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„Mert a csodát tevő hang megszülethet egy gyermekdalra hangolt trombitán is.”  
(Umberto Saba) 

HAVI GONDOLAT 

Felhívás parlagfű-mentesítésre 

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, 
intézmények vezetőit, hogy a tulajdonuk-
ban, vagy használatukban lévő ingatlano-
kon a parlagfű első kaszálását, vagy más 
módon történő irtását, 2004. június 20-ig 
végezzék el. Június hó 21-e és 30-a között 
a város kül- és belterületén egyaránt a 
parlagfű-mentesítés elvégzését ellenőrizni 
fogjuk. 

A századforduló után Magyarorszá-
gon megjelenő parlagfű mára olyan mér-
tékben terjedt el az országban és olyan 
mértékben károsítja az egészséget, hogy a 
parlagfű okozta allergia népbetegséggé 
vált. A betegség megelőzhető az allergiát 
kiváltó tényező megszüntetésével, a par-
lagfű következetes irtásával, mely leghatá-
sosabb a virágzás előtti rendszeres kaszá-
lással. 

A parlagfű elleni küzdelem fontossá-
gát hangsúlyozva, a parlagfű terjedésének 
megállítása, termőterületének csökkenté-
se, a pollenszennyezettség mérséklése és a 
lakosság egészségi állapotának javítása 
érdekében az Önkormányzat, a Növény-
védelmi Szolgálat, Civil Szervezetek, a 
Földhivatal és az ÁNTSZ közös akciót 
szervez, melynek során a parlagfüves 
területek feltérképezésre kerülnek, első 
ízben 2004. június 21-e és 30-a között. 

A növényvédelemről szóló 2000. évi 
XXXV. törvény értelmében a gyommente-
sítés minden földhasználó számára kötele-
ző. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a 
parlagfű elleni védekezési kötelezettségé-
nek belterületen a jegyző, külterületen a 
Növényvédelmi Szolgálat – felszólítást 
követően – védekezési kötelezettséget 
rendel el. Ezzel egyidejűleg növényvédel-
mi bírságot szab ki, melynek összege 20 
000,- Ft-tól – 2 000 000,- Ft-ig terjedhet. 

Amennyiben a földtulajdonos, vagy 
földhasználó a védekezésre kötelező hatá-
rozatnak nem tesz eleget, közérdekű vé-
dekezés elrendelésére kerül sor, melynek 
költségeit a földtulajdonos, vagy a föld-
használó köteles megtéríteni. A közérdekű 
védekezés költsége nem a fizetés esetén 
adók módjára behajtható. 

Az allergiás megbetegedésben szenve-
dők és a ma még egészségesek védelme 

érdekében ismételten kérem, hogy Szeged 
Megyei Jogú Város területén a parlagfű 
irtását első alkalommal június 20-ig, - a 
virágzás előtt – azt követően október 
végéig még két alkalommal végezzék el. 

A parlagfűvel kapcsolatos bejelentése-
iket az alábbi számon várjuk: 

Belterületre vonatkozóan: 564-185 
SZMJV. Pm. Hiv. Általános Igazgatási 
Iroda 

Közterületre vonatkozóan: 564-160 
SZMJV. Pm. Hiv. Városüzemeltetési Iroda 

Külterületre vonatkozóan: 535-740 
CSM. Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 

Zöldszám: 80-820-032 
 

DR. MÓZES ERVIN 
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője 

Parlagfű 
 

Egyéves kifejlett növényként 20-150 cm magas, 
felálló szárú, dúsan ágas. Szára szőrös, tompán 
négyélű. Levelei egy-kétszeresen szárnyaltan 
szeldeltek, bemetszettek, fonákuk és a levél-
nyél pelyhesen szőrözött. 

Sokért keveset! 
A módosított buszvonalakról 

 
Tömegközlekedés: a szóról sok em-

ber rendszeres, kultúrált szállítása jut 
eszünkbe. A sok ember továbbra is 
adott, a rendszerességbe és a kultúrált-
ságba már egy kis hiba csúszik a Volán 
új járattervei szerint. 

Ugyanis amíg egyik szemünk nevet, 
hogy Kiskundorozsmán a Czékus utcá-
ban új burkolat, szépen kiépített megál-
lók, végre meghosszabbított útvonalú 
járatok szolgálják az ott lakók kényel-
mét, addig a másik oldalon a 35-ös jára-
tok végállomása a Honvéd tér lesz. Saj-
nos nem csak a Tisza Lajos körút felújítá-
sa alatt lesz ez így, hanem – úgy tetszik – 
végleges a döntés. Az, hogy a Honvéd 
téren hogyan férnek el a 10-es, 20-as, 35-
ös, 35Y-os járatok járművei és – mivel a 
járatok száma is csökken – a gépkocsive-
zetők hol és hogyan töltik el a kieső for-
dulóidőt, legyen a Volán illetékeseinek a 
gondja. 

Az viszont már a mi gondunk, hogy 
a Dózsa, Radnóti, Vedres, Erdészeti, 
Kőrösy diákjai hogyan érnek be – há-
romszori átszállással – időre az iskolák-
ba. Hogyan jut el a kismama, az idős, 
mozgássérült EU-s polgár a belvárosba, 
ügyes-bajos dolgait intézni. A bajokat és 
a tájékozatlanságot csak fokozza, hogy 
erről az egész ügyről a döntéshozatal 
elő tt  ké t nappal ér tesültünk a 
Délmagyarország írásából. A napilap 
mai száma a döntés indokairól is szól, 
amelybe angol példára és 1999-es felmé-
résre hivatkoznak. Ezeket én a vicc és a 
kabaré kategóriájába sorolom, felelős 
szakember ilyen érvek alapján nem hoz 
döntést. 

A Tisza Volán általam megkérdezett 
illetékese szerint az önkormányzat nem 
finanszírozza a veszteségüket, ez a vál-
toztatás oka. 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Röviden 
 
Belehalt sérüléseibe az a 61 éves asz-

szony, aki július 3-án, szombat délelőtt 
lezuhant kiskundorozsmai hétvégi házá-
nak tetejéről, amikor a terasz feletti tető-
szerkezetről akarta lesöpörni a falevele-
ket. Az asszony elvesztette az egyensú-
lyát, majd két és fél méter magasból a 
betonlépcsőre zuhant, és olyan súlyos 
koponyasérüléseket szenvedett, hogy a 
helyszínen életét vesztette. A rendőrség 
államigazgatási eljárás keretében vizs-
gálja a baleset körülményeit. (DM 
Online) 

* 
Sporthírek 
 
A Miksi & Miksi Dorozsma NB I/B-s 

kézilabdacsapata a 2004/2005-ös bajnok-
sági szezont ugyanebben az osztályban 
kezdheti meg. Annak ellenére, hogy az 
idei bajnokság végén a csapat a 12. he-
lyezést érte el és ezzel búcsúzott a máso-
dik vonaltól, számos csapat visszalépé-
sének eredményeképp a játékosok mégis 
ebben az osztályban léphetnek pályára 
ősztől is. 

 
Dorozsma csapata a strandkézilab-

da-bajnokságban a házigazda Makó KC 
mögött a második helyet szerezte meg, 
míg a Magyar Kupát a 4. helyen zárta. 

Pályázati lehetőség! 
 
Tájékoztatom a Barátság és Dobos 

utcai társasházak lakóit, hogy az év ele-
jén tárgyalt pályázati lehetőség, amely 
á l l a m i  t á m o g a t á s b ó l  e n e r g i a -
racionalizálásra (hőszigetelés, ablakcse-
re) vonatkozott volna, nem pályázható, 
mert csak 10 lakásnál nagyobb társashá-
zakra írták ki a pályázatot. 

Pályázható viszont az egycsatornás 
(termofon) kéményekkel rendelkező társashá-
zak fűtés és szellőző rendszerének korszerűsí-
tésére az IKV által kiírt projekt, amely 
pályázat feltételeiről a Délmagyarország 
2004. július 23-i számában olvashatnak. 

 
FÁBIÁN JÓZSEF képviselő 

Mobil: 06 30 535 0056 

Csatornahírek 
 

A Szeged-Kiskundorozsma szennyvíz-
csatorna-építés 2004. augusztus hónapban 
előreláthatólag a következő helyszíneket 
fogja érinteni: Csatornapart és arra merő-
leges utcák: Huszka Jenő u., Jolánka u., 
Téglaverő u., Erkel u., Kerékgyártó u., 
Vásártér u., Láp u. és környéke, Vitorla u., 
Sztriha Kálmán u., Kamilla u., Bródy Mi-
hály u., Jerney u. 

GREZSA GYULA 
Alterra Kft. 

Játszótér kicsiknek 

Új játszótér épült a Maróti Gergely 
téren. Koczkás Ágnes, a Baba-Mama Klub 
vezetője elmesélte, hogy sok kisgyermekes 
szülő hiányolt egy olyan helyet, ahol nyu-
godtan összejöhetnek a szabad levegőn, és 
az óvodás vagy kisebb gyermekeknek 
megfelelő játékok találhatók. Kezdemé-
nyezésüket a környékbeli családok is tá-
mogatták. A tavalyi év közepén keresték 
meg játszótér iránti igényükkel Fábián 
József önkormányzati képviselő urat, aki 
elmondta, hogy a játszótér 1,5 millió fo-
rintból készült el, már márciusban szeret-
ték volna átadni, de a terület akkor víz 
alatt volt, így ez nyárra tolódott. Termé-
szetesen a későbbiekben sem felejtkeznek 
el róla, jövőre javításra és fejlesztésre is sor 

kerül a Jerney 
utcai játszótérrel 
együtt, hogy a 
nagyobb gyere-
kek is biztonsá-
gosan tudjanak 
játszani. A meg-
nyitóra sok csa-
lád eljött, a gye-
rekeknek cukor-
ral kedvesked-
tek, ők pedig 
lelkesen birtokba 
vették a hintákat, 
a mászókát, a 
libikókát, a kis-

vonatot, a csúszdát és a hintaállatokat. 
Vigyázzunk erre az új játszótérre! Ne 

felejtsük el, hogy kicsiknek készült, a na-
gyobbak ne terheljék túl! Kérjük, hogy aki 
rongálást észlel, tettenéréskor értesítse a 
rendőrséget, vagy utólag a polgárőrséget. 

