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MEGKERDEZTÜK SZENTESI OLVASOINKAT 

Mit szól a Szirbik-ítélethez ? 

LANTOS GERGELY 
nyugdíjas: 
- Nagyon meg vagyok lepődve. 
Persze korábban már hallottam 
róla, hogy szaktanácsadóként dol-
gozott a Szenteshúsnál és rossz 
tanácsokat adott, üzletszerű csalá-
sért került bíróság elé. Eddig na-
gyon jó véleménnyel voltam róla, 
hiszen sokat fejlődött ez a város. 
De lehet, hogy a választások előtt 
most elgondolkodom, kire is sza-
vazzak. 

VÁMOSI IMRENE 
nyugdíjas: 
- Szerintem - párthovatartozástól 
függetlenül - ha valaki lop vagy 
csal, meg kell kapnia a büntetést, 
ami ezért jár. Azt, hogy indul-e 
ezek után a választásokon, szive jo-
ga eldönteni, egyébként személye-
sen nem ismerem. Nekem har-
mincezer forint a nyugdíjam, fel-
háborodással olvastam, hogy ő ta-
valy háromnúllió forint jutalmat 
kapott az év végén. 

SMS-UZENETEK 
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 06-
30218-1 l - l l -es számra az SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük! 

UDVARIASABBAN 
A 303952656-as telefon tulajdono-
sa elfogadhatatlannak tartja, hogy 
a szőregi busz egyik vezetője udva-
riatlanul reagált utastársa észrevé-
telére. Az sms küldője szerint egy-
előre a buszvezető „él" az utasok-
ból és nem fordítva. 
FIGYELMES BÁNÁSMÓD 
Pénteken az éjszakai ügyeletet al-

P0STAB0NTAS 

lergiás panaszokkal kereste fel a 
302392125-ös telefon tulajdono-
sa. Nagyon jólesett neki az a külön-
legesen figyelmes bánásmód, 
amelyben ott részesült. 

Iilesiel 
a Kapcsolat 

Nyugdíjemelési anomália 
A 2002-es új év - a postaládám meglepetése elsején! 

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnökének Aszódi Pál rész-
letes és elég kimerítő ismertetését olvasva kiderült, hogy minek köszön-
hetjük nehéz anyagi helyzetünket. 77. évemben tudom, mit jelent 
nyugdíjból élni, különösen olyan személynek, mint én is. Korábban a 
Mezőkernéi mint rakodó-kocsikísérő kerestem megélhetésemet és on-
nan mentem nyugdíjba. Harminchét, munkában eltöltött év után a Ká-
dár-kormány idején 4340 forint nyugdíjat kaptam a keresetem után. A 
rendszerváltás után - igaz fokozatosan emelkedett a nyugdíjam. 12 
év alatt 40 180 forint lett, és most szeretném felhívni az elnök úr h-
gyelmét az Ön által írott és az én általam is figyelemmel kísért meg-
állapítást: 1 kg kenyeret 3 forintért, 1 kg sertéskarajt 24 forintért, 10 
mázsa szenet 400 forintért kaptam, de sorolhatnám az árakat tovább. 
A szenet veszem ki az árak közül, mert most 10 mázsáért 25 ezer fo-
rintot fizettem ki. Három kormány mutatta meg a ténykedését, két kor-
mányzat már bebizonyította munkájával, hogy a választások újabb for-
dulójával milyen megelégedéssel fogadta a magyar társadalom munká-
jukat... 

JUHÁSZ LAJOS, 
Makó, Révész u. 58. 

