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MEGKERDEZTUK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT

Aggódik a

hajléktalanokért ?*

CSÖRÖG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judittal
oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. Elveszett tárgyaikat
kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben
tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.
BIZTONSÁGI OROK
A Pick kézilabdameccsen a biztonsági emberek indokolatlanul,
túl durván léptek fel egy tizenéves
fiúval szemben. K. T olvasónk
szerint vezetőjük N. F. úr is csak
mosolygott az eseten, amikor azt
szóvá tették neki. Nem igaz, hogy
a biztonsági őröknek szabad így
viselkedni, véli telefonálónk.

MAGAT MÓNIKA
tanuló:
- Igen, aggódom. Néha szoktam
egy kis pénzt adni nekik, pár száz
forintot, s előfordult már az is,
hogy iskolába menet a szendvicsemet adtam egy hajléktalannak. Ilyenkor egy kicsit megnyugszik a lelkiismeretem, de
persze hosszú távú megoldásra
lenne szükség, hogy senkinek se
kelljen az utcán laknia.

BARNA BRIGITTA
tanuló:
- Részben. Nagyon sajnálom
azokat a szerencsétleneket, akik
tisztességes létükre az utcára kerülnek. Én rendszeresen adok a
hajléktalanoknak egy kis pénzt
vagy élelmiszert, hiszen sose lehet tudni, én mikor kerülök ilyen
helyzetbe, s akkor bezzeg nekem
is jól jönne, ha valaki segítene
rajtam.

In memóriám Csukás István
(1917-2002)
Türelemmel viselt hosszú szenvedés után november 27-én 85 éves
korában elhunyt Csukás István irodalomtörténész, egyetemi tanár.
Érdeklődési területe főleg a 19-20. század irodalma, Petőfi, Madách,
Jókai, Ady. Egyik legavatottabb szakértője volt a magyar-szlovák irodalmi kapcsolatoknak. A Csallóközben, Csicsón született, tanító
gyermekeként. 1936-ban a komáromi bencéseknél érettségizett, pozsonyi és debreceni egyetemi évek után a Pázmányon szerzett magyar-latin szakos tanári oklevelet 1941-ben. A kultuszminisztérium
jelölte ki álláshelyeit, így tanított Csurgón, Kunszentmiklóson és Pápán, ahol egyik szervezője volt a népi kollégiumnak. Ezután a NEKOSZ központjába, onnan a minisztériumba került. Innen ismét vidékre helyezték, gimnáziumigazgató lett Győrben, majd 1951-ben a
pécsi főiskola igazgatója. 1953-55-ig ismét a minisztériumban dolgozott, ezután másfél évtizedig a szegedi tanárképző főiskola élén
állt. 1955-71 között főszerkesztője volt a Felsőoktatási Szemlének.
1966-ban megszerezte a kandidátusi fokozatot, s a József Attila Tudományegyetemre került. 1967-ben kinevezték tanszékvezető egyetemi tanárrá, 1974-80 között a bölcsészkar dékánja volt. 1984-ben
vonult nyugdíjba. Puritán, fegyelmezett és következetes ember volt,
akinek legfőbb erénye, hogy önmagát is ugyanazzal a mércével mérte,
mint másokat. Csak azt becsülte, aki munkával és szorgalommal jut
előbbre, a kiskapukat nem szerette. Végzetes hibának tartotta, ha valaki nem tudott sáfárkodni a rábízott talentumokkal. A magas életkor és a gyógyíthatatlan betegség egy ideje már nem hagyott kétséget
afelől, hogy közeleg a vég. Mégis, mindnyájunkat, kollégákat és tanítványokat lesújtott a tény, hogy Csukás professzor nincs többé. Az irodalomtörténet azonban megőrzi nevét, tanulmányai fönnmaradnak.
Aki megfordult azújszegedi liget környékén, naponta láthatta, amint
felesége, hűséges társa kíséretében sportteljesítménynek beillő távokat gyalogolt. Még hetven fölött is rendszeresen fekvőtámaszokat csinált, s kötelező penzumként franciául olvasott, hogy el ne felejtse a
nyelvet. Fizikailag és szellemileg is teljes értékű akart maradni, ezt
gyakorolta - az utolsó pillanatig. Csukás Istvánt a Szegedi Tudományegyetem saját halottjának tekinti.
BARANYAI ZSOLT