 
ZSÓFIA 

Fogadóóra 
 
Fábián József önkormányzati képvi-

selő fogadóórája: 
Augusztus 10. 16 00, helye: Önkor-

mányzati Hivatal kirendeltsége. 
Tel.: 06-30-535-0056 

Nemcsak a székhely változik a kábeltévénél 

Mint azt már korábban többször hírül 
adtuk, a Szélmalom Kábeltévé Szövetke-
zet új helyen várja Ügyfeleit a Széksósi út 
12. szám alatt. Az új szolgáltatási központ 
nemcsak az Ügyfélszolgálatnak, hanem a 
műszaki berendezéseknek is helyt ad. A 
költözés 2004. július 15-én zárult az Inter-
net-fejállomás költöztetésével és a kábelté-
vé törzshálózat Széksósi útra történő át-
fordításával. Mindezt egyetlen éjszaka 
alatt sikerült megoldani, így az Előfizetők 
a lehető legkevesebbet érzékeltek az 
üzemszünetből. 

 
További változások is lesznek a közel-

jövőben kábeltévénél. A Szövetkezet tulaj-
donosai (többségében dorozsmai kábelté-

vé előfizetők) júniusban úgy határoztak, 
hogy a Szövetkezet Részvénytársasággá 
alakul. Mint megtudtuk, az átalakulás a 
szolgáltatásban semmilyen változást nem 
hoz, az árak, és a programcsomagok tar-
talma az átalakulás során nem változik. 
Az Előfizetők annyit vesznek észre az 
egészből, hogy a cégbíróság bejegyzését 
követően az addig szövetkezeti formában 
működő kábeltévé Szélmalom Kábeltévé 
Részvénytársaság néven folytatja tevé-
kenységét. 

 
A Szövetkezet lapunk hasábjain ke-

resztül is köszöni minden kedves Ügyfelé-
nek a türelmét és megértését, amit a közel 
egy hónapos átállás során tanúsítottak. 

 

A jobb munkafeltételek mellett Ügyfeleit is kellemesebb környezetben fogadja a kábeltévé. 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Nekem egyszerű állampolgárnak vi-

szont ebből a gondolkodásmódból van 
elegem, mivel – ezek szerint – a haszon 
egyéni, a veszteség közös. Nemcsak válla-
lati szinten, de az egyének esetében is így 
van. (lásd Baumag-kisbefektetők) Ha a 
világ úgy működik, hogy a veszteséget 
majd fedezi a köz, ugyan mi késztetné a 
közösségi szolgáltatások résztvevőit az 
ésszerűbb gazdálkodásra. Persze, mond-
hatják, első lépés a párhuzamos járatok 
megszüntetése. Ez helyes, de igazán ez 
csak akkor megoldás a jelen esetben, ha 
pontos, menetrend szerinti csatlakozások 
biztosítanák a továbbjutást az előbb emlí-
tett célpontok felé, vagy lenne alternatív 
közlekedési útvonal. Ez az, ami kétséges. 
Hiszen, mint tudjuk, a Kiskundorozsmá-
ról induló 75-ös és 35-ös járatok is azonos 
időpontban közlekednek, és csak a sofő-
rök ügyességén múlik, melyik busz áll be 

hamarabb az ABC előtti megállóba. Ha 
elmentek az említett járatok, utána fél 
óráig semmi (csúcsidőn kívül). A távolsá-
gi, helyközi járatok vagy nem állnak meg, 
vagy fel sem veszik az ácsorgókat. Ezt a 
menetrend-szerkesztési szisztémát a szá-
mítógépek korában nevetségesnek tartom. 

A másik dolog, ami véleményem sze-
rint sérül, az a demokrácia. Filozófusok azt 
tartják, a demokrácia a legkeményebb dik-
tatúra. Ez igaz, csakhogy az alulról jövő 
kritika, kezdeményezés elfogadására, mér-
legelésére is vonatkozik. Ebben az esetben 
azonban az alulról jövő kezdeményező 
meghallgatásáról aligha beszélhetünk. 

Kiskundorozsma kb. 10 000 fő lakosú 
városrész. 

Tisztelt Önkormányzati Képviselőink! 
Biztosak abban, hogy ez a legjobb, az 

egyedül üdvözítő megoldás mind az eljá-
rást, mind pedig a következményt illetően? 

SZENTES BÍRÓ FERENCNÉ 

Sokért keveset! 

75 (Indul: Kkdorozsma, Széchenyi I. u.) 
Óra M (munkanap) T SZN MSZ 
4 óra 25, 55  55 40 

5 óra 25, 55  25, 55 40 

6 óra 25, 55  25, 55 40 

7 óra 25, 55  25, 55 40 

8 óra 40  25, 55 40 

9 óra 40  25, 55 40 

10 óra 40  25, 55 40 

11 óra 40  25, 55 40 

12 óra 25, 40  25, 55 40 

13 óra 40, 55  40 40 

14 óra 25, 55  40 40 

15 óra 25, 55  40 40 

16 óra 25, 55  40 40 

17 óra 25, 55  40 40 

18 óra 40  40 40 

19 óra 40  40 40 

20 óra 40  40 40 

21 óra 40  40 40 

22 óra 40  40 40 

7F (Indul: Kkdorozsma, fürdő) 

Óra T WM TO WO T+ W+ 

5 óra 20 20     

6 óra 30 30 30 30 30 30 

7 óra 0, 30 30 30 30 30 30 

8 óra 30 30 30 0, 30 30 0, 30 

9 óra 30 30 30 0, 30 30 0, 30 

10 óra 30 30 30 0, 30 30 0, 30 

11 óra  30 30 30 30 30 

12 óra  30 30 30 30 30 

13 óra 30 30 30 30 30 30 

14 óra 30 30 30 0, 30 30 0, 30 

15 óra 30 30 30 0, 30 30 0, 30 

16 óra 30 30 30 0, 30 30 0, 30 

17 óra 30 30 30 0, 30 30 0, 30 

18 óra 30 30 30 0, 30 30 0, 30 

19 óra  30 30 30 30 30 

20 óra  30  30  30 

22 óra 10 10     

 

Dorozsmai „Csörög” 
Olvasóink észrevételeit, panaszait a 

06-30-621-6254 számon várjuk. 
 
Kiskundorozsma gazdálkodói, mező-

gazdasági termelői kérdezik, hogy miért 
szüntették meg a falugazdász fogadóórá-
it? Miért történt visszalépés ezen a terüle-
ten is, miért kell Szegedre bejárni ügyes-
bajos dolgainkat intézni? 

 
A mezőgazdasági termelők panasz-

kodnak, hogy sok a határban a terménylo-
pás, kérdezik, miért nem állítják végre 
vissza a TSZ-ekkel együtt megszűnt me-
zőőri szolgálatot? Szeged város Közgyűlé-
se kb. 10 éve érzéketlen erre a problémára, 
napirendként sem tárgyalja a képviselői 
indítványt. 

 
2002-ben, a választások idején igény-

ként merült fel az ifjúság szabadidejének 
helyben való eltöltését biztosító ifjúsági 
klub létesítése. Sajnos mindez ígéret ma-
radt. Az erre a célra kiszemelt épület kb. 1 
éve üresen áll. Nehogy ezt is életveszé-
lyessé nyilvánítsák és lebontsák vagy el-
adják! 

 
Dorozsmai fiatalok kérdezik, hogy 

miért nincs építkezésre alkalmas új telek-
osztás Dorozsmán. Ha házat akarnak építe-
ni, akkor 4-6 millió forintért kell lebontásra 
való házat vásárolni, és utána kezdhetnek 
csak az építkezésbe. Ennek költségeit a 
pályakezdők általában vállalni nem tudják. 
Sokan a subasai és a sziksóstói kiskertek-
ben lévő üdülőövezetbe költöznek, ott 
viszont állami szoc-pol. támogatást és 
bankkölcsönt nem tudnak igényelni. 

Sokan úgy veszik észre, jól halad a 
csatornázás, egyre több utcában folynak a 
munkálatok, amelyet sajnos áldatlan álla-
potok kísérnek. Az építkezés során a ko-
hósalakos utak egy része megsüllyedt 
(például a Kubikos, Bence és Táncsics 
utca), mert gyenge a minősége (sokan 
gyanítják, azért, mert kispórolták belőle 
még annak idején az anyagot). A csatorna-
építés után a kivitelezők a teljes szélessé-
get homokkal töltötték fel. Ezekben, és a 
hasonló többi utcában is, nem lesz majd 
elegendő a csatornaépítés nyomvonalát 

eredeti állapotban helyreállítani, mert az 
úttest foltokban megsüllyedt. Műszaki 
szempontból nem megengedhető a süllye-
dések kifoltozása után az aszfaltszőnyege-
zés, mert az az első nagyobb fagy beállása 
után feltöredezik. A megsüllyedt útsza-
kaszokon a kohósalakot teljes egészében 
fel kellene szedni és osztályozni, és egy 
masszívabb, jobb minőségű alapra ráhe-
lyezni az aszfaltszőnyeget. Sajnos az a 
bökkenő, hogy a kivitelezői szerződés és a 
költségvetés erre nem biztosít fedezetet. 
Emiatt félő, hogy a csatornaépítés utánra 
féléves követéssel beígért aszfaltozás elhú-
zódik. Kéri a lakosság és az utcaképvise-
lők a téma érdemi megvizsgálását! 

