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A nők minden alkalmat megragadnak rá, hogy mosolyogjanak, csak úgy magáért 
a mosolyért; nem érdemes mindannyiszor elgondolkozni rajta. 

(Thomas Mann) 

HAVI GONDOLAT 

BUDAI ISTVÁN 
 

Tollrajzok 
 

A betonfalakon 
Megtörnek a fények, 
S zihálva hullnak 
A mindig poros útra. 
 
Sóhajok szárnyalnak 
Virágzó fák fölött, 
Szín-mozaikba 
Vegyül a világ. 
 
Konok kis sugarak 
Kergetőznek némán: 
Árnyait az erdő 
megtagadja tőlem. 
 
Bokrokat formál 
Mondatlan szavakból, 
Virág-színt ölt 
Ezernyi gondolat. 
 

Szeged 
 

Erkély mögött figyel a csönd, 
Mély dohogássá vadul 
A tülkölés 
Mintegy a tovaillanó perc 
Ábráját préseli 
Az aszfalt sodrába a nap 
Nappal, méla emberek 
Sokaság, kirakati fények, 
Vágyó rohanás, 
Cikázó élet, falakon kúszó 
Röpke fény, 
Kéken bolygó füstfátylak 
Az örökmozgó 
Nagyváros egén. 
 
Vizek, vizek, a két part 
Hallgatag. 
Nyár bont most 
Szellő-kendőt 
S bágyad az utca, 
Mint néma sivatag, 
Míg egy hűs zefír átoson 
A hőségbe ájult városon. 

Az, ami az idei érettségi körüli soro-
zatos botrányokat kirobbantotta, előre 
megjósolható volt. Mégsem tette senki, 
és figyelmeztetés nélkül jött el az a hét, 
amikor is a középiskolások és a gimna-
zisták megírják a középszintű, illetve 
emelt szintű érettségit. A katasztrófát 
leginkább a felkészületlenség okozta. 

 
Nem is tudom, ki a megmondhatója 

annak, mióta vált értéktelen papírfecnivé 
az érettségi bizonyítvány. Nem szeretnék 
illúziókat rombolni, de köztudomású, 
hogy a középszintű tanulmányok elvégzé-
sét igazoló okiratnak lényegében csak egy 
funkciója van: ez a „beugró” a felsőfokú 
tanulmányi intézményekbe. Az, ha valaki-
nek van egy érettségije, ma már nem jelent 
presztízst. S mivel általában az egyete-
mekre és főiskolákra eddig felvételi vizs-
gák megírásával lehetett 
bekerülni, az is mindegy 
volt, hogy milyen jegyek 
szerepelnek benne. 

Mindez gyökeresen 
megváltozott, amikor az 
emelt szintű érettségi kiváltotta a felvételi-
ket. Hirtelen megnőtt annak a jelentőssé-
ge, hogy minél jobb eredményeket érjenek 
el a tanulók a szóbelin és írásbelin. Ma-
gyarul: tétje lett a dolognak. És ha valami 
ekkora téttel jár, bizonyosan akadnak 
olyanok, akik ezért tisztességtelen mód-
szerekhez folyamodnak. Mint láthatjuk, 
meg is tették. 

Alapvetően két okát látom az emelt 
szintű érettségik körül kirobbant botrány-
sorozatnak. Annak idején, amikor felvéte-
liztem az egyetemre, a normál matematika 
érettségi mellett emelt szintűt is írtam. 
Akkoriban a vizsgákat az egyetemeken 
bonyolították le, nem a középoktatási 
intézményekben. Most azonban minden 
ilyen iskola előre megkapta a feladatlapo-
kat. Naiv dolognak tartom azt, hogy az 

Feltört érettségik nyomában 

Oktatási Minisztérium azt hitte, rábízhatja 
az intézményekre az iratok biztonságos 
tárolását, mivel azonosságuk folytán elég, 
ha a Magyarország egész területén műkö-
dő középiskolák közül csak egyben törté-
nik valami malőr; elég, ha csak egyetlen-
egy iskolából kiszivárog az információ, 
máris beüt a krach. Hatalmas kockázatot 
vállalt tehát a minisztérium, és bele is 
bukott. (Érdekes módon, amíg az egyete-
mek íratták meg a diákokkal az emelt 
szintűt, sosem volt ilyen probléma. Vajon 
miért?) 

A második ok ismét a naivitásból ered. 
Magyar Bálint miniszter azt nyilatkozta, 
hogy a teszteket hálózatra kötött számító-
gépen tárolták. Manapság köztudott, hogy 
nincs olyan szerver, amelyet ne lehetne 
feltörni. Legközelebb – nyilatkozta – háló-
zatról lekapcsolt gépeken fogják a titkos 

anyagokat tárolni. Ha 
ezt tették volna a leges-
legelején, nem adtak 
volna lehetőséget arra, 
hogy hackerek hozzá 
tudjanak férni a doku-

mentumokhoz. Ami a legszomorúbb, 
hogy mindez elemi biztonsági óvintézke-
dés lett volna, amelyet még egy kezdő 
informatikus is habozás nélkül megtenne. 

Úgy látszik, a rendszer tálcán kínálta a 
lehetőséget a csalóknak. Mint ahogy a 
Házon kívül című televíziós műsorban az 
egyik diák, aki több százezer társával 
együtt itta meg a levét az egész ügynek, 
úgy szemléltette az esetet, miszerint ha 
valaki több millió forintot tesz le egy for-
galmas út közepére, akkor azt törvénysze-
rűen el fogják lopni. Hát ez történt idén az 
emelt szintű érettségivel is. Megfújták, a 
többiek pedig megszívták. 

Így debütált az új rendszer; mene tekel 
ufarszin – megmérettettél és könnyűnek 
találtattál. 

SOMOGYI GÁBOR 

„...amíg az egyetemek 
íratták meg a diákokkal 
az emelt szintűt, sosem 
volt ilyen probléma.” 

Kábelnet egész nyáron fél áron, már havi 2750 Ft-tól! 
Részletek a 4. oldalon 
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Röviden 
 
■ Túlnyomórészt az épülő M5-ös 

autópálya nyomvonalán előkerült régé-
szeti leletek miatt egy időre leállították a 
munkálatokat. A régészeknek maximum 
egy hónap áll rendelkezésükre a terület 
feltárására. A római és őskori leletek 600 
méteres körzetben helyezkednek el, né-
hányuk az autópálya nyomvonalán kí-
vülre esik. 

 
■ A Humán Szolgáltató Központ első 

alkalommal rendezte meg 2005. május 
11-én az idősek olimpiáját. Az esemény-
nek a Családsegítő Ház adott otthont. A 
sportesemény célja, hogy játékos formá-
ban megmozgassák a 60-70 éves embere-
ket. 

 
■ Sporteredmények 
 
NB1/B-s kézilabda 
Szeged-Kiskundorozsma–Mátészal-

ka 32–24 (15–11). Női mérkőzés. 
Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette: 
Nagy F., Túróczy. 

Szeged-Dorozsma–Tiszaföldvár 26–
33 (12–18). Férfi mérkőzés. Szeged-
Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 
100 néző. Vezette: Szegedi, Unyatyinsz-
ki. 

Békéscsaba–Kiskundorozsma KSE 
30–26 (12–9). NB I/B-s női kézilabda-
mérkőzés. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: 
Kocsmáros, Nagy. 

Vác–Szeged-Dorozsma 24–26 (9–14). 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Vác, 
170 néző. Vezette: Székely, dr. Vatay. 

Szeged-Kiskundorozsma– Gyöngyös 
30–29 (14–15). NB I/B-s női kézilabda-
mérkőzés. Dorozsma, Orczy-sport-
csarnok, 100 néző. Vezette: Medve, Tóth. 

