A KiskundorozsmáóÉ Alapítvány Kuratóriuma

hnszöllprat/ mn,rld,,
annak a több száz polgárnak, akik adójuk 1%-át támogatásként

ajánlották fe| alapítványunknak, ezzel is elősegítve
közérdekű cé|jaink eredményesebb megvalósítását'

AZ APEH-tőI átutalt összeg 230 493,_Ft,
.. amely eddigi munkánk egyik elismerése

az onök részérő|, és ez erőt ad a további tblytatáshoz.

A Dorozsmai Napló szerkesztőségének

tcoszoYrr
A Jemey János Altalános Iskola tarrítványai és rrevelőtes-

tülete nevében köszönetemet fejezem ki:
- Jenei Ferenc és Thurzó Ferenc képviselő uraknak' valamint a

dorozsmai részönkormányzat képviselőinek a számitástechnikai alap-
ismeretek oktatásához nyÍrjtott l00 ezer forint értékíi támogatásáért,

_ valamennyi magánszemélynek, aki a tavava|yi jövede|emadója
|Yo-át az iskola alapítványa javára ajánlotta fel.

Lázár Zo|tán
igazgató

Bónyai Attilónak,
aki az 1997. október 4-i családi délutánunkon

s ütemény eiv el kedv es kedett.

A rendezvény résztvevői

I{BO - A mozicsatorna
Fizessen elő az HBo-ra most! Ha november l5-ig tartó akciónk

keretében ftzet e|ő az HBo.ra akkor választhat: l havi díjmentes
előfizetés vagy HBo-ajándék jár megrerrdelése me|lé. Es ez még
nem minden! Továbbra is igénybe veheli az óvadékra a rész|etflze-
tési kedvezményt, valamint:

Három hónap a|att láthatnak 350 filmet. Akciót, romantikát,
gyerekműsorokat, élő Bundesliga focit, meg amire az apukák gon-
dolnak - azt is.

RáadásLrl nyereményjátékot hirdetünk: Aki novemberben már,
februárban még e|őfizetője az IIBo-nak az részt vehet sorsolá-
sunkon, ahol l darab százezer,2 db ötvenezer és 20 db huszonöt-
ezer forintos Quelle vásárlási utalvány mellett megnyerheti akár a
fődíjat is, ami Na de figyelje az IIBO műsorát.

Szórakozik velünk? HBo - A mozicsatorna

Bgy húron pendülünk

A népdalok és a cite-razene iránt érzeit szeretet csodálatos
összetartó erővel bír. osszefog egy kisebb közösséget' egy
falut, egy egész országot. Ez a szeretet mutatkozott meg ok-
tóber 4-én a Szentesi Citerás Találkozón, melyre hazánk több
területéről érkeztek citerazenekarok és népdalkörök (Apát.
falva, Baks, Dorozsma, Földeák, lnárcs, Kistelek). Egy neves
előadóművész: Kóka Rozália Erdélyből látogatott el a rcn-
dezvényre, hogy ízes nyeljárású meséivel még színesebbé
tegye a találkozó programját.

A Székivirág Népdalkör és Citerazenekar felvidékről ösz-
szeállított népdalokkal mutatkozott be. Mintegy 500 néző
élvezhette a csoportok által előadott szebbnél szebb műsort,
melyre minden szereplő egy akarattal készült fel.

Meg kell említenem azt az összefogást, mellyel a vendég-
látás lezajlott. A csoportoknak átnyűjtott dísztárgyak, virá-
gok, marhapörköltes vacsora' sütemény, üdítő italok mind-
mind a szponzorok, szentesi kiskereskedők által felajánlott
adományokból tevődött össze.

A vacsorát követően bensőséges hangulatban közös cite-
rázás, táncolás, mulatozás hallatszott a szentesi Művelődési
Házból.