35 (Indul: Kkdorozsma, Széchenyi I. u.) 
Óra M (munkanap) T SZN MSZ 
4 óra 40    

5 óra 10, 40  10, 40 10 

6 óra 10, 40 25, 55 10, 40 10 

7 óra 10, 40 25 10, 40 10 

8 óra 10  10, 40 10 

9 óra 10  10, 40 10 

10 óra 10  10, 40 10 

11 óra 10  10, 40 10 

12 óra 10  10, 40 10 

13 óra 10, 40  10 10 

14 óra 10, 40  10 10 

15 óra 10, 40  10 10 

16 óra 10, 40  10 10 

17 óra 10, 40  10 10 

18 óra 10  10 10 

19 óra 10  10 10 

20 óra 10  10 10 

21 óra 10  10 10 

22 óra 10  10 10 
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Kórház a város szélén 
Tragikus, az egész országot megdöb-

bentő eset történt a Szegedi önkormányzat 
egészségügyi intézményének sürgősségi 
osztályán. Két beteg leletét felcserélték, és 
ennek következtében ez a tévedés az 
egyik beteg halálához vezetett. 

Milyen tragikus eseménynek kell be-
következnie ahhoz, hogy a kormány végre 
belássa, lépni kell, pozitív irányba, hiszen 
az egészségügynek életmentő műtétre van 
szüksége. Felületi kezeléssel a probléma 
már nem megoldható. 

Az egészségügy színvonala már évek 
óta egyre csak süllyed az egymást követő 
kormányok felületes tevékenysége követ-
keztében, mivel a hangzatos ígéreteken 
kívül érdemleges változás nem történik. 

Elég belépni a kórház ambulanciájára, 
láthatjuk a várakozók tömegét, mozdulni 
alig lehet, a betegek nagy részének ülő-
hely sem jut, egyesek a lépcsőn üldögél-
nek. Fogy a türelme a betegeknek, az or-
vosoknak is. Ez nem egy civilizált állapot. 
Ezért menekül a végzett orvos diplomájá-
val nyugat felé. Az ápolónők más szakmát 
választanak, elegük volt a három műsza-
kért kifizetett éhbérből. 

Aki marad, egyre jobban belefárad, 
elfásul a hasztalan küzdelemben, amit a 
túlélésért folytatnak nap mint nap. Lan-
kad a figyelme, elege lesz a betegek prob-
lémájából és ennek következménye, hogy 
összecseréli a papírokat, a leleteket. 

Közben a parlamenti pártok lapáttal 
szórják a milliárdokat, de nem telik élet-
mentő műszerekre. Adományokért kol-
dulnak, miközben a sebész horgász-
damillal varrja össze a beteg sebét. Mind-

ez a huszonegyedik században, az Euró-
pai Unióba történt belépés időszakában 
játszódik le Magyarországon. 

Sürgősségi osztály, belgyógyászat egy 
szombat délelőtt: a mentők folyamatosan 
hozzák a betegeket. A két vizsgáló megte-
lik, a folyosóra is jutnak betegek. A főor-
vos asszony szinte futva megy egyik be-
tegtől a másikig, de mindig újabbak érkez-
nek. Egy pillanat megállás sincs. És mégis, 
a főorvos asszonynak minden beteghez 
van egy kedves szava, biztató mosolya: 

– Aranyoskám, egy kis türelmet kérek, 
újabb súlyos beteg érkezett. 

Avronov főorvos asszony magatartá-
sa, a betegekhez való viszonya példa érté-
kű lehet, bizonyosságot nyer, hogy ked-
ves, emberséges szóval el lehet nyerni a 
betegek bizalmát – és ez fél gyógyulás. 

A nővérek magatartása is befolyásolja 
a betegeknek, az intézményről kialakult 
véleményét. 

Belgyógyászat IV. emelet 406-os szo-
ba: 

A 2. ágyon 80 év körüli bácsika  
„egykori mozdonyvezető” valami arra 
készteti, hogy tízpercenként felkeljen, 
elinduljon, a katétert húzza maga után. A 
fiatal nővér ki tudja, hányadszor visszave-
zeti az ágyához, lefekteti, és kedves szóval 
igyekszik meggyőzni, hogy feküdnie kell. 
Hangjában nincs türelmetlenség. 

A bácsika megnyugszik egy időre. 
Megkérdezem: 
– Hogyan bírja egész nap ilyen inten-

zíven csinálni? 
Rám néz, és meggyőző hangon vála-

szolja: 

– Ezt a munkát csak az vállalja el, aki 
élethivatásának tekinti, és ez nem a fizetés 
függvénye. 

 
„Én szobrot állítanék a Kórház parkjában 

ezeknek a nővéreknek!” 
A II. Kórházban történt emberéletet 

követelő leletcsere megrázta az egész or-
szág közvéleményét, és a figyelmet újra a 
problémákkal küszködő lepusztult egész-
ségügyre irányította. 

Nárai György főigazgató az incidens 
után, azonnal átfogó vizsgálatot rendelt el. 
Erről tájékoztatta az illetékes szerveket. 
Elmondta, hogy a vizsgálat befejezése után 
nyilvánosságra hozzák annak eredményét. 
Nárai György által megbízott Ferencsik 
Mária főorvos, vizsgálóbiztos ebben az 
ügyben nem fegyelmi, hanem előzetes 
eljárást folytatott. Szeged Polgármestere az 
ügy kivizsgálásával kapcsolatban megbíz-
ta az Önkormányzat Egészségügyi Bizott-
ságának elnökét, hogy szintén folytassa-
nak vizsgálatot a felelősök megállapításá-
nak érdekében. Az Egészségügyi Bizottság 
elnöke és tagjai Ferencsik Máriával nem 
vették fel a kapcsolatot. Nárai főigazgató 
felmentését anélkül kezdeményezték, 
hogy Ferencsik Máriát meghallgatták vol-
na, aki az Önkormányzat állításával szem-
ben nem az egész intézmény, csak az egyik 
osztály részlegének felelősségét állapította 
meg. Ez a Sürgősségi osztály belgyógyá-
szati részét érinti. Megnevezett hét kórházi 
dolgozót, akik munkavégzési szabályt 
szegtek meg. Az EÜ Bizottság tagjai 
Ferencsik Máriától nem kértek tájékozta-
tást, nem hívták meg az ülésükre. Így hoz-
ták meg a döntésüket, melyben kezdemé-
nyezik Nárai főigazgató felmentését. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

75Y (Indul: Kkdorozsma, Vásártér 
Óra M (munkanap) T SZN MSZ 
4 óra 40    

5 óra 10, 40  10, 40 10 

6 óra 10, 40  10, 40 10 

7 óra 10, 40  10, 40 10 

8 óra 10  10, 40 10 

9 óra 10  10, 40 10 

10 óra 10  10, 40 10 

11 óra 10  10, 40 10 

12 óra 10  10, 40 10 

13 óra 10, 40  10 10 

14 óra 10, 40  10 10 

15 óra 10, 40  10 10 

16 óra 10, 40  10 10 

17 óra 10  10 10 

18 óra 10, 40  10 10 

19 óra 10  10 10 

20 óra 10  10 10 

21 óra 10  10 10 

22 óra 10  10 10 

Jelmagyarázat: 
 
T - tanév alatt munkanap 
T+ - tanév tart. munkaszüneti nap 
TO - tanév tart. szünnap 
W+ - tanszün. munkaszünnap 
WM - tanszün. munkanap 
WO - tanszün. szabadnap 
 
M - munkanap 
MSZ - munkaszüneti nap 
SZN - mszabadnap 
T - tanév alatt munkanap 

 

35Y (Indul: Kkdorozsma, Czékus u.) 
Óra M (munkanap) T SZN MSZ 
4 óra 25, 55  55  

5 óra 25, 55  25, 55 40 

6 óra 25, 55 45 25, 55 40 

7 óra 25, 55 15, 45 25, 55 40 

8 óra 40  25, 55 40 

9 óra 40  25, 55 40 

10 óra 40  25, 55 40 

11 óra 40  25, 55 40 

12 óra 40, 55  25, 55 40 

13 óra 25, 55  40 40 

14 óra 25, 55  40 40 

15 óra 25, 55  40 40 

16 óra 25, 55  40 40 

17 óra 25, 55  40 40 

18 óra 40  40 40 

19 óra 40  40 40 

20 óra 40  40 40 

21 óra 40  40 40 

22 óra 40  40 40 
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Tisztelt 
„Orczys szülők”! 

A 2003-04-es tanév ünnepélyes zárása-
kor még nem tudtam, hogy szeptember-
ben nem én indítom az új tanévet. A júliu-
si közgyűlés úgy határozott, hogy szep-
tember 1-től Kádár Mihályné legyen az 
igazgató az Orczy István Általános Iskolá-
ban. Ezen helyzet kialakulása miatt írás-
ban szeretnék köszönetet mondani. 

Az elmúlt öt évben sikerült az iskola 
felújítását nagy részben elvégezni, több 
tanterem tanulópadjait újakra lecserélni, 
a modern követelményeknek megfelelő 
szemléltető eszközök, igényes, környezet-
kímélő táblák cseréjét elkezdeni. Új neve-
lési programok beindításával (felzárkóz-
tató és fejlesztő foglalkozások, logopé-
dus, fejlesztő pedagógus, olasz nyelv 
oktatása, s az angol nyelv igény szerinti 
kezdése 1-2-3. évfolyamtól, tárgyalás egy 
érettségit adó magán szervezésű középis-
kolai osztály beindításáról, 2005. szep-
temberétől művészeti alapiskolává való 
átalakulás, melyet az önkormányzat már 
engedélyezett) egy olyan műhelymunka 
alakult ki az iskolában, mely lehetőséget 
biztosított a tanulók sajátos igényeinek és 
képességeinek kibontakoztatásához és a 
személyre szabott foglalkozásra a tanu-
lókkal. 

A sok szabadidős programmal, a 
városi, megyei, országos tanulmányi 
versenyeken, pályázatokon való eredmé-
nyes részvétellel, és a művészeti nevelés 
biztosításával, a tanulók stresszmentes és 
sikeres nevelését valósítottuk meg. Mind-
ezen eredmények a szülők, a városkörzet 
vállalkozói, valamint a helyi képviselők 
erkölcsi és anyagi támogatásával valósul-
hattak meg. A kulturális intézmények 
vezetői és a társ iskola igazgatója között 
kialakult jó kapcsolat is azt eredményez-
te, hogy Kiskundorozsmán közösen tud-
tuk a tanulókat olyan célok felé irányíta-
ni, hogy sikeresek legyenek, s a helyi 
újságok és a Kábeltévé folyamatosan be is 
mutatta ezeket az eredményeket, melyet 
ez úton szeretnék megköszönni. Nagyra 
tartom segítségüket, s nagyon sajnálom, 
hogy a tantestület és a szülők nagy érté-
kű támogatása ellenére sem folytathatom 
vezetői munkámat. 