Szeged-Dorozsma–Salgótarján 37–23 
(17–11). NB I/B-s férfi kézilabda-
mérkőzés. Dorozsma, Orczy-sportcsar-
nok, 200 néző. Vezette: Szegedi, Unya-
tyinszki. 

Búcsúszó 
 
 

Kedves Dorozsmai Betegeim! 
 
Szeretnék néhány gondolatot 

írni magamról, és egyben elbú-
csúzni. 

A háziorvosi munkához édes-
apámtól kaptam indíttatást. Az 
általa képviselt értékeket én is 
elfogadtam, és felvállaltam. Mun-
kám során azt tapasztaltam, hogy 
a testi betegségek hátterében, 
vagy azokhoz kapcsolódóan, gyak-
ran valamilyen pszichés probléma 
áll. Ezért kezdtem el foglalkozni a 
pszichoterápiával. 

A háziorvosi munkámat köve-
tően jelenleg Budapesten, egy 
országos intézet pszichoterápiás 
osztályán dolgozom, pszichoterá-
piával, rehabilitációs pszichiátriai 
és általános orvosi kezeléssel fog-
lalkozom. 

Minden betegemre szeretettel 
gondolok, és jó egészséget kívá-
nok. 

Üdvözlettel, 
 

SCHWANNER GÁBOR 

Csatornahírek 
 
A csatornázási munkálatok üteméről a 

www.csemete.com/ispa interneten olda-
lon tájékozódhatnak. A gyakori problé-
mák megoldására, kezelésére és egyéb 
feltett kérdések megválaszolása a szerve-
zet Gyakran Ismételt Kérdések oldalán, 
www.csemete.com/ispa/read.php?cid=7 
cím alatt található. Észrevételeit személye-

sen a konzorci-
um Dorozsmai 
út 35. szám a-
latti irodájában, 
telefonon pedig 
a 488-335, 488-
924 és a 426-
236-os számon 
tehetik meg. 

Ez mégiscsak 
felháborító! 

Egy évvel ezelőtt mintegy 40 millió Ft 
ráfordítással került átadásra a Kiskun-
dorozsmai Önkormányzati kirendeltség 
(Polgármesteri hivatal) előtti dísztér, 
amely szépen parkosított területtel szol-
gálja lakosságunk kényelmét, és esztétikus 
környezetet biztosít ünnepségeink meg-
rendezéséhez. A lakosság többsége ren-
deltetésének megfelelően használja. Sajnos 
néhány esetben előfordult, hogy a virágo-
kat kitépték és a parkot megrongálták. 

A közelmúltban, május 22-én vasár-
nap este tíz óra tájban ismét vandálok 
jártak a parkban. Szemtanúk elmondása 
szerint egy rotveiler kutyát esténként 
rendszeresen sétáltató fiatalember társasá-
gában volt kettő, 14 év körüli fiatal fiú, 
akik láthatóan illuminált vagy más befo-
lyásolt állapotban lehettek. A gyógyszer-
tár előtt lévő lecsavarozott szeméttároló 
tartályt feltépték, és annak tartalmát szét-
szórták. Az Önkormányzati kirendeltség 
bejárata mellett lévő virágtartó edények-
ben lévő két dísztuját letörték, ezzel mint-
egy 20 ezer forint kárt okoztak. 

Az Önkormányzat az ügyben a rend-
őrségen ismeretlen tettes ellen a feljelen-
tést megtette. 

Ezúton kérem a lakosságot, hogy kö-
zösen, jobban vigyázzunk értékeinkre. Ha 
valaki vandalizmust, rongálást észlel köz-
területen, közvagyonban, haladéktalanul 
értesítse telefonon a rendőrséget a 107-es 
számon és a Polgárőrséget a 06-30-621-
6254 számon. 

Névtelenül is lehet bejelentést tenni a 
TELEFONTANÚ 06-80-555-111-es szá-
mán. 

FÁBIÁN JÓZSEF 
önkormányzati képviselő 

Fogadóórák 
Fábián József: június 14-én kedden 16 

órakor, valamint június 28-án az Önkor-
mányzati kirendeltségen 16 órakor. Mobil-
száma: 06 30 535 0056. 

Tóth József: 6-án 17 óra, Bölcs utcai 
Családsegítő Ház, 13-án 17 óra, művelő-
dési ház és 27-én 17 óra, Családsegítő Ház. 

„Újuljatok meg lélekben és gondolkodásmódban!” 

A kereszténység nem csak hagyomány, 
még kevésbé emlék csupán, hanem elsősorban 
ÉLET. Szükség van arra, hogy ezt időről- időre 
megújítsuk magunkban és közösségünkben. 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye alapításá-
nak 975. évfordulójára emlékezünk ebben az 
évben. Püspök atyánk ajánlására ezért  
„misszió”-t tartunk egyházközségünkben. Ko-
rábban gyakrabban alkalmazták a közösség 
lelki megújulásának ezt az eszközét. Ez a  
„felrázó program” a közösség minden rétegét 
megszólító több napos lelkigyakorlat. Védő-
szentünk, Keresztelő Szent János születése 
ünnepéhez, búcsúnkhoz kapcsolódva valósítjuk 
meg a következők szerint: 

Június 22. szerda, 18.30. Elsősorban az idő-
sek, betegek és ápolóik, gondozóik részé re. A 
szentmisén szentbeszédet mond Kretovics 
László pápai prelátus, Szeged-Rókusi plébános. 

Június 23. csütörtök 18.30. Elsősorban nők, 
asszonyok, leányok részére. A szentmisében 
szentbeszédet mond Salamon László szeminá-
riumi prefektus. 

Június 24. péntek 18.30. Elsősorban férfiak 
részére. A kanonokok, az esperes kerület papjai 
együtt miséznek és ebben a zsolozsmából a 
vesperást imádkozzák. Szentbeszédet mond 
Ábrahám István nagyprépost, püspöki iroda-
igazgató. 

Június 25. szombat 18.30. Elsősorban az 
egyházközségi képviselő testület tagjai, az  
mozgalmak, imádkozó közösségek tagjai részé-
re. Egyházközség munkatársai, munkatársaim 
és a lelkiségi Szentbeszédet mond, dr. Kiss Imre 
ált. püspöki helynök, Újszegedi plébános. 

A Hozsanna énekkar Cesar Franck: Jézus 
hét szava a kereszten c. kórusművét énekli. 

Június 26. vasárnap 9.00 Búcsúi ünnepi 
szentmise. Elsősorban házaspároknak, fiatalok-
nak. Szentbeszédet mond Láng András prépost, 
esperes Taksonyi plébános. Szentmise után kör-
menet. 

Szeretettel hív mindenkit minden alkalom-
ra a megszólítottakon kívül is Mádi György 
plébános és az egyházközség képviselő testüle-
te. 
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Az UNGI Bt. 

– Csaknem fél éve, hogy a Dorozsmai út 
139. sz. alá költözött a műszaki kereskedés. 
Vázolná néhány mondatban cégük fejlődését, a 
kezdettől napjainkig? – kérdeztem az UNGI 
BT. ügyvezetőjét, Ungi Zoltánt. 

 
– Vállalkozásunk közel húsz éves 

múltra tekint vissza. 1986. július elsején 
háztartási gépszerelő műhellyel indult, 
majd látva a sok ügyes kezű, barkácsolni 
vágyó dorozsmai lakos problémáját, alkat-
rész bolttal bővültünk. Itt kapcsolódott be 
a vállalkozásba feleségem, Franciska, és 
ekkor alakult meg a bt. Kezdetben bérelt 
üzlethelyiségben tevékenykedtünk, nem-
rég költöztünk ide a „mienkbe”. 

– Beszéljünk az árukészletről. Tulajdon-
képpen mit is árulnak? 