A Népzenei Találkozók sorozatát azideí évben a dorozs-
mai csapat zárja. November 29-én, szombaton minden érdek-
lődő, dalos kedvíí embert nagy-nagy szeretettel várunk a
Sportcsarnokba!

M.M.

Szobanövényeink ápolása I.
GLOXINIA (Csuporka)

Nagy, puha állományú levelein a középső levélér erőteljes. A le-
vé| színe bársonyos felületű' sötétzöld, fonáka világosabb zöld.
Díszét bársonyos felülptíí nagy virágtöIcsérei adják. Kb. l.rat héten
át virágzik' Teljes virágzáskor egyszerre több virág is nyilik. Kiszá-
radásra, és tú|öntözésre egyaránt érzékeny. Alulról öntözzük' Vilá-
gos helyre, de ne tíiző napra tegyük. Tavasztól őszig szabadban' fél-
ámyékos helyen is jól érzt magílt.

Elvirágzás után fokozatosan csökkentsÍik az öntözést, hogy a le-
velek |eszáradjanak. Gumója behúzódás után tavaszig maradjon
cserépben, l 2-l 5 "c hőmérsékleten . Ezután ültessük át friss ftildbe,
úgy' hogy a gumó csúcsi része ál|jon ki a ftildből. Ismét öntözziik
rendszeresen.

Kártevője a tripsz. Betegsége a szürkepenész.
Magvetéssel szaporítható'

Kocsisné Lajkó Eva virágkötő

Áilategészségü gyi közlemény

A 6211997. (Ix' 10.) FMSZ számú rendelet az ENAR (az Egy.
séges Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) hatályba lépésével
1997. szeptember 18-tól kezdődően, az újsziilött borjakat az ENAR
szerint kötelező jelölni és nyilvántartásba venni, mely központi
számítógépes rendszer szerint történik. A borjak mindkét fiilébe
l0 számjegyből ál|ó (ENAR számú) krotália kerül.

Akj 199.|. szeptembér után született szarvasmarháját eladja, vá-
sárra, piacra akarja vinni, krotáliázási szándékát úgy jelerrtse be a
hatósági állatorvosnál, hogy az adminisztrációs idő kb. két hetet
vesz igénybe.

A számítógépes Nyi|vántartást igazoló lap _ mely Budapestről
jön - egyben a nrarha|evél szerepét is betölti.

A régi hagyományos krotáliázás _ fiilszámozás. ezeken a borja-
kon nem alka|mazható és helyben, a Polgármesteri Hivatalban járlat

sem ál|ítható ki.
Kérem az érintett állattu|ajdonosokat a fentiek tudomásul vételére

és alkalmazására.
Dr. Gábos Tamás
hatósási állatorvos
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Az An dersen gyermek színház
soron követke ző e|őadása :

október 28. de. l0 óra Kacifántos fogadalom
október 28. du. 14.30 Bádogrobot nem vasszívű
Előadások helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház KKD

Jeglek ára'. ]00,_ Ft
Előzetes jelentkezés az óvodákban és iskolákban lehetséges.

Felhívás!
Amatőr bábosok, bábcsoportok ta|á|kozőját

rendezziik meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban1997.nov. 15-én.

Várjuk a jelentkezéseket okl 30-ig a Műv.
Ház címére.

Kérjtik ráírni a jelentkező (csoport) nevét, mű-
sora címét, a műsor idejét, esetleges igényeit.