Remélem azonban, hogy mint neve-
lőt, osztályfőnököt, a továbbiakban is 
segítenek, hisz továbbra is az a célom, 
hogy minden tanuló, akit nevelek, okta-
tok, a legjobban elsajátítsa az általam 
közvetített ismereteket, s jó kedvvel, elé-
gedetten járjon iskolába, s sikeres felnőtté 
váljon. 

Jóindulatú, segítő támogatásukat kö-
szönve: 

 
HARKAI JÁNOSNÉ 

az Orcyz István Általános Iskola 
volt igazgatója. 

Kórház a város szélén 
(Folytatás az 5. oldalon) 

A kórházban minden szakterületnek 
van igazgatója, akinek feladata, hogy 
szakmailag irányítson. Az osztályon tör-
tént sok kis mulasztás okozta a végzetes 
tévedést. 

Ha az EÜ Bizottság nem volt kíváncsi 
Ferencsik Mária véleményére, az általa 
folytatott vizsgálat eredményére, mire 
alapozták a döntésüket a főigazgató fel-
mentésével kapcsolatban? A Bizottság alig 
két óra alatt hozta meg a döntését, melyet 
azzal indokoltak, hogy a kórház rekonst-
rukció új, dinamikus főorvost igényel. 

– Furcsa – mondja Hűvös László 
fideszes képviselő – hogy a pályázatok 
megírásánál a kedvező elbíráláskor Nárai 
még alkalmas volt. Ma már nem az! 

Ha mindezeket figyelembe vesszük, 
olyan kép alakul ki, hogy itt már nem 
csupán a leletcseréről van szó, hanem a 
szálak másfelé vezetnek. 

Érdemes odafigyelni Botka polgár-
mesternek a Blikk 2004. július 12-i számá-
ban tett nyilatkozatára: 

A II. Kórházat úgy jellemzi, mint az 
ország legjobban felszerelt, korszerű in-
tézménye. Elnézést kérek a dogmatikus-
nak tűnő megjegyzésemért, vajon a pol-
gármester mint beteg feküdt-e már a II. 
Kórházban, vagy gyógykezeltette-e magát 
valamelyik osztályon, mert csak így sze-
rezhetne hiteles tapasztalatokat az ott lévő 
állapotokról. 

– A maximumot várjuk el a dolgozók-
tól! – szerinte már borítékolható, hogy 
Nárai György helyébe új tetterős vezető 
fog kerülni. Ez azt sugallja, hogy bármi 
nemű vizsgálat befejezése előtt a torony 
alatt már kimondták az elmarasztaló ítéle-
tet a főigazgató fölött. 

Hűvös László fideszes képviselő nem 
vett részt az EÜ Bizottság ülésén. A képvi-
selő koncepciós eljárásnak nevezte a tör-
ténteket, valamint színjátéknak, amelynek 
a végkifejlete már eldőlt, és bizonyos, 
hogy Nárai György felmentésére tesznek 
javaslatot a Szegedi Közgyűlésnek. 

A felelősséget eddig senki nem vállal-
ta magára, egyelőre nem derült ki, hogy ki 
követte el a hibát. Ez várat magára, mivel 
a vizsgálat időszakára hírzárlatot rendel-
tek el. Botka László ügy döntött, kényszer-
szabadságra küldi Nárai Györgyöt. 

– Úgy gondolom – mondja Botka 
László –, hogy a szegediek joggal várják 
el, hogy a Kórházban kielégítően biztonsá-
gosan működjön minden. 

Azonban kétséges, hogy Nárai György 
eltávolításával megoldódnának a problé-
mák. Egyet sikerült elérni. Nárai Györgyöt 
középpontba állította a város vezetése. Az 
elhangzott nyilatkozatokkal sikerült lejárat-
ni, hiteltelenné tenni a közvélemény előtt. 
Sikerült kétséget ébreszteni negyvenéves 
orvosi munkássága, kilenc éves vezetői 
beosztásában végzett tevékenysége iránt. 

Mint ilyenkor lenni szokott, suttog a 
város. Egyesek tudni vélik, hogy ez nem 
az első alkalom, hogy Nárai Györgyöt el 
kívánták tanácsolni beosztásából. A meg-
történt sajnálatos eset, most jó alkalmat 
nyújt ehhez mindazoknak, akiknek Nárai 
szálka volt a szemükben. 

A Kórházban, de a közvélemény köré-
ben is megindultak a találgatások, Nárai 
György lehetséges utódjáról. Egyesek úgy 
vélik, hogy az intézmény főigazgatójának, 
Piros Györgyi főorvost fogják jelölni. Rajta 
kívül felmerült Ványai Éva, az EÜ Bizott-
ság elnökének neve is, aki a Nárai ellen 
folytatott vizsgálatot vezette. Továbbá 
felmerült még Görög Tibor neve is, aki az 
Önkormányzat Egészségügyi Osztályának 
vezetője. 

A polgármester javasolta Nárai 
Györgynek, hogy mondjon le, kérje a 
nyugdíjba helyezését, aki ezt nem tette 
meg. Ha megteszi, ezzel elismerné, hogy ő 
hibázott, és felelős a történtekért. 

Bízunk abban, hogy a vizsgálatok 
felfedik a valós tényeket, ezt kívánja a 
demokrácia, a törvényesség, legfőképpen 
az emberi jogok tiszteletben tartása. 

A Kórház nem egy öncélú intézmény, 
nem is a kiváltságosok privilégiuma. A 
Kórház nem lehet érdekcsoportok had-
színtere. 

A történet itt koránt sem ért véget. A 
vizsgálat eredménye még várat magára. 
Az illetékes felsőbb szervek további vizs-
gálódásra adtak utasítást. 

Július 19-én helyezték örök nyuga-
lomra a tévedésből megműtött Kovács 
Bélát. A temetésen megjelent Nárai 
György főigazgató, Piros Györgyi főor-
vos. A gyászszertartáson a Kórház nevé-
ben Baráth Lajos, az egyetem képvisele-
tében Lonovics János búcsúzott az el-
hunyttól. 

Azonban maradtak még elvarratlan 
szálak, ami tisztázásra szorul. 

Nárai György főigazgató elmondta: 
– A sajnálatos eset miatt óriási nyomás 

nehezedett rám. A közvélemény azonnali 
eredményeket akart. A vizsgálat befejezé-
se előtt mindenki a felelősök nevét követe-
li. A polgármester közölte velem, hogy a 
kialakult helyzetben csak azt tudja elfo-
gadni, ha azonnal benyújtom a lemondá-
somat. A hírzárlat miatt most ennél többet 
nem mondhatok. 

Tehát a Kórházban még nem fejező-
dött be a vizsgálat. Az ügyben az 
ombudsman is vizsgálatot folytat. Az, 
hogy a közvélemény valós, tiszta képet 
kapjon, a további vizsgálatok függvénye. 
A tanulságot azonban már most le lehet, 
de le is kell vonni. 

A Kórház értünk van, az orvosok ér-
tünk dolgoznak, értünk, sok millió egy-
szerű emberért, az életért! 

 
VARGA JÁNOS 
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Sic transit gloria mundi 
(Így múlik el a világ dicsősége) 

Amikor a szocializációról beszélünk, valójában a világ megta-
pasztalásának kísérleteire gondolunk. A minket körülvevő közeg 
dinamizmusa, összetettsége és végtelenül nagy, ám mégis véges 
kiterjedése miatt a valóság, vagyis az a valami, amit realitásnak 
nevezünk, megérthetetlen. A gyerekek szocializációjuk során 
rengeteg információt kapnak és szűrnek le önállóan is az őket 
körülvevő miliőről. Szabályokat sajátítanak el, az egyes tárgyak-
hoz megtanulják hozzárendelni azok jelentéseit, vagyis összegez-
ve ők az utódok, akik az ősöktől kulcsot kapnak a világban való 
eligazodáshoz és a túléléshez. Ez az adattömeg tartalmaz egy-
részt használati utasításokat, például hogyan kell felöltözni, ho-
gyan kell a kanalat használni stb., másrészt pedig utasításokat, 
amelyek lehetnek tiltások – ne állj szóba idegenekkel –, és kötele-
ző érvényű előírások – evés előtt moss kezet. 

Az, hogy milyen információt kap az adott egyén, döntően 
befolyásolja, vagyis alapjában határozza meg a gyerek későbbi 
orientáltságát – kihat a kialakulófélben lévő személyiségére és a 
tetteire is. Ezért aztán nem mindegy, hogy mit lát, mit hall, mit 
olvas, tehát mit tapasztal. 

Az elsődleges és legfontosabb szocializáló közeg a család; 
utána következik az iskola. És korunk harmadik legfontosabb 
ilyen tényezője a média lett – a tévé, az újságok, a rádió, az Inter-
net. Ez a cikk abból a célból íródott, hogy feltárja, milyen veszé-
lyei vannak a modern kor túlzott szabadelvűségének, hogy be-
mutassa, milyen negatív hatások érik a média közegén keresztül 
a fiatalokat, és hogy felvázolja, milyen jövő felé mutatnak az 
egyes nyugtalanító tendenciák vezérvonalai. Az egyes fontosabb 
és hangsúlyosabb problémaként megjelenő jelenségeket, tenden-
ciákat ábrázoló példákat és idézeteket nem csak a pszichológia 
vagy a médiatudomány, hanem a szépirodalom berkeiből is me-
rítem. 