– Háztartási gép alkatrészekkel kezd-
tük, ez továbbra is meghatározó irány, de 
egyre nagyobb igény mutatkozik a vil-
lanyszerelési anyagokra, csövekre, vezeté-
kekre, kábelekre. Bővül a választék kap-
csolókból és egyéb szerelvényekből is. 
Meg kell, hogy említsem, a papírporzsák 
készletünket, szinte mindenféle porszívó-
ba tudunk adni porzsákot. 

Elemekből, gombelemekből szinte 
minden típus megtalálható, de van itt 
csapágy, szimmering, zégergyűrű, hír-
adástechnikai csatlakozók széles választé-
ka is. 

Ami pillanatnyilag nincs, azt néhány 
napon belül beszerezzük. 

– Térjünk vissza a szervizre, úgy látom 
nem csak háztartási gépeket javítanak. 

– Itt kell, hogy folytassam cégünk 
történetét. Időközben két fiam, Tamás és 
Attila is elvégezte iskoláit és úgy döntöt-
tek, nem keresnek más munkahelyet. 
Klasszikus családi vállalkozás lettünk, férj, 
feleség, és két gyerek. 

Igen sokrétű a javítási területünk, és 
azt kell mondjam: egyre kevesebb a ház-
tartási gép. Elárasztották a piacot a szép és 
olcsó, „egyszer használatos” gépek, ami-
ket nem lehet, vagy nem érdemes javítani. 
A fennmaradás érdekében az ipari gépek 
felé orientálódunk, a szerszámgépek mel-
lett hegesztőgépeket (ív, AWI, CO), moto-
rokat és transzformátorokat javítunk, de 
ide hozzák a ZEPTER készülékeket is. De 
nem csak az idehozott készülékeket javít-
juk, hanem helyszíni munkákat is válla-
lunk. A SZEGÁNA KFT. által forgalma-
zott gabonaszárító és tározórendszereket 
mi szereljük az ország egész területén, de 
kapcsolatban vagyunk a Tornádó Kft-vel 
és a Rampfformen Bt-vel is. 

– Úgy látom, estig tudná folytatni a felso-
rolást, végezetül mondjon valamit a tervekről, 
a jövőről! 

– Vannak elképzeléseink a továbbiak-
ra, folyamatosan bővül, megújul az áru-
készlet. 

Az udvarban hamarosan elkészül a 
vevőparkoló. Az épület másik felével is 
kezdeni kellene valamit, vagy önálló üz-
letként bérbe adni, vagy a jelenlegit to-
vább bővíteni, ez még nincs eldöntve. 

Végszónak csak annyit, mi a vevőkért 
vagyunk, és ha nem is tudunk mindenben 
segíteni, de egy jótanács, egy mosoly jut 
mindenkinek. 

TÍMÁR L. 

Elkezdődtek a Szegedi Nagyállomás rekonstrukciós munkálatai 
Konténerben az állomás, a kijárat lett a bejárat. 

Szeged vasútállomás jelenlegi felvételi 
épülete mai formájában 1903 óta áll az 
utazóközönség rendelkezésére. Az épület 
tervezője a neves vasúti építész, Pfaff Fe-
renc volt. Az épület az 1854. március 4-én 
- Albert főherceg jelenlétében - megnyitott 
Cegléd-Szeged vasútvonal szegedi indó-
háza – melyet 1858-ban helyeztek üzembe 
– átépítésével jött létre. Az állomás – építé-
sének idejében – átmenő pályaudvarként 
üzemelt, hiszen a Szegedet és Újszegedet 
vasúti híd kötötte össze, 1920 után azon-
ban egyre inkább fejpályaudvarként funk-
cionált. 1944-után, amikor megsemmisült 
a szegedi vasúti Tisza-híd, a minimális 
átmenő forgalmat autóbusszal bonyolítot-
ták le, így egy olyan fejpályaudvar alakult 
ki, melynek átmenő pályaudvarnak épült 

felvételi épülete van. 
Az épület az elmúlt 100 évben szerke-

zeti és funkcionális szempontból egyaránt 
elavult. Azóta - az 1964 - ben végrehajtott 
felújításon és bővítésén, illetve a tető és a 
bádogos szerkezetek felújításán (1987) 
kívül - jelentős, a műszaki állapotot javító, 
illetve a funkciók modernizálását célzó 
felújítási munkákra nem került sor. A mai 
épület hossza 97, 6 méter, nettó alapterü-
lete 3. 426 négyzetméter, a beépített guba-
túra 28. 225 légköbméter. 

 
A MÁV Rt. 2001-ben döntött úgy, 

hogy a felvételi épület rekonstrukcióját – 
összhangban a megyeszékhelyi, fővárosi, 
illetve veszélyeztetett műemléki felvételi 
épületek rehabilitációs programjával – 

elindítja. Ennek érdekében 2001-ben – 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta és a Földművelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium bevonásával – meghívásos, 
építészeti tervpályázatot írt ki. A pályáza-
tot a szegedi HVT Építésziroda Bt. (vezető 
tervező: Hajós Tibor) nyerte. A MÁV a 
nyertes pályázóval szerződést kötött az 
engedélyezési tervek elkészítésére. 

2002. júniusában a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal – figyelembe véve az 
épület építészeti, építészettörténeti értéke-
it – a felvételi épületet ideiglenes műemlé-
ki védelem alá helyezte. Az engedélyezési 
tervek elkészülte után a jogerős építési 
engedély 2004. januárjában született meg. 
A felújítási munkálatok kivitelezésére a 
MÁV Rt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki, 
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Kábelnet Start 
A nyár végéig fél áron, 
már havi 2750 Ft-tól 

 
512/96 kbps sebesség 
3 GB adatforgalom 

1 db email cím 
Túlhasználat esetén kedvező 

forgalmi díj (500 Ft/GB) 

Kábelnet Biztonság 
A nyár végéig fél áron, 
már havi 3600 Ft-tól 

 
1024/128 kbps sebesség 

3 GB adatforgalom 
1 db email cím 

Túlhasználat esetén kedvező 
forgalmi díj (500 Ft/GB) 

Kábelnet Család 
A nyár végéig fél áron, 
már havi 4700 Ft-tól 

 
1024/128 kbps sebesség 
Forgalomfüggetlen díj 

5 db email cím 
T-Online vírusvédelem 
Axer gyermekböngésző 

Kábelnet WLAN 
A nyár végéig fél áron, 
már havi 5950 Ft-tól 

 
2048/192 kbps sebesség 
Forgalomfüggetlen díj 

5 db email cím 
WLAN eszközök  

telepítéssel 

Információ és megrendelés: Széksósi út 12. Telefon: 463-444 

Mutass ránk és mi megmutatjuk 
legújabb Kábelnet szolgáltatásain-
kat! Ráadásul egész nyáron fél 
áron netezhetsz, és kedvezményes 
belépési díjjal csatlakozhatsz! 

Ajánlatunk kizárólag új Kábelnet előfizetés vásárlása esetén, 2005. július 31-ig érvényes Kiskundorozsmán és Szegváron. A havidíjak kétéves hűségnyilatkozat mellett, a Szélmalom Kábeltévé Rt 1000 Ft-os 
kábeltévés díjkedvezményével együtt számolva értendők. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon, ahol az egyéves hűségnyilatkozat esetén érvényes árakról is 
tájékozódhat. 

amelyet, a legjobb ajánlatot tevő Délépítő 
Rt. és Ornament 2000 Kft. által alkotott 
konzorcium nyert meg. Az állomásépület 
homlokzati és utasforgalmi felújításának 
tervezett időpontja 2006. év vége. 

A felújítás az épület folyamatos üze-
meltetése mellett több ütemben valósul 
meg. Első lépésként a pénztárcsarnok és a 
pénztárak átépítése, az utascsarnok és az 
utascentrum kialakítása, valamint a váró-
terem átalakítása történik meg. Addig a 

pénztárak és az utasváró funkcióját – ide-
iglenesen – az állomás előterében elhelye-
zett konténerek látják el. A konténeres 
váró kisebb, mint az épületbeli, de tiszta 
és kultúrált. 