Vass Józsefné

1997. III. negyedév újszülöttjei:

Kolompár oszkár és Kolompár Melinda: DÁVID. Krentz Károly és Fejes
Katalin: NIKOLETTA. Mukus Vilmos és Fónai olimpia: RoxÁNA. La.jos
József és Veszelovszky Márta: BARBARA. Petrov Tamás és Simon Eva:
ABEL. Petrán Róbert és Juhász Piroska: KLAUDIA. Perecz György és Ba-
kacsi Gabriella: GABRIELLA' Bagi Attila és Lippai Mónika: ELISABET.
Kádár-Németh Attila és Szabó Tünde: MARK. Atlasz Henrik és Szabó Zsu-
zsanna: MÁRK, HENRIK. Komáromi Lajos és Angyal llona: DÁVID.
Mihálffy Zsolt és Zakar Andrea: ADRIENN. Keller János. és Nógrádi
Tímea: ALEXANDRA. Túri Lajos és Juhász Erika: RENATO. Pesti Zsolt
és Kispéter Judit: NORBERT. Lekes Attila és Peták Mónika: JENNIFER.
ottlik Sándor és Dudás Mónika: MÁRK. Kurunczi Lász|ó és Rudner
Mónika: DÁVID. Batiz József és Kiss Annamária: DANIEL. Domonkos
Ferenc és Farkas Rózsa: ALEXANDRA. Mukus Roland és Vass Tímea:
VIVIEN.

Gratulólunk a szülőknek, leljék sok örömüket gyermekeikben.

Rejtvényünk fő sorában Victor Hugo alábbi gondolatá-
nak befejező sorai találhatók: o,Kis ország nem létezik,
egy nemzetnek a nagyságát épp oly kevéssé befolyásolja
lakosainak szárma' mÍnt ahogy...''

Beküldendő: Függ l. sz. és vízsz.3' sz.
A levélre v. lev. lapra kérjük írják rá: ,.REJTVÉNY.'
Beküldési határidő: november 13.
Múlt havi megfejtés:
Akinek szép lelkében az ének' az hallja a mások énekét is szépnek.
Nyertesek: Kiss Zoltán Tas u. 50., Kószó Lászlóné Kamilla u. 17.
Cím: DQrozsma, Negyvennyolcas u' 12.

A nyereméryt szintén itt vehetij át. Jó szórakozásr: BÉGÉ

Vízszintes: l. Róma modern negyede. 3' A gondolat bef' 2. része. 10.
Görög autójel. l2. Rába... Település Győr mellett. l3. Nauru fővárosa. l6.
Germán Isten. 17. Kicsinyítőképző. 18' Vegyítés. 20. Régebben sok kiselő-
adást tartott. 21'Yadászgéptipus, 22. Európa Kupa. 23. Karácsony kezdete!
24. Finom sütemény. 27. Főyárosa: Doha. 28. Földönkívüli' 30. Máshová
tetet. 32. Magyar fiim c. 33' Francia folyó. 35. Tömeghisztéria. 37. Értékes
szőrme' 39. Daloló szócska. 40. Módosított zenei hang. 42. .'. Novák
Vilmos. 43' Beszédhibajavítása' 46. Gallium vegyj' 47. Előtagként: Közép,
közepes.48. Megbecsülésre méltó tett.49' Szélesre nyitó. 5l' A pincébe.
52. Elkeseredetten sír.

Függőleges: 1. A gondolat bef. 1. része. 2. Nyelvcsalád. 4. Amerikai hír-
ügynökség. 5. Vám és szabadker. eEyezm. 6' 2004. olimpia. 7. Fiatalon
elhunyt színész (Imre) 8. s' N' R' 9.Hága egynemű betűi. 11. Költői nap-
szak. 14. Regina becézve. 15. Ette, itta. 17. Fiókot ürít. 19. Ház is van
ilyen. 20. Hajófar. 23. Kovács ... (énekesnó). 25. Y,át és röplabda eleme.
2ó. Könnyíízenei stílus. 27. Ülő. és fekvőbútor. 29. okori egyiptomi város'
3l. Áru súlyvesztesége.34'... et labora (Bencés jelm') 36. Hétfőt követi.
38' Fúvós hangszer. 4l. Téli sportot tiző. 47. Miatt népiesen. 49. Régebbi
súlyegység. 50. omszk folyója.

ii#, **
i i t ,#:. ' r  i :

ffiHt
Minden tanfolyamra, foglalkozásra' próbára és csak úgy

alkalmanként is szeretettel várunk szülőt, gyereket, nagyszü-
lőt... résztvevőként, nézőként egyaránt.

a Művelődési Ház csoportvezetői, dolgozói
és törzsközönsége

A közelmúltban lejátszott kézilabda.
mérkőzések eredménvei a következők:

LANYOK
|X.26. Jászberény-ToRNÁDT SE: 25-l4 (l3-8)
X. 05. ToRNÁoó sB-robánya KC

A mérkőzés elmaradt a Kőbánya visszalépése miatt!