Ünnepek után 
A Gyermekélelmezési Alapítvány élelmiszercsomag-akcióján a szente-
si Klauzál Gábor Általános Iskola pályázata kilencven csomagot nyert 
a rászoruló családok megsegítésére. A pályázat megírásában Szécsényi 
Valéria tanárnő vállalt oroszlánrészt, a szállítás megszervezésében pe-
dig jelentős segítséget nyújtott az önkormányzat és a Hungerit Rt., kö-
szönhetően talán annak is, hogy az utóbbinál dolgozik iskolánk volt ta-
nítványa, Kósa Tamás. Sokat segítettek az akció lebonyolításában az in-
tézményünk pedagógusai és 8. b osztályos diákjai is. A segítő szándék 
és a szeretet vezérelte megmozdulás eredményességét és értelmét ter-
mészetesen mindig az jelenti, hogy milyen fogadtatásra talál azoknál, 
akiknek szánják. Elmondhatjuk, hogy azok a családok, amelyek része-
sültek ebben a mintegy 3200 forint értékű juttatásban, mind hálásan 
és köszönettel fogadták ezeket. Sőt voltak olyanok is, akik megkérdez-
ték, hogy ők esetleg kaphatnának-e ilyet. Ezen talán érdemes lenne el-
gondolkodni néhány percet, mert ezek szerint több olyan család léte-
zik, ahol nagy a szükség. Az iskola pedagógusai ezúton mondanak kö-
szönetet mindazoknak, akik segítettek az akció lebonyolításában. 

TIHANYI PÁLNÉ TANÍTÓNŐ 
Szentes 

Tisztelt olvasóink! 
Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is is fogadjuk: 
kapcsolatok@delmagyar.hu, mivel szeretnénk színesebbé, az Önök 
számára még kedveltebbé tenni ezt az oldalt. A szerkesztőség fenntartja 
a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, 
szerkesztett formában adja közre. Az írások természetesen olvasóink 
nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség 
véleményével. 

VIDA GYÖRGY 
kőműves: 
- Kevesellem a büntetését. Ren-
geteg embert átvertek és sokáig al-
tatták az ügyet. Ha egy kisember 
kis csalást követ el, egészen bizto-
san nagy büntetést kap, igazságta-
lanul azokkal szemben, akik nagy 
disznóságokat csinálnak. Tudom, 
mert nyilatkozta, hogy ezek után 
mégis indul a választásokon. Ab-
szolút etikátlannak tartom, le kel-
lene mondania. 

KISS ZOLTANNE 
kismama: 
- Jó Isten! Szabadságvesztés - fel-
függesztve? Általában nem ítélem 
el az embereket, de ha ő valóban 
elkövette azt, amivel vádolják, ah-
hoz képest még keveset is kapott. 
Fizessen többet, vagy ha nem tud 
fizetni, ülje le. A kis tolvajokat 
mindig utoléri a törvény, a nagyo-
kat viszont ritkán. Le kellene mon-
dania, szerintem bolond az, aki 
legközelebb rá szavaz. 

ORVOSI ÜGYELETEK 
GYÓGYSZERTÁR 
A Kígyó Gyógyszertár, Klauzál 
tér 3., este 8-tól reggel 7 óráig. 
Csak sürgős esetben! 
BALESETI, SEBÉSZETI 
ÉS UROLÓGIAI 
FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett sze-
mélyeket Szegeden a II. kórház 
(Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebé-
szeti (nem baleseti!!) felvételi 
ügyeletet a sebészeti klinika (Pé-
csi u. 4.), urológiai felvételi ügye-
letet a II. kórház tart. A balese-
tet szenvedett gyerekeket a II. 
kórház baleseti sebészeti osztá-
lyán, az egyéb sebészeti gyermek-
betegeket a sebészeti klinikán 
látják el. 
KÖZPONTI 
ORVOSI 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órá-
tól másnap reggel 7.30 óráig, 
szombaton, vasárnap és munka-
szüneti napokon reggel 7.30-tól 
másnap reggel 7.30 óráig. Ambu-
láns rendelés: Szeged, Kossuth 
Lajos sugárút 15-17. szám alat-
ti épületében (a Szilágyi utca fe-
lől). Ügyeleti kihívás telefonszá-
ma: 474-374 vagy 104. 
GYERMEK-
GYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reg-
gel 7.30 óráig, szombaton és 
munkaszüneti napokon pedig 
reggel 7.30-tól másnap reggel 
7.30 óráig. Ambuláns rendelés 
a teljes ügyeleti időszak alatt: 
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17., (a 