A nemzetközi pénztár új helyen, a 
belvárosi menetjegyirodában – Szeged, 
Tisza Lajos krt. 28-30 szám alatt – a MÁV 
Igazgatóság épületében minden nap na-
ponta 9 - 17 óra között fogadja az utazni 
vágyó közönséget. Az állomás épülete 

mellé települt SZKT bérletpénztárt is az 
utaskiszolgáló konténerek közelébe telepí-
tették át. 

A második építési ütemben a vágá-
nyok felőli homlokzatot és a tető felújítá-
sát, valamint a kijárati csarnok - amely a 
felújítás alatt bejárati csarnokként is funk-
cionál - átépítését végzik el. Ezek a mun-
kák 2005. végéig készülhetnek el. A re-
konstrukció záró szakaszában az irodák, 
szociális blokkok, üzemi épületszerkeze-
tek felújítása, szolgáltató egységek kiépíté-
se történik meg 2006. júniusáig. A fő- és 
véghomlokzat, a tetőterasz, valamint a 
volt üzemi konyha 2006 végére újulhat 
meg. 

A felújítási munkálatok közbeszerzési 
értéke 980 millió forint. A beruházás meg-
valósítása a MÁV Rt. saját forrásainak, 
valamint költségvetési forrás és önkor-
mányzati támogatás felhasználásával tör-
ténik. A MÁV Rt. és Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között érvényben 
lévő megállapodás szerint a város 100 
millió forinttal támogatja a műemléki 
védelem alá vont épület felújítását. 

A MÁV Rt. közbeszerzési pályázatán 
nyert kivitelező, a Délépítő Rt. és az 
Ornament 2000 Kft. alkotta konzorcium – 
az állomásépület folyamatos, üzeme mel-
lett – május 2-án elkezdte a Szegedi Nagy-
állomás épületének és kiszolgáló létesít-
ményeinek felújítását.  

SZENTES BÍRÓ FERENC  
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CSATORNA RÁKÖTÉS 
FŰTÉSI RENDSZER 

SZERELÉSE, TERVEZÉSE. 
 

Fodor Antal 
technikus 

 

Kiskundorozsma, Jolánka u. 21. 
Tel.: 62 463-681; 06 20 374 6188 

 
Székely–magyar rovásírás tanfo-
lyamot szervezek. Ne hagyjuk 
elveszni nemzeti kincsünket. Őse-
ink emléke kötelez. 

A Fészekrakó 
Kölcsönről 

 
A kölcsön célja: Az FHB Fészekrakó 

kölcsönt házastársaknak, élettársaknak, 
valamint gyermeket egyedül nevelő egye-
dülálló személyek részére biztosít állami 
készfizető kezességvállalással. Lakásvá-
sárlási, vagy lakásépítési célokra nyújt 
forint vagy deviza alapú kölcsönt. 

Kölcsönfelvevők: Fészekrakó kölcsönt 
olyan kezességre jogosult személy igé-
nyelhet, aki a hitelkérelem benyújtásának 
időpontjában még nem töltötte be a 30. 
életévét. A kölcsön igénylése esetén felté-
tele, hogy a házastársak vagy élettársak a 
hitelcél szerinti ingatlanban közös tulaj-
donjogot szerezzenek, ill. gyermeket egye-
dül nevelő egyedülálló személy a hitelcél 
szerinti ingatlanban tulajdonjogot szerez-
zen. 

A kölcsön biztosítékai: 
A) Ingatlanfedezet: A fészekrakó köl-

csön fedezete kizárólag a hitelcél szerinti 
ingatlan lehet. 

B) Állami kezességvállalás: Mértéke a 
hitelcél szerinti ingatlan HB értékének 
60%-ától 100%-ig terjed, de nem haladhat-
ja meg a vételár 90%-át. 

C) Hitelfedezeti életbiztosítás: A 
hitelfedezeti életbiztosítás (legalább egyik) 
biztosítottja minden esetben a kezességre 
jogosult kölcsönfelvevő. 

A fészekrakó kölcsön mértéke: Me-
gyei jogú városokban, mint pl. Szeged, 
használt lakás vásárlás esetén 12 millió 
forint, új lakás esetén 15 millió forint. 

Más településeken használt lakás ese-
tén 8 millió forint, új lakás esetén 12 millió 
forint. 

Használt lakás vásárlás esetén igénybe 
vehető, legfeljebb 5 millió Ft állami ka-
mattámogatásos kölcsön mellé, ügyfe-
lünk igénye, ill. választása szerint, további 
forint kölcsön (Tandem lakáshitel kamat-
támogatás nélkül), vagy egyféle deviza-
nemben választott (euró vagy svájci frank) 
deviza alapú kölcsön igényelhető. 

 
VÉCSINÉ TÓTH ANNA 

Ingatlanközvetítő és értékbecslő 
FHB hiteltanácsadó 

MOZGÓKÉP 

A csillagok már nem háborúznak 
…gondolhattuk a bemutató után, 

majd az amerikai elnök (az igazi, nem 
filmes) a nagy sikerre való tekintettel beje-
lentette a csillagháborús terv folytatását, 
csak most a valóságban. Érdekes, hogy 
még Reagan elnök kezdett bele, aki erede-
ti szakmáját tekintve színész. 

És már vissza is érkeztünk a filmhez, 
hiszen végre bemutatták a Csillagok Hábo-
rújának utolsó, középső, hatodik, harmadik 
– szóval a hiányzó részét, ezzel új értelmet 
adva a korábbi epizódoknak. A filmfolyam 
új főszereplője ugyanis így már nem Luke, 
hanem sötét apja (Darth Vader), Anakin, 
hiszen ő szerepel minden részben. Mivel 
most már tudjuk, hogyan került át a sötét 
oldalra, sokkal szimpatikusabb lett a későb-
bi (korábbi) filmekben. Már csak a DVD 
kiadás a gátja annak, hogy rengetegen leül-
jenek a tévé elé és egyben megnézzék, hi-
szen Lucas szerint ez egy film, bár az erede-
ti egynél is ezt mondta, majd a trilógiánál 
is, most már hat részt hív annak, de ne fe-
lejtsük el, hogy kilencet tervezett egy film-
nek. Sőt arról is suttognak, hogy régen ti-
zenkét részes tévésorozatként készült elad-
ni. Azóta a Mátrix mintájára rajzfilmsorozat 
készült a második-harmadik rész közti 
eseményekről, ahol néhány mostani karak-
ter már megjelent. Bizonyára muszáj lesz 
ezt is kiadni majd DVD-n. A kísérő termé-
kekből újabb bevételeket szerezhet Lucas, 
nem beszélve a mozipénztáraknál rekord-
nak számító nyitóhétvégéről. Apropó: nem-
sokára újra moziünnep, tavaly néhány mo-
zi egyben levetítette A Gyűrűk Urát, talán 
most a Csillagok Háborújával tervezik 
ugyanezt. Márpedig ez legalább tizenkét 
óra szünet nélkül. 