 
A „család” felbomlása 

 
Az alkalmi partnerek és az üresen kongó lakások világa. Az 

oroszlánszagú legénylakások, a sör és a tévés meccsek kombiná-
ciójának álma. Az emberek életét gúzsba kötő, évszázados, el-
avult tradíciók felrúgása. Irtózás attól a külső, társadalmi és szü-
lői elvárástól, amely azt parancsolja az egyéneknek, hogy háza-
sodjanak és sokasodjanak. A túlzott szabadságvágy az oka 
mindennek, vagy – tekintve az elvált szülők növekvő görbéjének 
statisztikáit – egyszerűen az, hogy nem tudunk egymással élni? 
Ez a néhány, címszónak is beillő mondat arról árulkodik, hogy az 
emberek nagy része nem kíván olyan életet folytatni, mint azt 
elődeik az évszázadok folyamán tették – vagyis kényszerültek 
tenni. 

Nem beszélhetünk olyan esetekben még családról, amikor 
férj és feleség, valamint egy, kettő, netán több gyerek együtt él – 
egy háztartásban –, csak akkor, ha megvan az a kapocs, a családi 
kötelék, amely egybeforrasztja a háztartás tagjait. A fiatalkorú 
bűnözők esetében beszélhetünk-e egy ilyen kapocsról? Azok 
mögött a tizenévesek mögött ténylegesen áll-e vigyázó szülő, 
akiknek – mivel kimaradoznak az iskolából, és nem tanulnak –, 
rengeteg sok szabadidejük keletkezik, amelyet a semmittevéssel, 
kóborlással, bandákba verődéssel és kisebb-nagyobb bűncselek-
mények elkövetésével töltenek ki? Mi állhat a látszólag ok nélkül, 
csupán szórakozásból és unaloműzés gyanánt elkövetett lopások, 
fosztogatások és a nagyfokú vandalizmus tette mögött? Sajnála-
tosan azt tapasztalhatjuk, hogy minél tovább folytat egy tizen-
éves ilyen vad és céltalan életet, annál jobban elszigeteli önmagát 
szeretteitől, családjától; beszűkül, redukálódik a kommunikáció a 
hozzátartozói és őközte, és sok esetben ez a minimalizált párbe-
széd durva magatartással párosul (és végződik). 

Mindig ugyanaz az ismerős kép fogad bennünket, amikor 
egy ilyen bandával találkozunk, mindezzel teret engedve előíté-

leteink és sztereotípiáink kialakulásának: általában késő estig, 
olykor hajnalig a padokon ücsörgő, hangoskodó, kiabáló tiné-
dzserek bandatagjaik (vagyis egymás!) számára vagány öltözet-
ben, kezükben cigarettával (mert menő); általában gyenge tanu-
lók, nem ritkák az osztályismétlők sem (mert menő dolog bunkó-
nak és műveletlennek maradni); nem az iskolában, a tanároktól, a 
nevelőktől, netán a szülőktől, hanem az általuk hallgatott rap, 
hip-hop és egyéb dübörgő, zeneinek alig mondható műfajok 
ízléstelen, gusztustalan, szabad szájú és alpári szövegein nőnek 
fel – mindezek csak arra ösztönzik a fiatalokat (ha beleolvasnak 
egy-két dal szövegébe, akkor ezt könnyen beláthatják), hogy a 
gátlások nélküli, felelőtlen élet a nyerő. 

Anthony Burgess Gépnarancs (A Clockwork Orange, Európa, 
1990) című regényének narrátora, Alex, egy tizenéves bandave-
zér. Társaival együtt védtelen, tőlük általában sokkal gyengébb 
és tehetetlenebb embereket rabolnak ki és vernek meg brutális 
kegyetlenséggel. Ami a legriasztóbb a regényben, hogy még Alex 
sem magyarázza meg, miért teszik mindezt. A történet végén, 
amikor a narrátor betölti a 18. életévét, úgymond „felnő”, felesé-
get és gyermekeket – vagyis jövőt – tervez magának. Ám ekkor 
kétségei támadnak: arra rájön, hogy fiatalnak lenni, amely abban 
a világban egyet jelent a bűnöző, nihilista életmóddal olyan, 
mintha az ember csak egy gép volna, ám ezt hiába magyarázná el 
jövendő gyermekeinek, azok nem fogják mindezt megérteni.  
„Na, mi legyen?” – teszi fel oly sokszor önmagának a kérdést; és 
teszik fel a lekapcsolt fiataloknak ugyanezt a kérdést a bűnüldö-
ző szervek is: megjavulsz, vagy jöhet a nevelőintézet? 

Burgess utópista víziója a regény megírásakor, a ’60-as évek-
ben, és úgy látszik, ezután mindig hordoz egyfajta kiábrándító és 
egyúttal nyugtalanító aktualitást. 

 
A NeoTévé 

 
Természetesen tisztességtelen dolog lenne azt állítani, hogy a 

kialakult helyzetért csakis a kriminalizálódott fiatalok a felelősek. 
Minden olyan dolog szerepet játszik ebben, amellyel az adott 
személy mindennapi élete során találkozik. Ahogy azt a cikk 
bevezetőjében is említettem, a család és az iskola mellett a média 
az, amely a legnagyobb befolyást gyakorolja az emberekre. Jelen 
esetben média alatt minden olyan eszközt és szervezetet értünk, 
amely egy-, vagy kétoldalú információáramlást tesz lehetővé. 
Ilyen a nyomtatott sajtó, az elektronikus média (Internet, televí-
zió, rádió), valamint a telefon, sőt még az SMS is. Mindezek kö-
zül most csak egy médiumnak, a televíziónak a részletesebb vizs-
gálatára van mód. A többi alapos bemutatásával – összetettségük 
és sokrétűségük miatt – túlságosan távoli vizekre sodródnánk, 
ezért most csak az alcímben szereplő jelenség, a NeoTévé egyes 
árnyoldalait vesszük szemügyre. 

A szocializmusban ott volt a „királyi” tévé, amely az állam 
fennhatósága alatt, az állam szócsöveként működött. Mind a 
televízió, mind a rádió, mind pedig az újságok az újraelosztás 
elve alapján kapták meg a híreket és az információkat (vagyis 
központilag az állami szerv begyűjtötte, és a nyilvánosságra hoz-
hatókat kiosztotta). Egyes eseményeket vagy elhallgattak 
(például a csernobili atomkatasztrófát), vagy pedig hamis szín-
ben tüntették fel. Mára a média már rég átesett a liberalizáción: új 
tévék, új rádiók, új lapok jelentek meg, az alkotmány garantálja a 
média- és a szólásszabadságot, a híreket pedig hírügynökségek-
től veszik. Ennek ellenére két dolog még mindig változatlan: 
egyes hírek elhallgatása, valamint más események hamis színben 
való feltüntetése. A mai, modern tévé, a NeoTévé egyre keveseb-
bet beszél a külvilágról – Umberto Eco szerint az önmaga és a 
nézők közti kapcsolatról beszél (lásd: Már nem átlátszó a képer-
nyő, In: Az új középkor, Európa, 2002). Akik már a tévés kor-
szakban születtek, és a tévén nőnek fel, alapvetőleg másképpen 
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érzékelik a világot; megváltoztak az érzékszervi prioritások (a 
látás a legfontosabb), „a kisgyerekekbe beleivódik a tévé mozaik-
szerű képe (…), megszokták, hogy mélységükben akarják átélni a 
dolgokat… (…) Kiterjesztődik a megismerés pillanatnyi folyama-
ta, (…) és ez a gyorsaság (…) véget vet a mechanikus korszaknak, 
amely határozottan Gutenberggel vett lendületet”. [McLuhan: A 
Gutenberg-galaxis (The Gutenberg Galaxy)]. 

A közfelfogás szerint a tévés műsorok alapvetően két nagy 
csoportba oszthatók: a nem-fikciós műsorok (hírek), és a fikciós 
műsorok. Az egyes hírműsorok elé a nézők három alapvető kö-
vetelményt támasztanak: igazat mondjanak benne, az elhangzot-
takat támasszák bizonyítékokkal alá, valamint különítsék el a hírt 
(mint objektív műfajt) a kommentártól (ami szubjektív műfaj, 
mert hordozza az adott újságíró vagy médium véleményét is). A 
baj az, hogy a hír és a fikció összemosódik. Egyik oka az, hogy a 
stúdiók és a közvetítések túlságosan színpadiasak, vagyis túlsá-
gosan megrendezettek, mint például egy színházi előadás. A 
másik ok az, hogy manapság túlságosan sok esemény a média 
jelenlétének hatására következik be. Az emberek máshogyan 
viselkednek, ha tudatában vannak annak, hogy őket közvetítik a 
képernyőn keresztül (a valóságshow-k már csak ezért is hiteltele-
nek). Volt már rá példa, hogy egyes események csak azért marad-
tak el, mert tudni lehetett, hogy a média nem tudósít majd róla. 
Emellett vannak ún. „pszeudo-események” is, amelyek megren-
dezettek, előre beállítottak, mégpedig abból a célból, hogy a kö-
zönség számára fennmaradjon a spontaneitás látszata. (Amikor 
egyszer egy londoni ünnepségről tudósítottak, a szervezők még a 
lovakra is gondoltak: egy héten át speciális tablettákat etettek 
meg velük, hogy ürülékük barnás-pasztell színű legyen, amely 
harmonizál a királynő ruhájának színével.) 

Apropó, valóságshow-k. Annak ellenére, hogy mennyire 
prűd a magyar, már több éve valóságos valóság-lázban ég. A 
legtöbben vagy a pénzért mennek bele a dologba, vagy pedig 
csak úgy, exhibicionista hajlamaik kiéléséért. Az elsővel az a 
gond, hogy valaki képes anyagi javak megszerzéséért kivetkőzni 
(akár szó szerint) önmagából, úgymond „nyomulni”, hogy ő 
legyen a nézők kis kedvence; az utóbbival pedig az, hogy intim 
szféráját, bensőséges énjét és privát szexualitását is az egész or-
szág orrára köti. A nézők pedig leshetik őket a rácson keresztül. 
És aztán őbelőlük faragnak sztárt, ők lesznek azok, akikért a fia-
tal generáció rajongani fog, akikre felnéznek. Aztán eltelik egy-
két hónap, és a nagy példaképről maximum a beceneve jut az 
eszünkbe. 