X. l1. Hódmezővásárhely-ToRNÁDó SE: 33_26 (18-15)

FIÚK
IX. 27 . Martfií-Autó-Hórusz I(KD: 2,7 -|7 (l 0-7)

X. 5. Autó-Hórusz KKD-Mezőberény: 26-18 (l3-9)

X. 1l. Újkígyós_Autó-Hórusz KKD: 34-24 (|5-|2)
Tóth Valéria

nÉrÁnv rózsnr
vtl-l,nrrcozo

A  . . 1
Epület- és szerkezetlakatos munkát vállal.

Kiskundorozsma, Szekerce utca 27. I 462-977

X A 1 s
t7 A

0 X Á
X 1z X H
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Bemutatkozik
a 130 éves Szegedi Téglagyár

(Érdemes elolvasni!)

Nevezetes épületek állnak sok vidéken, őrizve a szegedi téglagyártás hírnevét. A kolozsvári egyetem, a temesvari és
a naglbecskereki Zsinagóga, a zdgróbi Postapalota, a hódmezővásórhelyi reformdtus gimnázium éppúgy a Sze-
gedi Téglagyórban egykor gyórtott keramit tégldból épült, mint a Tisza-parti vóros szépsé7es épületei közíil a régi
Zsinagóga, vaqy az uttisz laktanya és szómos ismert bérfuiz.
Az orszóg első, dolgozói tulajdonban lévő gtóra a mienk (I99j januárjótól), elsődleges feladatként határoztuk
meg a termékbővítést. Ennek erednlényeképpen ma Cégünk falazótégla-termékcsalódjának tagjai, melyek között
szerepelnek korszerű hőszigetelésű és vózkitaltő falazótéglók is, eglaránt alkalmasak lakóépületek, közösségi,
kommunális, ipari és kereskedelmi épületek körítő és belső főfalainak, vólaszfalainak, födémeinek építésére.

Termékeink:
+ B/30, HB 38/19, Thermoton, Válaszfal'
+ Uniform 11119, Kisméretű tömör'
+ Födémbéléstest

A termékcsalőd zömmel a déli, délnyugati megyékben kerül értékesítésre. de kereskedelmi hólózatunk kiterjed az

egész orszóg területére és kiilföldre is. A TISZA Téglaipar l996 januórjában vette me7 az Aradi Téglagyór 78 szó-

zalékos többségi tulajdonát, s a délkeleti szomszédságba immóron nemcsak téglót szóllítunk, hanem megteremtet-
tük a korszerű téglaglártás feltételeit is.
Termékeink kiszolgálósa alkalmazkodik vásórlóink igényeihez, akik választhatnak a kézi felrakású vagy a raklapos

és/vagy zsugorfóliós csomagolós közijtt, és kérésre hdzhoz is szóllítjuk a téglót.

Nem kétséges a Szegedi Téglagyár szlogenjének tnondanivalója:

,,A Tisza agyűga afal aranya,,,
hiszen

,,Mi minde nhov á b e épiilünk,,.

1997. október 29_30-31. napján
a kiskundorozsmai lakosoknak és a Kiskundorozsmán építkezőknek

\Uvo.os árengedményt adunk, minden termékünkből.