Mire is számíthat az, aki beül a mozi-
ba? Természetesen fantasztikus látványra, 
hangtechnikára, űrbalettre, akcióra, köny-
nyekre és nevetésre. A nevetéssel az a 
gond, hogy nem feltétlenül ott tör rá az 
emberre, ahova szánták. Egyébként is 
nagy esély van rá, hogy az R2D2 és a Yoda 
fan clubok erősödnek meg. Ezek a kis lé-
nyek bármekkora sereggel egyedül le tud-
nak számolni. Az emberszabásúak meg 
erőlködjenek nyugodtan. A végkifejlet 
nem okoz meglepetést, hiszen már majd-
nem harminc éve köztudomású a folytatás, 
Anakin gonosz lesz, ikrek megszületnek, 
Padmé meghal, Kenobi mester túléli. A 
stáblista egyébként őt említi elsőként, 
Ewan McGregor egyébként sem ölethette 
meg magát már az első rész folyamán 
(szíve szerint megtette volna), ahogyan ez 
Alec Guinnessnek annak idején sikerült. 
Christopher Leenek (A Gyűrűk Ura – Sza-
rumán) azonban most öt perc alatt sike-
rült, ő úgyis csak a pénzért vállalta. Annak 
azért örülhetünk, hogy legalább egy ember 
akart tényleg szerepelni a filmben, még-
hozzá Hayden Christensen, vagyis Anakin 

– Darth Vader. Pedig jó néhány centivel ki 
kellett pótolni, hogy valahogy álljon rajta a 
páncél, ha már mindenképpen viselni 
akarta. A szülőknek csak gyermekkíséret-
tel szabad megnézni, ők már biztosan hoz-
zászoktak ahhoz a látványhoz, ahogyan 
Obi megszabadítja Anakint a felesleges 
végtagjaitól, majd otthagyja, amikor fel-
gyullad, hiába, a páncélt is meg kell ma-
gyarázni valahogy. Feltűnik Han Solo 
későbbi társa is, aki sírva búcsúzik 
Yodától, nekünk is potyogott a könnyünk, 
de nem a meghatottságtól. Samuel L. 
Jackson életének egy rossz ablak vetett 
véget – előre is gratulálok annak, aki meg 
tudja számolni, hogy a hat filmben össze-
sen hány testrészt vágtak le. A rendező 
időkezelése is kicsit furcsa, hiszen Padmé 
tíz év alatt semmit nem változott (biztos jó 
a szemránckréme), Anakin felnőtt a hajá-
val együtt, férfias izomzatot növesztett, 
amelyet meg is csodálhatunk, hiszen a mai 
filmekben már nem meztelen nő, hanem 
meztelen férfi felsőtest szerepeltetése köte-
lező. A nagy csatározásban egy forradás is 
került a szemére, de még mindig gyerek-
nek néz ki. Obi viszont sokat öregedett, 
karikásak lettek a szemei, őszül a halánté-
ka, nem is mozog úgy, mint régen – mind-
ezt két év alatt. Az őt alakító Ewan meg is 
jegyezte, hogy kemény két éve lehetett. Az 
alkotók egyébként minden szereplővel 
párhuzamot vontak egy másikkal, ez a 
végén érthető és romantikus, de az előtte 
lévő rengeteg már megszokottá teszi, el is 
unjuk és a hatás elmarad. Az összehasonlí-
tások alapját már néha nem is találjuk. 

Furcsa érzés, ha tudjuk, hogy a film-
nek egyszerűen nem lehet happy end-je, 
mert már évekkel korábban volt, még 
akkor is, ha a végén felkel a nap. Mi már 
tudjuk, hogy nem Anakin a kiválasztott, 
holott mestere többször is elordítja a film-
ben, neki muszáj volt a sötét oldalra kerül-
nie. Különleges képességei miatt találtak 
rá, ehhez hozzátartozott a jövőbe látás, ez 
a jövő viszont változtathatatlan, és csak 
egy részét látja. Azzal válik valóra, hogy 
megpróbálja megváltoztatni. Ő soha nem 
lehetett igazi Jedi, hiszen szerelmes lett, 
csak így születhetett gyereke, aki az igazi 
kiválasztott, és aki majd visszahozza a jó 
oldalra. Ennél nyilvánvalóbb példát az 
elve elrendelésre még nem láttam. Mi 
értelme látni a jövőt, ha nem változtatha-
tunk rajta? Pont az, hogy bekövetkezzen. 
Hogyan ítéljük el ezt a zavarodott fiút, ha 
az volt a szerepe, hogy elárulja a Jediket, 
hogy később a fia változtatni tudjon rajta?! 

Mindenesetre nem rossz film, bár nem 
is annyira jó, amennyire hangoztatják, 
technikailag a többieknek még van hova 
fejlődni. Az erő meg végleg velünk ma-
rad, de George Lucasszal biztosan. 

ZSÓFIA 
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ÍGY MÚLIK EL A VILÁG DICSŐSÉGE 

Európa agnoszticizmusa 

Évezredek során próbált az emberi-
ség megnyugtató választ találni az olyan 
univerzális kérdéseire, minthogy miért 
létezik ő a világegyetemben, egyedül 
lakja-e eme végtelenül nagy világot, és 
hogy létezik-e valamely teremtő erő, 
amelyet mi, keresztények Istennek neve-
zünk. Az európai keresztény államrend 
istenérvei, a filozófia kutatásai és a tudo-
mány vizsgálódása arra a holtpontra ju-
tott, miszerint Isten létét se nem bizonyí-
tani, sem cáfolni nem lehet. Vannak, 
akik pont ezért hisznek, és vannak, akik 
pont azért nem hisznek. Csakhogy az 
éremnek paradox módon van egy harma-
dik oldala. 

 
A keresztény kultúrát mint államha-

talmat a történészek négy nagy korszakra 
osztják. Az apostolok korában, i. sz. 1-2. 
század környékén kristályosodik ki a leg-
főbb egyházi kánon, a Biblia szövege. Az 
Újszövetség tartalmi kérdései, a 325-ös 
niceai zsinat ariánusi nézeteltérések 
(szerintük Jézus emberi lény volt) és to-
vábbi politikai-hatalmi csatározások után 
392-re a kereszténység államvallássá válik 
a Római Birodalomban. Az istenérvek 
legjobb kidolgozója az újkatolikus filozó-
fia, a teológia megalapozója, Szent Ágos-
tonra hárult, aki leghíresebb művében, a 
Vallomásokban meséli el megtérését és 
Isten létezését igazoló okfejtéseit. Egyik 
érve az ok-okozati viszonyon alapul, va-
gyis kell lennie egy kezdő oknak, egy 
olyan rugónak, amely elindította az ese-
mények láncolatát; Isten ez a rugó. A 700-
as évekre a világi hatalmát kiépítő egyház 
teljes egészében magáévá teszi Szent 
Ágoston tanait, és már az 1214-es lateráni 
zsinat határozata által felállított inkvizíci-
ós intézmény előtt is üldözi az eretnek 
nézeteket vallókat. 

Eretnek nézetekből pedig akad bőven. 
Constantinus, a hatalmat az egyház kezére 
játszó római császár halálbüntetéssel sújtja 
azokat, akik szerint Jézus volt a Messiás, 
és nem ő. Az egyház üldözi a veritas dup-
lex, vagyis a világ logikai alapon való fel-
fogásának híveit, mivel az ellentmond az 
isteni létnek mint abszurdba vetett hitnek. 
Giordano Brunót panteista nézetei1 miatt 
küldik máglyára. Brunón kívül egész fele-
kezetek támadják az évszázadok során 
fényűző hatalomra és gazdagságra szert 
tett Vatikánt, mire a pápa eretnekeknek 
nyilváníttatja azokat, akik Krisztus és 
követőinek – magának az egész egyház-
nak – szegénységét hirdetik. (Bővebben a 
következő részben) 

A szekularizáció, vagyis a világiasodás 
csak a késő középkortól vette kezdetét, a 
felvilágosodás, a reneszánsz művészi-
filozófiai pezsgése az Isten létéhez való 
hozzáállást is megváltoztatta. Az 1700-as 

évek közepén élő angolszász filozófus, az 
empíria (tapasztalati hozzáállás) megala-
pítója, David Hume szerint az emberi 
szem előtt nem tárulhatnak fel nagy tit-
kok. Hume agnosztikus filozófus volt. Az 
ok-okozati rendszer mélyreható tanulmá-
nyozása mellett arra az álláspontra jutott, 
hogy ő tartózkodik attól, hogy létezik 
Isten és attól is, hogy nem létezik. Az ag-
noszticizmus lényegében tehát azt a néze-
tet vallja, miszerint a dolgok végső erede-
tét valamiért nem ismerjük és nem is is-
merhetjük meg soha. Más szóval agnoszti-
kus az, aki szerint nem tudjuk és nem is 
tudhatjuk biztosan, létezik-e Isten2. 