Stanislaw Lem a valóságshow-król írott rövid esszéjében 
(„Valóságos” elmélkedés, In: Új Ember, 2004. július 4.) egy len-
gyel levélíró egyik válaszleveléből idéz, amelyben honfitársa a 
valóságshow-k minden egyes résztvevőjét „delíriumban tántorgó 
madárijesztőnek” látja. 

A lengyel íróval együtt sokan gondolkodhatunk el az élet 
minden területére kiható elbutuláson és az elbutításon, amely a 
médiumok különböző, szórakoztatónak beállított műsoraiból 
ered. Vannak itthon is, és nem csak a világban botrányok, közü-
lük nagy százalékban politikaiak. Vannak különböző 
imázsnövelő propagandafilmek, nagy sértődések, ha valaki vég-
re a skizofrén Magyarország igazi személyiségét mutatja be a 
világnak, nívós és gazdag kultúrák, mellettük szegény, peremvi-
déken tengődő szubkultúrák. És az újságok mindezekből hatal-
mas sztorikat gyártanak, pletykalapokba teszik bele őket, mert 
tudják, Magyarország nagy része ezeken rágódik naphosszat. Ez 
az a közeg, ahol öles hír az, ha egy szinte-sztár majdnem leejti a 
földre a mobiltelefonját, vagy – uborkaszezon idején – az, hogy 
valaki tigrist lát a távolban. A rendőrség a szerencsétlen tigrist 
üldözi, és örülhetünk, ha nem egy állatorvost terít le (ahogy az 
Lengyelországban néhány éve megtörtént). 

Persze, ha valami igazán vérbő izgalomra vágyunk, akkor ott 
van az emberiség legnagyobb filmgyára, az USÁ-ban található 
Hollywood, amely szinte naponta erőlteti ránk legújabb, futósza-
lagon kigördülő szuperprodukcióját. Hol van már a laterna magi-
ca kora, hol vannak már azok, akikből a Lumiére-fivérek első, 

egyperces filmje akkora csodálatot kiváltott!… Míg Európában 
művészközpontú, kísérletező jellegű filmgyártás vette kezdetét, 
addig az Egyesült Államokban a kereskedelmi alapú modellt 
vezették be. A digitális technikák, a minél hatásosabb, minél lát-
ványosabb, és így minél lenyűgözőbb tucatfilmek készítése per-
sze, hogy ott tudott fellendülni, ahol csak az számít jónak, ha 
annak valóságábrázolása teljesen ikonikus, vagyis a megtéveszté-
sig élethű (lásd: Umberto Eco: Utazás a hipervalóságban, In: Az 
új középkor, Európa, 2002). Semmi átvitt értelem, semmi metafo-
ra, semmi költői kép, mert a mozizó úgysem fogná fel. (A művelt
(ebb) európai ezek után mire asszociáljon, ha az amerikai kultú-
rára gondol?) Egy alapkoncepcióhoz fordul az összes filmgyártó: 
az utolsó atomig lemásolni az eredetit, majd bevágni egy nem 
valós környezetbe, az ún. kibertérbe. Csak hát a kibertér realitása 
átcsúszik a valódi világéba, összekeveredik vele, és ettől a pont-
tól kezdve ki az, aki bármiről is meg tudja majd állapítani, hogy 
valódi, vagy sem? A nagy állatkert egybeolvad: nincsenek, akik 
figyelnek, és nincsenek, akiket figyelnek: mindenki egy és ugyan-
az, az emberből állat lesz. 

A filmipar területén is, mint a szórakoztatóiparban általában, 
egy fontos szempont érvényesül: a „még több”. Még több effekt, 
még több izgalom (és persze még több energia, még több étel, 
még több ital stb.) Olyan nincs, hogy kifogytunk. Vagy ha mégis, 
akkor újrakezdjük az egészet. Régi filmeket újítunk fel, és tesszük 
tönkre a sok vizuális elemmel, az extra erőszakkal és a filmekre 
kényszerített szexualitással. A képmutató cenzúra pedig egyes 
témákat a tabuk szintjére döngöl le, míg az öncélú erőszakot az R 
(az USA-ban R-rel jelölik a csak felnőtteknek ajánlott filmeket), 
vagy éppen a kis sárga körök mögé bújva engedik nyomatni – 
orrba-szájba, ahogyan azt illik. 

Ha nincs sztori, akkor lopnak az élettől: jönnek a történelmi 
kalandfilmek, vagyis az európai kultúra hajnala amerikai ízlésvi-
lággal: ógörög és római hősök, akik természetesen mindig kikö-
pött amerikai WASP-ok (vagyis fehér, angolszász jóképű férfiak). 
A történelmi hitelesség pedig az utolsó szempont, amelyet a film 
készítése során figyelembe vesznek. 

A mozgókép, legyen tévé, komputerjáték, vagy mozi, kiter-
jeszti látásunkat. Már nincs szükség testünkre, hogy bárhová 
eljuthassunk. És nem csak a Föld másik oldalára, hanem képze-
letbeli tájakra is utazhatunk, sőt, a játékoknak köszönhetően részt 
is vehetünk bennük. A gyerek annyi űrhajót és élőlényt lőhet le, 
amennyit akar. Kifejlődnek a gyerek reflexei, hogy minél köny-
nyebben tudja majd a szuperszonikus repülőgépeket vezetni, 
valamint a harcászati eszközöket kezelni. Egy embert lelőni – 
nem nagy ügy. S miután egész álló nap a gép előtt ült és irtott, 
mehet aludni – pontosabban fel-felvillanó fényeket és aláhulló 
lövedékek égő görbéjét látni, amelyek a recehártyára égették fel 
magukat. „Mint amikor vakuval világítanak a szemünkbe. Egy 
ideig csak sötét foltot látunk. Így kezdődik a vég.” (Eco: Már nem 
átlátszó a képernyő). Egyik kedvenc regényemben, Orson Scott 
Card Végjátékában (Ender’s Game; Móra, 1991) egy titkos űrbázi-
son fiatalokat képeznek ki az idegenekkel folytatott háborúra. A 
felkészítés egyik eleme egy komputerjáték, amelyben egy űrhajó-
naszáddal idegen flottákat kell megsemmisíteni. Amikor a tehet-
séges Ender megnyeri a játék legfelső szintű csatáját is, döbben-
ten ébred rá, hogy valójában nem komputerjátékot irányított, 
hanem az emberi űrflotta hajóit – kiirtva egy idegen fajt. 

Kurt Vonnegut szerint az emberiség még nem nőtt fel ahhoz, 
hogy az új kor általa teremtett csodáit ésszerűen használja (lásd: 
Kurt Vonnegut: Utópia-14, Kossuth, 1972). Olybá tűnik, hogy a 
modern technológia mértéktelen fogyasztása belekeverte az em-
beriséget abba a csapdába, amely a mitikus Daidalosz és Ikarosz 
végzetes sorsát is megpecsételte. 

Lemet idézve: „A nemrégiben letűnt korszak számtalan vi-
szontagsága után úgymond visszanyertük a szabadságunkat, ám 
teljesen elveszítettük az ártatlanságunkat. Így múlik el a világ 
dicsősége – sic transit gloria mundi.” 

 
SOMOGYI GÁBOR 
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A tükörasztal 
Édesapám gyűjteményének egyik 

darabja ott állt a „régi-bérű” IKV-s laká-
sunk – akkoriban így nevezték ezeket a 
bérlakásokat – előszobájában a fal sarka 
elé merőlegesen, középre helyezve. 

Amikor hazaértem, s ajtót nyitottam, 
rögtön magamat láthattam az ovális alakú 
velencei tükörben. Gyűjtőszenvedélye 
kiteljesedése folyamatában – akkoriban – 
olykor hering módján lapulva kerülgettük 
az újabb értékes szerzeményeit. Kereske-
delmi szándékkal is vásárolt régi-antik 
bútorokat, de amikor rendbe hozta, szívét 
mindig a régiség varázsától átitatott bútor-
darabtól való megválás fájdalma szorította. 

Mindent megtett a megélhetésünkért, 
s amikor egyen sikerült becsületesen nyer-
nie, fáradhatatlan munkája árán szemében 
boldogság ragyogott, s talán tekintete előtt 
kirajzolódott egy kis gyerekcipő, meleg 
kabát, melyet így sikerült megvásárolnia 
valamelyikünknek, akinek éppen arra volt 
a legnagyobb szüksége, vagy bármire. 

– Ettől nem válok meg! – jelentette ki 
egy napon, amikor a fent említett különle-
gesen szép tükörasztalt sikerült rendbe 
hoznia. Ennek itt a helye, itt jól fog állni, 
itt fog maradni, jelentette ki büszkén, erő-
teljesen. 

Akkor még nem is sejtette, hogy én 
már mennyire fentem rá a fogamat. 

Férjhezmenés előtt álltam, s gondol-
tam, egy „staférungom” nekem is lesz. – 
Édesapám! Add nekem ezt az asztalt, 
ígérem, úgy fogok vigyázni rá, mint a 
szemem fényére! Ez volt a szavajárása, 
amikor – amit nagyon féltett, s ránk bízta, 
így figyelmeztetett: - Úgy vigyázz rá, mint 
a szemed fényére. 

Tudtam, hogy önzés, de gyerekesen 
akartam, s gondolatban már el is helyez-
tem a leendő albérleti szobánkban, amely-
nek még híre-hamva sem volt. 

– Ha meghalok, a tiéd lesz – válaszolta 
kérésemre, s nézte arcomat a tükörből 
visszacsillogó szemeivel. 

Megöleltem őt, nyakába borultam, s 
erőt gyűjtve szorult ki ajkamról a szó: – 
Az még nagyon soká lesz, én megvénülök, 
s ki akarja látni a tükörből azt az ezeréves 
vénasszonyt. 

S jót kacagtunk, de ez a nevetés már 
nem volt olyan felhőtlen, igazi mégsem, 
hiszen akkoriban ő már súlyos beteg volt, 
melyet még önmagának sem vallott be – 
holott sejtette –, s fogadott el, sehogyan sem. 

Ha nagyon akarod – szólalt meg vidá-
man, – máris elviheted. 

S ezzel a tükörasztal sorsa eldőlt. Ott 
maradt a helyén még jó néhány évig, s ő 
féltőn őrizte – nekem. 