Várjuk onöket, Tisztelt Kiskundorozsmaiak
a TISZA Téglaipar Bajai űú2.4. sz. alafti gyárában'

mindenn ap 7 -1,4 őráig, szombat on 7 -t2 óráig.
(Telefon | 467 -450)

Kö s zö nj ük, h o g y v é g ig olv as tdk a b e m ut atk o zá s unkat,
és szívélyesen köszijnti oniiket a dolgozók nevében

Fejes Ernő vezérigazgató.
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Dr. Mustafa Lászl'őt
fo gs z akorv o s - imp l anto l ó gus

Porcelán fogpótlások 3-4 munkanap a|att.
Speciális fehér tömések rágófogba is.

Kivehető fogpótlás helyett rógzitett! (nem műtéttel)
Foggyökér beültetés (műtéttel)

Fogröntgen beutalóval, beutaló nélkül' góckutatás a rendelési idő alatt.

Kiskundorozsma, Bölcs u. 4.

Szerda 15_19 óráig, péntek 13_16 óráig
Telefon: 46I-|97 Rádiótelefon: 06-30-436-203

SZABO ISTVAN
autóvi!lamossági

műszerész
Nyugati sor 6.

TELEFON: 463-108

Nyitva tartás'. hétfőtől péntekig
1 1-18.30 órá ig

szombaton 8-|2 őráíe

Jelentkezzen j árművezető-képzésre nálunk!
KEDVEZO

ARON!
Segédmotor-kerékpár

Motorkerékpár
Személygépkocsi

Tehergépkocsi
Nehézpótkocsi

Autóbusz
kategóriákban elméleti és gyakorlati oktatás.

Tanfolyam indul:
l997. október 3l-én 18 órakor

DOROZSMAN a Petőfi Sándor Mrívelődési Házban.

Részleffizetési lehetőség.

Gvorsított tanfolvamok. Típusválaszték.

rÜnooszoBA szALoN!
sz|cíLA KFT.

Olasz burkolólapok,
belső és kiilső térbe.

Acéllemez fürdőkádak:
l 50-l 70 cm-es hosszúságban,

157o-os engedménnyel.
Fürdőszoba berendezések.

Kludi csaptelepek.

A  t  1 t - ,
Lraefloant;

Kiskundorozsma, Kond u. 1.
Telefon: 621462-931.

Nyina: hétfőtől péntekig 8_17.30 őráig
szombaton 8_11'30óráie.

Ertesítjük Kedves Vásárlóinkat'
hogy december 6-án

megnyitjuk új virágüzletünket
a Dorozsmai út 189. szám alatt

(a Postával szemben).

S zeretettel v áru n k min de n kit
kedvezményes adventi

és karácsonyi vdsárun kon.

Borostyán
virágtlzlet

Kocsisné Lajkó Eva és Munkatársai
Telefon: 621460-158

Rádiótelefon : 06-60- 486 -626

Nyitva tartás: hétköznap: 7 -I7 őtáig
szombat*vasámap: 8-l2 óráig

KUTYAELEDDL BOLT!
Nyakörvek, pórázok.

Száraz tápok, konzervek
nagy választékban.

Vórok minden kedves vásárlót!

Dorozsmai iLt 143.

N)litva tartás-'
hétfő, szerda l3-16.30 óráig

kedd, csütörtök, péntek
9-16.30 óráig

szombat 8_l1 óráis

PAPíRKUG Kó oKTóBERI-NoVE M BER! ARAJAN LATA
Selyem krizantén 64Ft-tó|, l998. évi asztali naptárak72Ft-to|,

Zsebnaptárak ó4 Ft-tól' Határidő naplók 2l2 Ft-tól.
Ezenkívül még: játékok, hírlap, buszjegy' papír-írószer, irodaszer, háztarÍási papíráru.