Európa a hitből való kiábrándulás és 
az egyháztól való elfordulás ösvényére 
lépett. Meglepő módon az Egyesült Álla-
mokban épp fordított a helyzet: a század-
előn – 2001 környékén – készült szocioló-
giai felmérés szerint az amerikai majd’ 
90%-a rendszeresen jár templomba. És 
még mielőtt hasra esnénk az adattól, en-
gedtessék elmondanom, hogy Ameriká-
ban számos keresztény irányzat létezik, 
ahogy Európában is, de a tengerentúlon, 
alkalmazkodva a társadalmi szükségletek-
hez, az egyes templomi szertartásokat 
nem veszik olyan szigorúan és mereven, 
mint nálunk. Az egyes filmeken látható 
templomjelenetek, amelyekben a hívők 
énekelnek, szórakoznak, sőt táncolnak, 
megfelel a valóságnak. A vallási szertartá-
sok show-elemekkel vegyülnek, és az 
amúgy is alultájékoztatott és –művelt 
embereket ezzel is ugyanolyan könnyedén 
befolyásolják és megvezetik, mint a politi-
kai szónoklatok3. Bizonyosan le lehet von-
ni számos messzemenő következtetéseket 
csupán abból az adatból, hogy a megkér-
dezett amerikaiak 90%-a elutasítja a dar-
wini evolúciós elméletet, és tényleg hisz a 
hét nap alatt teremtett világ koncepciójá-
ban. Ámbátor Will Herberg szerint ez a 
mély vallásosság csak látszat, ugyanis a 
vallásos szertartások mögött lényegében 
nincs igazi hit, csak külső kényszer és a 
megszokás hatalma. Mind ott, mind itt, 
negatív asszociációk társulnak az ateista 
szó jelentéséhez. Sokan, akik egyszerűen 
nem hisznek a teremtő létezésében, in-
kább vallják magukat agnosztikusnak, 
mintsem ateistának, mert környezetük 
kommunistáknak nézi őket4. Az Egyesült 
Államok, az alig néhány száz éves kultúra 
„vallásossága” elérte a fénypontját, míg a 
több ezer éves kultúrát felhalmozott Euró-
pa már rég átesett ezen a ponton, vallási 
hanyatlása pedig több dimenzióban is 
jelentkezik. Mintha ez a folyamat is a kul-
turális evolúciós velejárója lenne. 

Milyen körülmények közt lesz valaki 
vallásos? Jellemző-e a vallásosság az em-
berek valamely attribútummal rendelkező 
csoportjára? Szocializált a hit, vagy pedig 

a génjeink felelősek mindezekért? Beérhet-
jük-e azzal a válasszal, miszerint „az em-
ber már csak ilyen”, hogy a biológiai és a 
kulturális evolúció játszott közre? (A val-
lásszociológusok egyébként mélyreható 
adathalmazzal rendelkeznek arra nézve, 
melyik nemből, milyen életkorúakból 
kerülnek ki a leginkább vallásos emberek; 
itthon például a nyolc osztálynál keveseb-
bet végzett falusiak és a felsőfokú végzett-
séggel rendelkező fővárosi fiatalok képe-
zik ezt a tábort.) 

Az előbb említett kulturális evolúciót 
fejtegette August Comte is, aki szerint az 
emberiség a történelmi fejlődés során a 
vallásos mítoszt és spekulációkat elhagyva 
eljut az azokat kiszorító tudományig. Her-
bert Spencer, Karl Marx, Sigmund Freud és 
a szociológia két nagy úttörője, Max Weber 
és Emile Durkheim is azon a nézőponton 
van, hogy a gondolkodás fejlődése, a felvi-
lágosodás egyre kisebb teret enged az irra-
cionalitásnak és a spekulatív hitnek. 

Milyen tényezők játszhatnak közre az 
európai agnoszticizmus és ateizmus kiala-
kulásában? Elsősorban a vallási szerveze-
tek hatalmának csökkenése; már Montes-
quieu óta az egyház nem szólhat bele a 
világa hatalmi ágak működésébe. Lejárt a 
másként gondolkodók, az eretnekek üldö-
zésének a kora. Az emberek szabadon 
vitatkozhatnak az egyház tanairól. Emel-
lett csökken az emberekben a vallási in-
tenzitás; a vallás magánüggyé vált, és a 
vallásosság kinyilvánításának körülmé-
nyes külsőségei és szertartásai unalmassá 
és túl időigényessé váltak. Az emberek azt 
mondják, hisznek, de a maguk módján. A 
századfordulón az angolok 1%-a, a pári-
zsiak 3-4%-a, a németek 12%-a és az ola-
szok 29%-a járt rendszeresen templomba5. 

Nietzsche ezt írja A vidám tudomány 
(Die fröhliche Wissenschaft) című munká-
jában a piactéren andalgó bolondról: „– 
Hová lett Isten? – kiáltott föl. – Majd én 
megmondom nektek! Megöltük őt – ti és én! 
Gyilkosai vagyunk mindannyian! De ho-
gyan is csináltuk ezt? Hogyan is lehettünk 
képesek kiinni a tengert? Ki adta a ke-
zünkbe a spongyát az egész láthatár eltör-
léséhez? (…) Nem halljuk tán az Istent 
temető sírásók ricsaját? Nem érezzük-e az 
isteni rothadás szagát? (…) Isten halott! 
Halott is marad! És mi öltük meg őt!6” 
Vagyis ha nem emeljük ki önkényesen 
szövegkörnyezetéből az ateizmus jelmon-
datává vált „Isten halott” kijelentést, akkor 
rájövünk, hogy Nietzsche – korát megelőz-
ve – megjósolta az Istenhit hanyatlását. 
Isten halála jelképes; arra utal, hogy ha 
mindenki elfordul tőle és elfeledi nevét, 
akkor az emberiség kultúrájából hal ki. 

Az USÁ-ban viszont Isten feltámadt: 
egy 1996-os felmérés szerint a lakosság 
96%-a hisz Istenben, 90%-a a mennyor-
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BALLAGÁSI AKCIÓ! 
 

Arany, ezüst akció 
a Dorozsmai Ékszerüzletben. 

 

10-20% árengedmény 
 

Törtaranyát 1600 Ft/g áron 
beszámítjuk, ha üzletünkben 

vásárolja le. Felújított arany már 
2800 Ft/g-tól kapható. 

Hozott anyagból készítés, javítás, 
átalakítás. 

Tisztítást, vésést vállalunk. 
Dorozsma, Vadliba u. 1. 

Nyitva: H-P 9-17, Szo.: 9-12. 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Tájékoztatom a tisztelt állattartókat, hogy a 
Polgármesteri Hivatal kirendeltségének udvará-
nak végében (tűzoltó szertár) ideiglenes helyi-
ségben ismét működik az állatorvosi rendelés. 
A komplikáltabb műtétek kivételével minden 
eddigi szolgáltatás rendelkezésre áll a szokott 

rendelési időben: 
H, Sz, Cs.: 8-9, K, P: 8-9.30 és 16-17. 

Telefon: 463-038 Mobil: 06 30 9723 016. 

A Bányai Pizzériában már 
nemcsak 40-féle pizzából 

választhat, hanem az 
alaptésztán kívül készítünk 
még magvas és rozsliszttel 

készült pizzákat is. 
Mindenkit szeretettel várunk 

12-20 óráig. 
Tel.: 461-023 

szág létezésében, 79%-a a csodákban, 73%-
a a Pokolban mint a menny antitézisében 
és 65%-a tartja valóságosnak a Sátánt7. 