Szilágyi utca felől). Elérhetőségi 
telefonszám: 474-374, vagy 104. 
VÉRADÁS 
Az SZTE Vértranszfúziós Állo-
máson (Szeged, Pécsi u. 4/B) hét-
fő, kedd, csütörtök 8-13; szerda 
8-18; péntek 7-13 óráig. 
SÜRGŐSSÉGI 
VÉRSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET 
Önkormányzati Városőrség. Tel.: 
06-70-235-0512. 
SÜRGŐSSÉGI 
FOGAMZÁSGÁTLÓ 
AMBULANCIA 
A II. kórház nőgyógyászati osz-
tályán működik. Cím: 6725 Sze-
ged, Kálvária sgt. 57. Állandó S. 
O. S. telefonvonal: 06-60-556-
666. 
HÁZI SZAKÁPOLÁS 
Szegedi Kék Kereszt Szolgálat. 
Tel.: 469-300, 489-215. 
IFJÚSÁGI 
DROGTELEFON 
Munkanapon 8-16 óráig: 436-
355. 
S. O. S. LELKISEGÉLY-
SZOLGÁLAT 
Éjjel-nappal hívható.Telefon: 06-
8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 . 
CSALÁDVÉDELMI 
TANÁCSADÁS 
Kedden, szerdán és pénteken dél-
után 3 - 6 óráig a családsegítő 
szolgálatnál, Eszperantó utca 1. 
szám alatt, telefon: 498-186. 
ADDIKTOLÓGIAI 
KRÍZISELLÁTÓ, AMBULÁNS 
SEGÉLYSZOLGÁLAT 
(alkohol-gyógyszer) 0 - 2 4 óráig a 
II. kórház pszichiátriai osztályán, 
Kálvária sgt. 57. 

H0R0SZK0P 
; Minden elszalasztott pillanat 

A . | növeli a kudarc lehetőségét, tehát 
nem késlekedhet. Remek formában van, bár 
az időjárás még nem az igazi. 

w I BIKA: Az egyetlen megoldás, ha to-
M | vábbra Is ragaszkodik eredeti el-

képzeléseihez, s nem hagyja eluralkodni ma-
gán a gyengeség érzéseit. 

f v ^ j IKREK: Magánéletével kapcsolatos 
I új elképzelései napjainak minden 

percét betöltik. Az új feladatok különleges cse-
lekvéssorozatra késztetik. 

1 RÁK: Ma úgy érzi, hogy a napsugár 
1 is csak azért süt, hogy önnek örö-

met szerezzen. Ezt a szép napot ne tartogas-
sa csak saját magának. 

A I OROSZLÁN: Ma olyasmit is el tud 
r t | intézni percek alatt, amit egyébként 
órákig kellett volna. így rengeteg ideje sza-
badul fel, amit családjával tölthetne. 

i SZŰZ: Közérzete nem jó, ráadásul 
1 f munkahelyén is intrikákba ütközik. 
Legokosabb lenne, ha nem foglalkozna ezek-
kel a dolgokkal, fordítson hátat nekik. 

MÉRLEG: Nyomott, fáradt hangu-
I j i j I latban van. Próbálja meg termé-

szetes úton javítani közérzetét. Nem butaság, 
hogy sok minden függ az ön táplálkozásától. 

j SKORPIÓ: Igazán szép napja lesz 
W , I ma. Jobbnál jobb híreket kap a tá-

volból, büszkeséggel tölti el egy fiatalabb ro-
kona sikere. Váratlan utazásra hívják. 

t I NYILAS: Olyan elismerésben lesz 
í N I része, amilyenre már régóta vá-

gyott. Ettől mindent és mindenkit más szín-
ben lát, felszabadult és jókedvű. 

^ J BAK: Feszített munkatempója rá-
! nyomja a bélyegét mindenre. Nincs 

türelme a legalapvetőbb dolgokhoz, örökösen 
ideges, hogy nehogy valamit elfelejtsen. 