 
Azon a borzalmas napon, amikor 

édesapám meghalt, sohasem gyűlöltem 
még semmilyen tárgyat jobban, mint azt a 
bútordarabot. 

Most itt állok előtte az előszobámban, 
látom megtört, fáradt arcomat a tükörasz-
tal velencei tükrében, amely ugyanúgy 
van elhelyezve a sarokban, merőlegesen a 
falra, s már nem haragszom rá, - mint 
azon a szörnyűségesen tragikus napon, 
amikor elveszítettük édesapánkat, mert az 
Ő titokzatos arcát is látom benne, s fénye-
sen csillogó, ragyogó, boldog szemeit, 
melyeket akkor láthattunk, amikor ne-
künk valamit adhatott. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Kerékpár-ügy 
Aki járt már úgy, hogy kijövet a bolt-

ból, postáról, ügyeinek elintézése után 
rémülten kereste lezárt kerékpárját, s 
nincs sehol, az biztosan érezte már azt a 
kellemetlen, lehetetlen helyzetet, hogy – 
ezzel örökre lezárva az ügyet – más kere-
kez azzal: a feledés homályába veszendő 
ismeretlen tolvaj. 

Hogy hova menjen panaszra? Mondja 
el a szomszédjának, akinek tudomása 
szerint már jó néhány kétkerekűje veszett 
el örökre? Panaszkodják ki egymásnak a 
megoldhatatlannak tűnő problémát? 

Emlékszem a régi, csendes, boldog 
időkre. Nosztalgiázó kedvemben most a 
régen jogszabályban előírt Kerékpár-
igazolványok jutnak eszembe, melyeket 
szúrópróbaszerűen, a gyalogosan közleke-
dő rendőrök számon kértek. A technika 
fejlődése folytán őket is megilleti az autó-
val való közlekedés. Hol vannak a „Sarki-
rendőrök”? 

Ha gyalog sétál az ember, sokkal job-
ban meg tud figyelni apró dolgokat, je-
lenségeket, melyekről figyelme egyéb-
ként – gyorsan tovasuhanva – elterelődik. 
S eszembe jut a nagy költő néhány sora:  
„Ki föntről száll fölébe, annak térkép e 
táj…” 

Ki foglalkozik azzal, hogy eltűnt egy 
kerékpár, amikor luxusautóik tűnnek el… 

Talán csak azokat a kerékpár-
tulajdonosokat érinti, akiknek ez az egyet-
len közlekedésüket megkönnyítő, gyorsító 
eszközük. S azokat, akik szatyraik cipelé-
sére használják, vagy éppen támaszték-
ként tolják el nehezen járva úticéljukhoz. 

Nagyon érzékenyen érinti azokat is ez 
a kérdés, akik egyhavi nyugdíjukból, mi-
nimálbérből élő szülők, szociális járadék-
ból… szinte lehetetlen újabb kétkerekűhöz 
jutniuk. Arról nem is beszélve, hogy azzal 
ugyanott, ugyanúgy járhatnak, hogy nincs 
többé. „Itt a vége…” 

Szeretném, ha olykor külföldről, nem-
csak a brutális filmeket hoznák be, hanem 
esetleg egy tanulmányútról, Svájcból, az 
értékes tapasztalatokat is a kerékpározás 
kultúrájáról. 

De maradjunk csak itthon, nekünk az 
utazás úgyis drága – még kerékpáron is - , 
s vigaszként ismét a költő szavai jutnak 
eszembe, mely szerint: „Gyalogolni jó…” 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Nemcsak magad menél, elvitted a 
Szülék vidámságát, elvitted a 
Legszebb remények gazdag bimbaját. 
 

Ki mondja meg neked, hogy már reggel van? Ah 
Ki fog téged megint fölkelteni? 
Sirat szülőd és mondja: „Kelj fiam, 
Kelj föl szerelmem, szép kis gyermekem!” 
Mind hasztalan, te meg nem hallod őt: 
Alunni fogsz, s nem lesznek álmait, 
Alunni fogsz, s nem lesz több reggeled. 
 

De fájdalom ne bántsa hamvadat; 
Mulásod könnyü volt és tiszta, mint 
Az égbe visszareppenő sugáré. 
A földhöz minket baj s öröm kötöz, 
Óhajtjuk és rettegjük a halált: 
Te túl vagy már, nincs kétség útadon. 
 

Oh majd ha csendes tiszta éjeken 
Föltűnnek a dicső csillagzatok, 
Eljősz-e áldást hozni kedvesidre? 
Eljősz-e álmaikhoz éjfelenként, 
Hogy ég nyugalmát terjeszd rájok is? 
Oh jöjj, ölelgesd kis testvéridet! 
Orcáikat csókdossa szellemed; 
S amely napok tetőled elmaradta, 
Add a szüléknek vissza. Ők együtt 
Éljék le megszakasztott éltedet, 
És míg porodra hintenek virágot, 
Lebegj te őrző angyalként fölöttük. 

Juhász Gyula 

Vörösmarty 
 

Elnézlek sokszor a magány s az álom 
Csöndes ködfátyolán át, est ha száll, 
Hogy a vidék porában, sírba vágyó 
Szívedbe vág a nagyszerű halál. 
 

Északnak rémes árnyait idézed, 
S a dunántúli borba könny vegyül, 
Távol arany ködében kelevézek 
Csillognak, és virrasztasz egyedül. 
 

A harc elült. A daliák elestek, 
Vagy várja őket külföld, honi rejtek, 
S hiába húzza már a vén cigány, 
 

Üres a csárda, a csiger silány, 
A tündér vágyak puszta temetőjén 
Csak hantokat melenget a verőfény. 
 

Vörösmarty Mihály 

Kis gyermek halálára 
 

Eljátszottad már kis játékidat, 
Kedves fiú, hamar játszottad el; 
Végsőt mosolyga orcád, s a halál 
Leszedte róla szép rózsáidat. 

KÖLTŐKTŐL KÖLTŐKRŐL 
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SEB-TI Kertépítő és 
Szolgáltató BT. 

Szolgáltatásai: 
– rotátorozás, fűnyírás 
– csatornaépítés, telken belüli 
rákötés bevezető áron 
– kisgépek javítása és bérbeadása keze-
lővel 

Megrendelés: Sebők József 
Tel.: 06 62 463-201, 06 30 376-7153 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 

Sweet Roll bevont 300g 309,- 
Balconi Roll 250 g 257,- 
Balconi 500g 790,- 
Johnsons PH 5.5 tusfürdő 480,- 
Johnsons PH 5.5 tusfürdő 
     + 150ml ajándék 585,- 
0,5 Arany ászok 119,- + ü 
Kristálycukor 1kg-os 199,- 

 

Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 

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. 

Szeged, Fölszél u. 12. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 
szántását, rotátorozását 

vállalom! 
Tel.: 62 435-162 

Mobil: 06 70 557-2049 

K
  L

  Í
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  A
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A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Pörköltekhez húsok 
Sertés, marha, birka, pacal 
Rendelésre konyhakészre 

elkészítve! 
 

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

Rendelés.: 06 30 305-9737 

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

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

U N G I   B t . 
 

Háztartási gép szerviz 
Háztartási gép alkatrész 
Villanyszerelési anyag 

Csapágy, szimmering stb. árusítása 
 

Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsmai út 143. 

Tel./Fax: 62 460-149 

KÖLCSÖN! 
100.000 Ft-ig, kezes nélkül, 

48 órán belül. 
62/460-472, 30/639-0076 

KÖKAR Kft. vállal 
személy– és tehergépkocsi 

–javítást, 
–műszaki vizsgára felkészítését, 
–vizsgára elvitelét, vizsgáztatását, 
–karosszéria javítását, 
–forgácsolási munkákat, 
valamint magánszemélyek és vál-
lalkozások részére könyvelést. 

Gépjárműjavítás: 
Kiskundorozsma, Zsombói út 

(a nagybani piactól 400 méterre), 
Tel.: 30/488-0251 

Könyvelés: 
Szeged, Ortutay u. 7., 

Tel.: 30/565-9421 

Kisállat eledel bolt 
Szeged, Dorozsmai út 143. 

 

AKCIÓ 
Bodri 10kg-os   1370,- Ft 
Tálas kutyatáp 10kg   1250,- Ft 
Prémium 400g cica konzerv   95,- Ft 
 

Akciónk a készlet erejéig tart. 
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 

Temetői hírek 
Kegyelettel emlékeztek a közelmúltban 

Szegeden a két világháborúban elesett ma-
gyar honvédekre és tisztekre. A Hősök napi 
ünnepséget ezúttal is a Porta heroum előtt 
tartották számos közéleti személyiség, civil 
szervezetek, pártok és a hősi halált halt kato-
nák még élő hozzátartozóinak részvételével. 
Emlékező beszédet mondott dr. Katona Ta-
más történész professzor, a Nemzeti Kegye-
leti Bizottság elnökségi tagja. A Pro 
Concordatia Populorum Lovagrend dél-
alföldi szervezetének kezdeményezésére, a 
szegedi önkormányzat támogatásával, idén 
avatták fel azokat az emléktáblákat, amelyekre 
felvésték a szegedi áldozatok névsorát. 

 
A szegedi városi közgyűlés június 25-i 

ülésén elfogadta a Szegedi Temetkezési Kft. 
új elnevezésére vonatkozó javaslatot. Esze-
rint a jövőben Szegedi Testamentum Temet-
kezési Kft. nevet használja majd az önkor-
mányzati vállalkozás. A fentihez kapcsolódó 
hír, hogy elkészült a vállalat honlapja, ame-
lyen az érdeklődők értékes információkat 
kaphatnak a kegyeleti szokásokról és a te-

metkezéssel kapcsolatos közvetlen tudniva-
lókról is (www.testamantum.hu). 