Shermer, akiről nem felejtsük el, az 
agnosztikus állásponton van, sorra megcá-
folta Aquinói Szent Tamás érveit, amelyet 
a filozófus-teológus Summa Theologica 
című művében mutat be. Az „első mozga-
tó-érv” szerint mivel a Világegyetemben 
minden mozgásban van, de ez a kölcsönös 
egymásra hatás nem folytatódhat a végte-
lenségig; ergo kell lennie egy eredő moz-
gatónak, amelyet nem mozgat semmi. A 
tudós szerint inkább maga az Univerzum 
kezdete volt az első lökés. Az „ok-okozati 
érvet”, miszerint minden hatás mögött 
valamilyen ok áll és így a rendszert visz-
szafejtve eljutunk Istenig mint a kezdő 
kauzális ágenshez, elég logikusan cáfolja: 
ha Istennek nincs szüksége hatóokra, ak-
kor nem minden dolog igényel hatóokot a 
világunkban. Alan Guth fizikus azt sugall-
ja egyik könyvében, hogy talán az Univer-
zum minden előzmény nélkül, egy kvan-
tumvákuumból jött létre. A „morális érv” 
azt mondja ki, hogy az állatok nem, csakis 
az ember morális lény. Ez a moralitás 
Istentől származik. Az ellenérv egy elég 
könnyű kérdésből áll: „Hogyan viselked-
ne akkor, ha nem létezne Isten?” Vagyis 
csak azért, mert nem létezik Isten, elkövet-
ne mindenféle moralitást nélkülöző tettet 
– lopást, csalást, gyilkosságot? Ha a válasz 
igen, akkor az az emberiség szegénységi 
bizonyítványa – olyan fajé, amely minden 
példányát jobb elkerülni. Ha nem a válasz, 
akkor lényegében Isten hiányában is ké-
pes az ember betartani az erkölcsiség sza-
bályait. 

Shermer egy a századfordulón elvég-
zett statisztikai felmérésében okokat és 
érveket keresett szkeptikus tudósok köré-
ben. Összesen 1700 fő töltötte ki a kérdő-
íveket. A hívőknek azt a kérdést tette fel, 
miért hisznek. 29% a világ megtervezettsé-
gét és szépségét, 21% a vigasznyújtást és 
megkönnyebbülést, 14% Isten megtapasz-
talását, 11% a késztetést, miszerint valami-
ben hinni kell, 6% pedig a morál meglétét 
hozta fel érvként. Az ateisták a következő 
érvekkel álltak elő: 37% szerint Isten léte 

nem bizonyított, 13% szerint nincs szükség 
istenhitre, 12% szerint Istenben hinni ab-
szurd dolog, 8% szerint Isten nem ismer-
hető meg (v. ö. G. Bruno, D. Hume, I. 
Kant) és ugyancsak 8% szerint a tudomány 
megadja az összes szükséges választ. A 
később levezetett általános felmérés során 
a hívők számos érvvel gazdagították e 
csoportot: „A Biblia ezt mondja.”,  
„Neveltetés.” vagy „A haláltól és ismeret-
lentől való félelem.” A nemhívők érvei: „A 
világban fellelhető tragédiák: szenvedés, 
halál, háborúk, holokausztok, fajüldözé-
sek.”, „Isten az elme szüleménye.”, „Isten 
csak magyarázat az ismeretlenre.” vagy  
„A vallás káros a társadalomra – lásd val-
lási háborúk, vallási fanatikusok stb.”. 

Sokak számára nem kell érv vagy bi-
zonyítás, feltétel és bizonyosság nélkül 
hisznek. De eldönthető-e, hogy mi a jobb: 
az „ártatlan tudatlanság”, vagy pedig a 
világ megfosztása minden transzcendens 
erőtől? A hívők a megvezetettek, vagy az 
ateisták viselkednek antiszociális módon? 
Vagy pedig csakis az arany középút hívei-
nek, a tartózkodóknak van igazuk? A 
vallások és a modern tudomány versenye 
jelen pillanatban is folyik. 

(folytatása következik) 
 

SOMOGYI GÁBOR 
 
 
1 panteizmus: Isten nem transzcendens 

(világunkon túli) entitás, hanem tapasztalha-
tó; tulajdonképpen egyenlő a természettel. 

2 Az agnoszticizmus nem egyenlő az 
ateizmussal, ugyanis kételkedni valamiben 
nem ugyanaz, mint kategorikusan tagadni 
azt. Az előbbi bizonyíték hiányában nem 
hisz, míg az utóbbi meggyőződésből. Ennek 
ellenére számos hasonlóság fedezhető fel a 
két világnézet közt. Az olyan kijelentéseket, 
mint „Attól, hogy valami népszerű, még nem 
biztos, hogy jó.”, vagy „Ne higgy el dolgokat 
csak azért, mert azt akarod, hogy igazak 
legyenek.” agnosztikus és ateista olvasata 
szinte azonos. 

3 Az amerikai társadalom egyénei a  
„kívülről irányított” személyiségtípusba 
esnek, vagyis csak azért tesznek meg bizo-
nyos dolgokat, hogy megfeleljenek az elvárá-

soknak. Nem más ez, mint gusztustalan 
trendység. 

4 Shermer, Michael: Hogyan hiszünk? 
Istenkeresés a tudomány korában. Typotex 
Kiadó, 2001. 9. o. 

5 Shermer, Michael. 2001. 14. o. 
6 Nietzsche, Friedrich: A vidám tudo-

mány. Szukits Kiadó, 2003. 108. o. 
7 Shermer, Michael. 2001. 31. o. 

 

A dorozsmai COOP 
szupermarket akciós 

ajánlata 

Askania üveges sör 0,5 l  99,- Ft + ü (198 Ft/l) 
Kristálycukor 1 kg 179,- Ft 
Dr. Oetker pudingpor (5 csomag + ajándék kulcstartó) 
 379,- Ft 
Hey-Ho almaital 1 l 79,- Ft 
Gyulai májas 250 gr 159,- Ft (636 Ft / kg) 
Délhús Família csülöksonka 899,- Ft / kg 
Algida jégkrém 750 ml (több ízben) 369,- Ft (492 Ft / kg) 
 

Az akciós a készlet erejéig érvényes. 
 

Fornetti  és friss tőkehús 
széles választékban kapható! 
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VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 
 

0,75 Tamási Olaszrizling 269,- +ü. 
0,75 Kunsági Muscat Ottonel 
 275,- +ü. 
0,5 dobozos Arany Ászok 139,- 
3 kg mosóporok 715,- tól 
0,5 Mézespálinka 1599,- 
1,5 l Magnézia ásványvíz 135,- 

 
Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-17., 

Vasárnap: 8-16 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, pörkölt húsok, 
marha, birka, pacal kapható. 
Igény esetén konyhakészre 

elkészítve. 
 

Nyitva: K-P: 7-16. 
Szo.: 7-12. 

Rendelés.: 06 30 305-9737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 

szántását, rotátorozását valamint 
szárzúzást, fűnyírást vállalok! 

Tel.: 62 435-162 
Mobil: 06 70 557-2049 

PROFIKOLOR 
AKCIÓS AJÁNLAT 

JÚNIUS 11-ig! 
 
ASTRALIN fehér zománc 1 l   1 224,- Ft 
TILATEX AKVA diszperziós falfesték 16 l   3 870,- Ft 
SUPRA diszperziós falfesték 14 l   2 475,- Ft 
SUPRA mészfesték 14 l   2 205,- Ft 
SUPRA fehér magasfényű zománc 1 l   1 044,- Ft 
 

 

NYITVA: Hétfőtől péntekig: 7.30-17, szombaton: 7.30-12. 
 