S VÍZÖNTŐ: Intézze úgy az ügyeit, 
1 hogy egy percet se késsen el a mai 

randevújáról. Legyen feltűnően csinos és 
kedves, ez a játék tetszik mindkettőjüknek. 

w 1 HALAK: Néha, de nem állandóan! Ez 
| a filozófiája, nem szeret az örökös 

együttétet, de az állandó szereplést sem ked-
veli. Szüksége van egyedül töltött órákra is. 

CSOROG A PANNON GSM 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalatai-
kat Bodó Gabriella munkatársunkkal oszthatják meg, aki 9 és 13 óra között 
hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat ke-
reső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hir-
detésben tehetik közzé mondandójukat. 

TANUKAT KERES 
Segédmotor-kerékpárjával busz-
nak ütközött fiatalember 
(303019540) keresi azokat a sze-
mélyeket, akik esetleg látták a de-
cember 18-án, a Rókusi krt. és a 
Tópart utca kereszteződésénél be-
következett balesetet. 
BESURRANOK 
Besurranó tolvajok garázdálkod-
nak az Alföldi utcában. Olvasónk 
óva int mindenkit, hogy akár csak 
néhány percre is nyitva hagyja aj-
taját. Tőlük ugyanis jelentős össze-
get vitt el két tolvaj, akiket férje 
nem tudott utolérni. 
KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS 
H.-né szegedi, Gutenberg utcai la-
kos azt panaszolta, hogy valaki 
szombaton éjjel hátulról belehajtott 
a házuk előtt parkoló autóba. A 
kárt okozó lelkiismeretlenül elhaj-
tott. 
FERTŐZÉSVESZÉLY 
Sz. I. szerint a romániai munkaerő-
bevándorlás kapcsán az egészség-
ügyi vizsgálatokra az eddiginél na-
gyobb hangsúlyt kellene fektetni. 
Veszélyes lehet akár csak egy gom-
bafertőzés elterjedése is. 
FŰTÉSSZÁMLA 
G. Jenő olvasónk felháborodva hív-

ta szerkesztőségünket, miután 
megkapta a távhő-szolgáltatótól a 
legúpibb számlát. A nyugdíjemelés 
ugyanis, amit a kormány biztosí-
tott, messze elmarad a szolgáltatói 
díjti: 1 lésektől. Meddig mehet ez 
így, i dezi olvasónk. 
SZ ESI PIAC 
A R.: >czi utcai zöldség-gyümölcs 
áru helyre ígért fedett asztalok 
elk ilte iránt érdeklődött több 
szí i olvasónk. Idovika Sán-
doi a városellátó intézmény 
szí itási csoportvezetője kérdé-
sül te elmondta: leszabták az 
aro >kat, de a nagy hideg miatt 
azol i igasztását egyelőre nem tud-
ják elvégezni. Az érintettek türel-
mét kérik. 
SMART-KÁRTYA 
Virághné újszegedi olvasónk rend-
szeresen vásárol a Tescóban. El-
vesztett Smart-kártyáját ugyan, az 
ígéret szerint pótolják. A hölgy 
azonban már másfél hónapja vár-
ja a kártya megérkezését. Szerinte 
a versenyszemlélettel ez nehezen 
egyeztethető össze. 

PANNON 
" » " Az élvonal. 

G S M 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
MARÓTI ÁDÁM 
Január 14., 4 óra 10 perc, 3930 g. 
Sz.: Hunyadvári Zita és Maróti 
Zoltán (Üllés). 
SZENTES 
KARDOS MÁTÉ 
Január 11., 18 óra 30 perc, 3480 
g. Sz.: Karikó-Tóth Rita és Kardos 
András (Kunszentmárton). 
BESZE ADRIENN 
Január 11., 19 óra 5 perc, 3870 g. 
Sz.: Gál Erzsébet és Besze Zsolt 
Sándor (Szentes). 

DÁVID AKOS 
Január 11., 19 óra 8 perc, 3870 g. 
Sz.: Mészáros Gyöngyi és Dávid Jó-
zsef (Csanytelek). 
MICSIK BENCE 
Január 11., 14 óra 50 perc, 2830 
g. Sz.: Német Mónika és Micsik 
Pál (Mezőkovácsháza). 
HORVÁTH ESZTER 
Január 12., 0 óra 26 perc, 2970 g. 
Sz.: Sági Katalin és Horváth Fe-
renc (Csanytelek). 