 
Kiskunfélegyháza szülötte, de életének 

java részét Szegeden töltötte és a Tisza-parti 
városban alkotta remekműveit, itt igazgatta a 
később róla elnevezett múzeumot. Móra 
Ferenc születésének 125. évfordulója alkal-
mából Kiskunfélegyháza és Szeged város 
vezetői, műveinek tisztelői július 18-án, va-
sárnap délelőtt koszorút helyeznek el a ne-
ves író, régész, újságíró belvárosi temető (10-
es parcellájában) lévő díszsírhelyén. 

Bálint Sándor születésének közelgő 90. 
évfordulója alkalmából a jeles néprajztudós-
nak az alsóvárosi temetőben lévő síremlékét 
különös figyelemmel gondozzák. Az augusz-
tus elsejei megemlékezésre készülve a Szege-
di Testamentum Temetkezési Kft. hozza 
rendbe a síremlékét és annak környékét, 
jövőre – halálának 25. évfordulójára – pedig 
teljesen felújítják a közmegbecsülésnek ör-
vendő szögedi tudós sírját. 

HÓDI LAJOS ügyvezető igazgató, 
Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. 

Bűnügyi megelőzési tanácsok 1. 
Mit tegyen, ha ismeretlen 

alakok csengetnek 
az ajtón? 

 
Hogyan védjük meg értékeinket há-

zalóktól, csalóktól? 
Tisztelt Hölgyem, Uram! 
Lehetőleg ne engedje be őket. Ajtón 

keresztül kérdezze meg, mit akarnak. Sze-
reltessen fel biztonsági láncot és kémlelő-
nyílást. Ha a látogató azt állítja, hivatalos 
helyről érkezett, köteles magát fényképes 
igazolvánnyal igazolni. Ha bajban van, 
rosszul van, segítséget kér és ezekre tekin-
tettel úgy dönt, hogy beengedi az idegent, 
ne hagyja egyedül. A beengedés előtt 
kérjen egy kis türelmet, ezalatt zárja el, 
tegye biztos helyre elöl lévő értékeit! 

Ne hagyja, hogy figyelmét eltereljék!  
 

KOMP—Korszerű Megelőzési Program 
Szeged és Térsége Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Tanács, valamint Szeged 
Rendőrkapitányság  
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Villámgyors Internet és kábeltévé már 9900 Ft-ért! 
Olcsóbb Internetre vágyik? Ha most rendeli meg az Axelero Kábelnet szolgáltatását, a 
KTV Start kábeltévés csomag 2400 Ft-os havi díját két éven keresztül a kábeltévés 
számlájában jóváírjuk Önnek*, így már havi 9900 Ft-ért élvezheti a gyors Internet és a 
kábeltévés szolgáltatás minden előnyét. 
Válassza az Axelero Kábelnet szolgáltatást: itt nincs telefonalapdíj, csak korlátlan 
Internet-hozzáférés és számos kábeltévés csatorna, ami mostantól a szolgáltatás része! 
Kábelnet Hobbi már havi 9900 Ft-ért:* 

Korlátlan hozzáférés a nap 24 órájában, telefondíj nélkül,  
1 db email cím, webtárterület, 384/64 kbps sebesség 

Még gyorsabb Internetre vágyik? Válassza Kábelnet Otthon szolgáltatásunkat. 
*Ajánlatunk 2004. augusztus 31-ig, Axelero Kábelnet előfizetés vásárlásakor, kétéves hűségnyilatkozat vállalása esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, további részle-
tek Ügyfélszolgálatunkon. Az akcióban kizárólag dorozsmai előfizetőink vehetnek részt. 

Telefonos információ: 06-62-463-444 
Megrendelés: Ügyfélszolgálatunkon 

Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12. 

Nyári árzuhanás a kábeltévénél! Most 0 Ft alá 
csökkentettük a csatlakozás költségeit! 

Rendelje meg 2004. augusztus 31-ig kábeltévés szolgáltatásunkat, és nemcsak 0 Ft 
belépési díjért csatlakozhat elégedett Előfizetőink népes táborához, hanem 
2004. augusztus 31-ig a megrendelt kábeltévés szolgáltatás díját is mi álljuk Ön 
helyett.* 
Siessen, mert minél előbb rendeli meg KTV szolgáltatását, annál több kedvezményt tud 
igénybe venni! 
Telefonos információ: 06-62-463-444 
Megrendelés: Ügyfélszolgálatunkon 

Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12. 
 

*Ajánlatunk 2004. augusztus 31-ig, KTV előfizetés vásárlásakor, kétéves hűségnyilatkozat vállalása esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek Ügyfélszol-
gálatunkon. Az akcióban kizárólag dorozsmai előfizetőink vehetnek részt. 

INTERNETTEL ELŐNY NÁLAD 

Balogh Tibor 
Lakatos, gépszerelő munkák 

Kerítések, kapuk, ajtók készítése, 
javítása, csatornák és vízvezetékek 

készítése és javítása. 
Mobil: 06 30 499-2019 

Tel.: 62 422-675. 

 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sgá zta tás Z som bón  F a rkas F eren c a u tószerelő  m űh elyében  

 

 V állalja:  személy- és  gép kocs ik  F ar ka s F er enc  
 — javítását gép járm ű techn iku s 
 — műszaki vizsgára  való  felkészí tését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Zsom bó , F elsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgála tá 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 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
ROBOGÓ ALKATRÉSZEK. 

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

 tárcsázza a 6791-es 

Nyitva tartás (48-as u. 32/A): 
H-P: 7-19; Szo.: 8-12; V: 9-12. 

 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

 
Nyitva: 7-18 

 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

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 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● Irodaszerek és 
nyomtatványok 

● Díszcsomagolók, 
képeslapok 

● Iskolaszerek. 
Augusztus 1-től szept. 
15-ig minden tanszer-

vásárlás esetén 10% kedvezmény! 
Parkoló– és buszjegy értékesítése. 

Fénymásolás. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 

Telefon: 62/460-306 

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 

MENÜ a hét minden napján 
1. Leves 

2. A, B, C házias menüvel, többféle 
pizzaválasztékkal várjuk kedves 

vendégeinket! 
Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

Érd.: Szélmalom Vendéglő 
Tel.: 461-363 

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 

Papírkuckó 
Dorozsmai út 145. 

 

Tanszervásár: júl. 21 – szept. 6. 
10-20% árkedvezmény! 

Beiskolázási utalvány elfogadóhely! 
–iskolaszerek: füzetek, ceruzák, 
tolltartók, táskák, radírok stb. 
–Adidas hátitáskák 
–csomagolók 
 

–műanyag és háztartási papíráru 
–ajándéktárgyak, könyvek 
–buszjegy, fénymásolás 

Nyitva: H-P: 7-17, Sz.: 8-12. 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 
beültetés, locsolás stb.) a 

kiskundorozsmai temetőbe. 
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 62/468-442 telefonon. 

Dorozsma, Szent János tér 1. (a templom mellett) Üzenetrögzítő: 460-266 Mobil: 06-30-2486-944  
Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 

 

Szolgáltatásaim: 
– Díjtalan adatfelvétel és hirdetés 
– Ingatlanközvetítés, értékbecslés 
– Ingatlan adás-vételének lebonyolítása ellenjegyző ügyvéddel, egyeztetett időpontban. 
– Földhivatali ügyek intézése 
– Tanyák, zártkertek, üdülők közvetítése 

 

Közvetítésre keresek dorozsmai házakat, lakásokat fizetőképes ügyfeleim részére. 
 

Ügyfélfogadás:  hétfő, szerda:  de. 9-11-ig 
 kedd, csütörtök, péntek:  du. 15-18-ig 
 szombat: telefonos időegyeztetés 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

AQUA RES Bt. – FOLIAPLAST Kft. 
Dorozsma, Negyvennyolcas u. 18. Tel.: 460-002 

 
• Árnyékoló hálók (2 év UV-stabil) 760,- Ft/kg-tól* 
• Szemetes zacskók pl. 20 literes 120,- 
• Tépős tasakok 100,- Ft/csomagtól 
• Jégkocka tasak 240 db-os 195,- 
• Takaró fólia festéshez (20m2, lépésálló) 535,- 
• Kukazsákok 240,- Ft/csomagtól 
• Alufólia 10m 160,- 
• Befőző celofán 75,- Ft/csomagtól 
• Befőző gumi 20,- 
• Folpakk fólia 20m 126,- 
 

Üzletünkben kapható a VARTA zseblámpa és szárazelemcsalád teljes 
választéka! 
 
* az ÁFÁ-t nem tartalmazza! 
 

Nyitva tartás: hétfő, szombat: 8-12, K, Sz, Cs, P: 8-16. 

2P-DOR Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítások tanácsadása, ügyintézése 

és kötése az Allianz Hungária 
Biztosító Rt. megbízásából a biztosí-
tótársaság teljeskörű termékkínálatá-

val állunk rendelkezésére. 
2P-DOR Biztosításközvetítő Bt. 
Kiskundorozsma, Czékus utca 53. 
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 
Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 
Mobil: 30/99-59-250 
Továbbra is várom 
jelenlegi és leendő 
ügyfeleimet! 

Pusztai Lajos 

Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
lépcsőház– és homlokzatfestést, díszítést, 

gipszkartonozást közületek és 
magánszemélyek részére vállalok. 

 

Ambrus Gábor 
Tel.: 06 20/341-1763; 06 70/509-8152 

 
2P-DOR 

Kft. 

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 9000 Ft/fő 
Helye: Szeged-Kiskundorozsma, Öreghegy 
dűlő 1/1 
Szeretettel várunk minden Kedves Vendéget! 

Érdeklődni: 06 30 439 3522 

A CALENDULA Kft. ajánlata: 
 

Elektromos szivattyú vásár! 
 
 

PJWM/1B-E (500W, 60 liter/perc, H=41 méter)   11 000,- 
PJWM/10M (750W, 90 liter/perc, H=46 méter)   14 000,- 
PJWM/3CL (1100W, 180 liter/perc, H=42 méter)   21 600,- 
 

• bronz szivattyú lapát 
• gázos vízre alkalmas 
• önfelszívó 
• a jótállás időtartama kettő év 
• szegedi szerviz 

 
Továbbá:  AM 190 motoros hátipermetező   73 500,- 
 Motoros fűszegélynyíró   27 400,- 
 

Boltjaink: 
 

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 