1. Sz. Mezőgazdasági bolt 6791 Szeged, Dorozsmai út 141. Tel.: 62/461-865; 
552-157, 552-158, Fax: 62/461-865 

2. sz. Vetőmagbolt 6722 Szeged, Attila u. 9. Tel.: 62/425-194; 557-766, 
Fax: 62/425-194 

Kutyák veszettség elleni védőoltása 
háznál vagy rendelőmben az össze-
vezetéses oltásnál kért áron, a hét 
minden napján! 
Szombat-vasárnap: de. 10-12 közt 
Subasában a Rebarbara (volt 24. u.) 
15. sz. alatt oltok. 

Rendelési idő lakásomon: 
Dorozsmai út 122/B 

de. 6-10-ig, du. 15-18-ig. 
Telefon: 461-750 / 06 70 283 9940 

 
dr. Komáromi János 

szakállatorvos 

Nárcisz-Virág-Ajándék 
(a Takarékkal szemben ) 

 

Ballagási csokrokra nagy választékban 
előrendelést felveszünk! 

 

Nyitva: H-P: 8-17-ig, 
Szo.: 8-12-i, V: 7-10-ig. 

Telefonon előrendelést felveszünk! 
06-20/369-1190, 06-20/231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Kisállat-eledel Bolt 
Dorozsmai út 143. 

 
Nyitva tartás: 
H-P: 8.00-17.00 

Szombat: 8.00-12.00 
 

Várom kedves vásárlóimat 
továbbra is mindig más-
más akciós árukészlettel! 

 
Telefon: 460-367 

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 

Barátság u. 22. F/1. 
Tel.: 06 30 263-3770 

OLVASÓI LEVÉL 

Olvasói panasz 
Tisztelt Dorozsmai Napló! 
A Dorozsmai út páratlan oldalán az 

árokparton a fű magasabb fél méternél. A 
másik oldalt mindig lenyírják. A mi olda-
lunk miért ilyen mostoha? 

Más. Hátul, az olajosok felől, van egy 
csatorna, amely állítólag közlekedett a zsilip-

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Dorozsmán ingyen, a 
külterületeken 100 Ft/db. 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

pel régebben. Most már évek óta télen-
nyáron teltig van vízzel, ha esik, ha nem. 
Csak akkor fogy ki a víz, ha van ideje szára-
zabb időben elszivárogni. Zöld, piszkos, 
mocskos a víz. Tavaly még apróbb halak is 
voltak benne. Ha netán elfogy a víz belőle, 
valakik mindig gondoskodnak róla, hogy 
dugig engedjék. Ilyenkor nem lehetne a 
zsilípbe beengedni? Most utat akarnak a 
Díszlet utca felől építeni az olajosokhoz a 
körforgalom miatt. Mi lesz a csatorna sorsa? 
Betömik? Azt szeretném kérni, hogy akinek 
van lehetősége szóljon, vagy intézkedjen az 
érdekünkben. 

Néha nézzenek már mifelénk is szét. 
Köszönettel: Frankné 



2005. május 31. 9. oldal 

OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
ROBOGÓ ALKATRÉSZEK. 

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

 
Nyitva: 7-18 

 
Csibenevelési akció! 

Uni indító 20 kg 1800 Ft 
Uni nevelő 20 kg 1650 Ft 

Uni befejező 20 kg 1550 Ft 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565 8381 
Rúzsai: 06 30 565 8378 
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 

szakemberek segítségével képzést folytat: 
moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 400 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. kiárusí-
tása a készlet erejéig.  

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

Dorozsma, Tas u. 2. alatt. 
Kedd és csüt.: 15-17-ig, 

Szeged, Vasas Szent Péter u. 10. 
sz. alatt kedd és csüt. 17.30-19-ig. 

Telefon: 06 20 392 8608 

FFF OOO RRR DDD ÍÍÍ TTT ÁÁÁ SSS    
angol-orosz nyelven 

 Láp u. 15.  biroedit@vnet.hu 
435-762,  30/228-2059 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● Iskola– és 
irodaszerek 

● Csomagolók, 
ajándékkísérő 
képeslapok 

● Ajándéktárgyak. 
 

Parkoló– és buszjegy értékesítése. 
Fénymásolás. 

 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 
Telefon: 62/460-306 

MENÜ a hét minden nap-
ján 

 
1. Leves 

2. A, B, C ill. fittness házias menü-
vel, többféle pizzaválasztékkal 
várjuk kedves vendégeinket! 

 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

 

Szélmalom Vendéglő 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltők 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panorána üzletházban) 

 

Tel.: 20 331-8043, 62 462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
 
 
 
 
 

• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. Tel: 20 9493-408 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és 

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával; 
–klímák telepítése és 

forgalmazása; 
–csőtörések javítása 

megfúrásos módszerrel, részleges 
talajfeltárással. 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440 

K
  L

  Í
  M

  A
 S Z E R E L É S 

 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sgá zta tás Z som bón  F a rkas F erenc a u tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja:  személy- és  gép kocs ik  F ar ka s F er enc  
 — javítását gép járm ű techn iku s 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Zsom bó , F elsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatá t. T el./fa x : 2 55-06 3  
 N yitv a tartá s : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-34 70  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 

Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950 9977 

Műszaki kereskedés 
 

Üzlethelyiség kiadó! 
 

Szeged, DOROZSMAI ÚT 139. alatt 
76 m2-es magánházrész egyben vagy 

megosztva kiadó. 
 

Érdeklődni: 
Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 30/329-0567 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal 
a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
I N G A T L A N K Ö Z V ET ÍTŐ  É S  É R TÉ K BE C S LŐ  

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Földhitel és Jelzálogbank Rt. hiteltanácsadója 
 

Tel.: 06 30 / 2486-944, Üzenetrögzítő: 62 / 460-266 
E-mail: vecsine.anna@axelero.hu 

2P-DOR 
Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítási ügyeit a belvárosban 

szeretné intézni? 
Várjuk Szeged, Püspök u. 9. (Mérei 

és Püspök u. sarok), valamint 
Kiskundorozsmán a Czékus u. 53. 

szám alatti irodánkban! 
 

Az Allianz Hungária Biztosító Rt.  
biztosításainak teljes körű ügyintézése! 

 

Pusztai Lajos 
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 

Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztailajos@invitel.hu  
NŐI-FÉRFI KÉZ- ÉS 

LÁBÁPOLÁS, 
MŰKÖRÖMÉPÍTÉS 

 

Apellis Szépségszalon 
Munkaidö: SZE, P: 13.30-18.30; Cs: 9.30-16.30.; 

Szo.: 8.30-11.30 
Jerney u. 6. Tel.: 463-144 

  

FRAKK 96 
Kutyaeledel bolt 

 
Tájékoztatjuk kedves vevőinket, 

hogy üzletünk a 
 

Dorozsmai út–Tas u. 1. alá 
(sarokház) 

 
költözött. 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Időpontegyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

Szeged, Csongrádi sgt. és Gém u. 
sarkán épülő társasházban laká-
sok eladók. 
 

Bényi Építési Iroda 
Tel.: 461-954 (este) 
Mobil: 20/980-5441 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Sári tanya 
 

Lovaglás: felnőtt 1500 Ft/óra 
 gyerek: 1000 Ft/óra 
Bérlet 10 alkalomra: 
 felnőtt: 14000 Ft 
 gyerek: 9000 Ft 
Kocsikázás: 2500 Ft/óra 

Osztálykirándulások, baráti összejövetelek, 
egyéb lehetőségek! 

Nyári Napközis Tábor! 
Részvételi díja: 5 nap, ebéddel 9800 Ft/fő 

Helye: Szeged-Kiskundorozsma, 
Öreghegy dűlő 1/1 

Szeretettel várunk minden Kedves Vendéget! 
Érdeklődni: 06 30 439 3522 