H0R0SZK0P
KOS: A megszokott környezetből
rövid időre kiszabadulhat és inten: zív vágyait kielégítheti. Vigyázzon, nehogy
érzelmi csalódás érje! Ön a szervezettség
és az eredményes munka megszállottja

/ Ü \ MÉRLEG: Időben és alaposan
W W Í gondolja meg. mielőtt egy romantikus partnerével az intimitás irányába haladna tovább. A mai nap alkalmas arra is,
hogy elgondolkodjon szakmai helyzetéről

BIKA: Mindenféle nyereményjáté*
I kon vegyen részt, mert éles észjárásához szerencse is társul! Szerelemben
felejtse el a régit, vegye észre az új lehetőséget, legyen bátor!

SKORPIÓ: Hajlik arra, hogy
összejövetelt szervezzen vagy legalábbis részt vegyen köszöntőn. Próbáljon
meg az ünnepléssel járó örömszerzésre
összpontosítani.

Í^J

J a , : N Y I L A S : Ma nyugodtan hajszoli g I hatja magát, ha feladatai úgy kívánják. Magasan szárnyal, a csillagok biztosítják a sikerhez a megtelelő támogatást.
Semmi nem állhatja útját.

IKREK: Legyen sokkal türelmeI sebb! Ne akarja azonnal a változásokat, gondolja át a dolgokat és figyeljen
megérzéseire! Ne hagyja, hogy mások arassák le az ön munkájának gyümölcsét.

I

V

RÁK: Nincs más hátra, el kell
vállalnia egy rendkívül kellemetlen
feladatot is. Néha előfordul az ilyen, ne csináljon belőle nagy ügyet! A napokban nem
árthat önnek az efféle vállalkozás.

J ^ j B A K : Minden szerencsés dolgot
T J ^ I összehoznak a csillagok. Sikert sikerre halmoz. Hamar megkapott pénzére vigyázzon, mert még sok-sok ünnepi kiadása
lesz. Gondolatai százfelé járnak.

A J J OROSZLÁN: Kiválasztottja bármilyen hü társ is, előbb-utóbb
megelégelheti, hogy soha nincs a középpontban. Ó úgy érzi, hogy önnek minden
tontosabb, mint a szerelem.

Jrw j VÍZÖNTŐ: Rengeteg új és izgalI mas dolgokat hall. Ám nincs olyan
feladat vagy helyzet, amit ne tudna megoldani. Párkapcsolata megszilárdul. Minden
változás az ön javát szolgálja.

I

SZÚZ: Szíve egy kis stressz alatt
van, még akkor is, ha semmi szívpanasza sincs. Legyen óvatos, ma tartózkodjék az izgalmaktól, ne lovaltja bele magát mondvacsinált feszültségekbe !

£ HALAK: Az elmúlt időszakban
^ ^ I megcsappant az önbizalma, nem
érezte magát olyan vonzónak, mint máskor.
Most fordulatra adtak esélyt a bolygók, és
némi önelemzés után újra önmagára talált.

ANTAL BEATA
tanuló:
- Egy részükért, akik megérdemlik, igen. Sokan vannak, akik
nem tehetnek róla, hogy elvesztik az otthonukat. De előfordult
már olyan eset is, hogy ételt
akartam adni egy hajléktalannak, aki azt válaszolta, hogy ezt
nem kéri, inkább pénzt akar. Hát
az ilyeneket nem sajnálom anynyira.

•

FARKAS FERENCNE
tisztító:
- Igen, nagyon sajnálom őket, hiszen sokan önhibájukon kívül
kerülnek ilyen helyzetbe. Én
rendszeresen adok nekik ruhát,
élelmet. Ha mondjuk a parlamenti képviselők kevesebb pénzt
tennének zsebre, több jutna az
ilyen szerencsétlenekre, n e m
kellene attól tartani, hogy megfagynak ebben a hidegben.