Gratulálunk! 

Csetri Lajos 
professzor emlékére 
(1928-2001) 
2001. december 25-én meghalt Csetri Lajos irodalomtörténész, a Sze-
gedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának emeritus 
professzora. Súlyos beteg volt, mégis nehéz elhinni, hogy nem lát-
hatjuk többé jellegzetes alakját a szegedi utcákon, a bölcsészkar fo-
lyosóin. Hosszú évtizeken keresztül elhitette velünk, hogy az okos 
ész által irányított mértékletesség legyőzhet minden kórt, hogy az ő 
története a túlélés sikerének példázata. 1945 novemberében csont-
soványan tért haza a franciaországi hadifogságból, lábon hordozva 
az izzadmányos mellhártyagyulladást. Az alattomos betegség lassan-
ként tönkrette jobb tüdejét, és az operáihatatlannak nyilvánított be-
tegnek az orvosok 27 éves korában nyugodt, öreguras életmód mel-
lett is néhány évet mertek jósolni csupán. Csetri Lajos akkor kezd-
te tudatosan kidolgozni a túlélés taktikáját. Betegsége ellenére elvé-
gezte a szegedi egyetem bölcsészkarának magyar nyelv és irodalom, 
később német szakát. Érdeklődése hamarosan irodalomesztétikai, 
elméleti kérdések felé fordult, és egyetértve azokkal az MTA Iroda-
lomtudományi Intézetében gyülekező kutatókkal, akik a sztálini 
időszak örök realizmus elméletével szemben a stílus-és irányzattör-
téneti iskolát igyekeztek rehabilitálni, igen fontos tanulmányokat adott 
közre a korstílusok és a stílusirányzatok problematikájáról. Amikor 
azonban a kultúrpolitika irányításában Köpeczi Béla helyett Aczél 
György került előtérbe, kényszerűen váltania kellett. 1963 óta a 
bölcsészkar magyar irodalmi tanszékén dolgozott. Nagy tanulmányt 
adott közre a kor hazai irodalomszemléletének nyelvfilozófiai alap-
jairól, majd hgyelme Berzsenyi életműve felé fordult. Róla írta kan-
didátusi disszertációját, kutatásainak eredményeit pedig Nem soka-
ság hanem lélek című, 1986-ban megjelent könyvében összegezte. 
A címbe emelt Berzsenyi-idézet egyben saját világ- és életszemléle-
tének pontos kifejezője. A később érdeklődését mindenekelőtt a 19. 
század eleji magyar irodalmi nyelvújítás nyelv- és irodalomszemlé-
letének kutatása kötötte le. Meglátásait akadémiai doktori disszer-
tációjában foglalta össze, mely Egység vagy különbözőség? címmel 
1990-ben könyv formában is napvilágot látott. Mindazok persze, akik-
nek abban a szerencsében lehetett részük, hogy Csetri tanár úr elő-
adásait hallgathatták a szegedi egyetemen, jól tudják, hogy mennyi 
mindenről beszélt még az említetteken kívül is. Mindig papír nél-
kül, pontosan szerkesztett, szinte nyomdakész mondatokban: nagy 
tudása, széleskörű olvasottsága, pontos memóriája mindenkit lenyű-
gözött. Nyugdíjas éveit megnehezítette a betegség. Nemrég egy sze-
gedi konferencián szelíd öniróniával obsitos irodalomtörténésznek 
nevezte önmagát, mégis dolgozott Berzsenyi prózai dolgozatainak kri-
tikai kiadásán. Szívügye volt ez a munka, amelyet azonban nem ada-
tott meg befejeznie; a feladat most már ránk, tanítványaira vár. 

SZAJBÉLY MIHÁLY 
Szegedi Tudományegyetem 

mailto:kapcsolatok@delmagyar.hu