Cím: Dorozsma, Kamilla u._Jemey u. sarok. Telefon: 621460-10z

Nyitva: H_P: 7.00_9.00; 13.00-18.00 óráig, Szo.:8.00-12.00 óráig
Szeretettel várom kedves vásárlóinlat ! Edit

AUTócoLoR PRoFl AUTŐFÉNYEZÉS
HALAsl JÁNos

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

Akril, metál, gyöngyház festékek keverése gyári színkód alapján.
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RÖFFKER BT.
Telefon: 461-067

,\'Iikulasra nt,enti?
noPf-be keil mermi!
Minden 1997 Ft feletti vásárlásnál
sorsjegyet kap.

Nyereményhúzás : december 5 -én

(Szetikett és étkezésÍ jegyet elfogadunk)

Elektromos gépek
szervize,
épületek

vilIanyszere|ése.
háúartási és barkács gépek'

fiitési keringetőszivatffi javítlísa'
villanyboj lerek vízkőtelenítése

ocsKó FERENc
vi!|anyszere|ő mester'

e|ektromos készülékjavító technikus.
Dorozsma, Vadliba utca 36. Telefon: 462-011

Rádiótelefon: 06-201 61 6-884

|, Ennek a hirdetésnek a leadasa rendelés esetén 1 0oÁ kedvezményt jelent. 
i

t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -x  - - - - - )

l e'méretválasztékban.

| * olu'" rugós ágybetétek
(25 méret+4 minőség)
hálószobák, nappalik, étkezők stb.

48-as utcai
PAPíRBoLT
Novemberben is várjuk
Kedves Vrásrárlóinkat

FENYMASOLAS -
gÁNoÉrrÁncy.l.r

Iskola. és irodaszerek nagy válasÍékban

Nyitva: 8-|7 ótáig
Szombaton: 8-l2 óráig

ul,hhftelnobi0i'RSZALON

,,9űnia,octpőbolt ffi
Tekin*e meg őszi.télí Hndlanmail
Import női cipőlq férfi- és gyermek-
cipők nagy válasáékban kaphatók.

- PANoRÁMA ÜZLETH^z'
Negyvennyolcas u. 16.

Telefon: 463-64'l
Nyitva: 10-17 óráig

Ballai Ferenc
egyéni vállalkozó

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

Mobil: 06-60-30-70-30

Ügyviteli rendszerek fejlesztesével,
karbantartásával

és tizemeltetésével ríllok
kedves ügyfeleim rendelkezésére.

'.RoNGYRÁZT'' sÁLÁsRuHn ÜzLer
Őszi_téli ruhákkal és műanyag áruval

, várja kedves vásárlóit
oszÉxnÉcyÖxcyr

Dorozsmai út 189.
Nyitva: hétftLőlr péntekig 8_| 7 óráig'

szombaton 8-l2 óráig

ANGol, n1'elr.oktatásí ós
. korrepetá|ástr'álla|ok.

Télefon: 62146I-1.86

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör
Felelős kiadó: Mucsi Péterné

Hirdetések: Mucsi Lász|ó (zÍ61-9ó1)'
ocskó Margit (4ó1-010' 462.356)
Felelős szerkesáő: ocskó MaÍgit

szerkesztőség: Petőfi Sándor Művelódési Htiz
6791 Sreged-Kiskudorozsm,

Neg;memyolcas u. 12. Telefon:,161-010
Offtcina Nyomda

6T22Sregeí,Ti*l kjos krt. 8s47. - 97J 19ó
Fe|e|ős vezető: Dr. Kékes Tibomé ügyvezetö

€ Fenyőbútorok
(i{úsági szobák, hálószobiák,

oio kiegészítő kisbútorok stb.)
f - Ülőgarniturák nagy szövet-

q Méretre készülő konyha-, fiirdőszoba és egyéb bútorok.

FoLYAMATOSAN ncivÜrŐ vÁraszrÉxt

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

VARJUK KEDvEs vÁsÁnlŐlNre.rt

keddtől péntekig: 8-16 óráig
szombaton: 7_1L óráig

fB*,KI(@)