POSTABONTÁS

Emlékezés Lődi Ferenc költőre,
halálának 5. évfordulóján
Unokájaként írom le gondolataimat Lődi Ferencről.
Akik ismerték, mind más és más képet alkottak róla. De sokaknak
maradt csukott könyv személyisége. Mi, akik igazán közel álltunk
hozzá, ismertük csak igazán a benne rejlő érző embert, akit a ma alkotó művészek is méltatnak: hiszen festőművész-, színésztehetségeket fedezett fel. A valamikor munkássorból kilépő ember valamilyen
módon része volt Szeged kulturális életének. A Somogyi-könyvtár
igazgatói székében számára nem volt elég kihívás, így lett nyugdíjazásáig a Délmagyarország munkatársa, egykor a Tiszatáj szerkesztője és
több üzemi lap írója. Viharos élete során egy dolog volt, ami mindenekfelett állt: a család. Az egykor számára felajánlott Pesti „előbbrelépés" lehetőségét adta fel családja érdekében. S maradt így örökre Szegedi Ember.
Ma 5 éve, 1997. decemberében vettünk utolsó búcsút tőle.
FURÁK ATTILA

Nyílt levél

kormányunkhoz

Szeretném tisztelettel megköszönni kormányfőnknek, a szociális és egészségügyi miniszter
asszonynak, egyszóval mindenkinek, aki megszavazta a visszamenőleges egyszázalékos nyugdíjemelést. Érezzük, hogy törődnek velünk nyugdíjasokkal, s
messzemenően
„támogatnak"
bennünket. Örülök annak, hogy
a mi szavazataink is benne van a
kormányváltásban; - hogy sokan
voltunk és elegen - nem úgy
mint Orbán Viktor mondta,
hogy „sokan voltak, de nem elegen".
Sajnálom viszont, hogy sok
munkájába került az új kormánynak (igazán bonyolult lehetett) az egy százalék kiszámítása.
Bizonyára mérlegre tették, hogy
ezért a pénzért a legkisebb nyugdíjas is tud venni havonta két darab kenyeret (nem a drágábból),
vagy naponta egy kiflit. Persze a
nyugdíjas keveset eszik, nem ruházkodik, legfeljebb amit megspórol odaadja gyógyszerre. N e m
kell azonban félnie, mert ha
megszavazzák az eutanáziatörvényt, maga dönthet a sorsáról,
(mert az éhhalál is halál). Vannak ötleteim: lehetne kérni az
öregebbeknek mankót (támogatásként), ahhoz talán még térítést is kapnának a társadalombiztosítástól. Arra is gondoltam,
hogy ha lenne egy alapítványunk
nyugdíjasoknak, nekünk is felajánlhatnák a személyi jövedelemadó egy százalékát, akik érdemesnek tartanak erre bennünket, s mi igazságosan szétosztanánk a legjobban rászorulóknak.
Még néhány szót, a 2003-ra
előirányzott (8,4 százalékos), de

még el nem fogadott nyugdíjemeléshez. A rendszerváltás óta
ez az összeg is rekordteljesítmény lesz. Figyelembe véve a
minden év januárjában bekövetkezett áremeléseket (gáz, energia, posta, élelmiszerek, gyógyszer stb., stb.), itt ismét lépéshátrányban leszünk.
Utoljára, de nem utolsósorban
a (13 havi beígért) nyugdíjemelésről, mely szerint egy teljesen
új időszámítás kezdődik életünkben. Időtlen idők óta az egy
hónap az mindig egy hónap volt,
és nem 25, 50, 75 majd 100 százaléka a 30 napnak, amit folyamatosan négy év alatt lehet elérni. Ez egy olyan bicikli, amit alkatrészenként kapunk meg és
négy év múlva lehet ráülni. Mit
gondolnak hány nyugdíjas éri
meg a negyedik év végét? Kérdezem, a „nagyoknak" miért nem
hasonló módszerrel emeltek fizetést. - Tévedés ne essék, mi
n e m irigyeljük, vagy sokalljuk,
hogy 25-50 százalékot kaptak,
akik megérdemelték, mi azt sérelmezzük, amit mi nem kapunk
meg, ami csak az ígéret szintjén
marad.
Embereket nem lehet így megalázni, semmibe venni, lenézni,
csak azért mert öregek, kiszolgáltatottak. Az öregség nem bűn,
csak állapot.
Hallottam Csehák Judit miniszter asszony nyilatkozatát a
tv Napkelte műsorában, amikor
távoli terveiben (10 éves) az életminőség jobbításáról beszélt.
Nem gondolja, hogy ehhez némi
anyagiak is kellenének?
TISZTELETTEL:
T. L., NYUGDÍJAS

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, yerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit
tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Indokolt esetben a
levélíró kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg Névtelen leveleket nem közlünk.

BUSZ
N. Zoltán azt panaszolta el, hogy
a 90/Y-os busz sofőrje a megállóban nem nyitotta ki az ajtót a babakocsival ott várakozó feleségének. Mező István, a Tisza Volán
Rt. forgalmi igazgatója elmondta: a cég most dolgoz ki egy hathatós intézkedési tervet a babakocsival való felszállás megkönynyítésére, illetve a mozgáskorlátozottak buszon történő utazásának zökkenőmentesebbé tétele
érdekében. A telefonáló apukától, illetve feleségétől pedig elnézést kérnek, az ügyet természetesen kivizsgálják.

felhívni Nyári Ferenc arra, hogy
vannak, akik a karácsonyi vásárlási forgatagot kihasználva próbálnak lopni az üzletekben. Olvasónk is szemtanúja volt egy
farmerboltban, amikor 3 férfi,
ügyes trükkel majdnem eltulajdonította az egyik nadrágot.
MARS TÉRI ZAJ
C.-né szerint elviselhetetlen a
zaj, ami az utóbbi néhány alaklommal a diszkóból kihallatszott. Jó lenne, ha az ajtót szigorúan csukva tartanák és nem
azon keresztül szellőztetnének.
ÁLLATVÉDŐK FIGYELEM!
G. Ágnes aggódik azon kiskutyák sorsa iránt, amiket nagy
számban vásárol meg - hirdetés
útján-valaki.
KLAUZÁLTÉR
Kiss J. szerint a karácsonyi hangulathoz és a Klauzál téri ünnepi
fenyőfához nem illik az ott csúfoskodó „mozgó" WC.

BOLTI LOPÁS
A kereskedők figyelmét szeretné

'«"»•t fcü von*! .

Aggódik -e
a hajléktalanokért?
Következő

kérdésünk

Elolvassa-e
a Sorstalanságot?

IGEN

NEM

Küldje el válaszát a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06/30/30-30-921
MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SZABÓ ABIGÉL
December 9., 22 óra 15 perc, 3050 g. Sz.:
Miklós Csilla és Szabó Zsolt (Temesvár).
ARNÓCZI BÁLINT
December 9., 23 óra 32 perc, 3280 g. Sz.:
Kása Viktória és Arnóczi Zoltán (Szeged).
VASÁRHELY
FENESI ZSOLT PÉTER
December 10., 2 óra 55 perc, 3600 g Sz.:
Késmárki Edit és Fenesi Péter (Hódmezővásárhely).
MAKÓ
JANKÓ IVETT JUDIT

December 9., 19 óra 30 perc, 2600 g Sz.:
Jankó Edit és Venner János (Királyhegyes).
LOVAI ATTILA
December 10., 0 óra 15 perc, 2550 g. Sz.:
Bagaméri Andrea és Lovai Ferenc (Makó).
SZENTES
NÉMEDI KRISTÓF
December 8., 22 óra 3 perc, 4850 g. Sz,:
Komlovszki Éva és Némedi Gergely (Csongrád).
PÁLFI NIKOLETT
December 9., 20 óra 25 perc, 2870 g Sz.:
Nagy Bernadett és Pálfi Ferenc (Tömörkény).

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig
szombaton, vasárnap és munkaszünet na-

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől) Telefonszám:
474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI
ÜGYELET
A szemklinikán kizárólag sürgős esetben,
Pécsi u. 4.
s.o.s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
JVLAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig 212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben!

