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MEGKERDEZTÜK SZEGEDI OLVASOINKAT A DROGTESZTRŐL 

Ellenőrizné-e gyermekét i 7 

BORBELYNE 
BÁLINT KATALIN 
nyilvántartó: 
- Hajlandó lennék drogtesztet 
használni, de azt hiszem, in-
kább meg kellene beszélni a 
gyerekkel a dolgokat. Inkább 
csak abban az esetben próbál-
nék meg ilyen módszerrel meg-
bizonyosodni, ha úgy venném 
észre hirtelen, hogy baj van a 
gyerekkel. 

CSABA JÓZSEF 
jogtanácsos: 
- Nem tartok attól, hogy a gyere-
keim drogot fogyasztanak, 
egyébként is elég nagyok már. A 
környezet azért mindig magában 
rejti ennek a veszélyét. Ha az or-
vosi intézkedést lehet megelőzni 
ezzel, akkor jobb, ha a szülőknek 
van ilyen eszköze, amivel időben 
kideríthetik, fogyasztott-e gyer-
mekük drogot. 

ORVOSI ÜGYELETEK 

ÜGYELETEK SZEGEDEN ES KÖRNYÉKÉN 
BALESETI, SEBÉSZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) ve-
szi 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. kór-
ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb 
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti kli-
nikán látják el. 
FELNŐTTKÖZPONTI 
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). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig, 
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-
pokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel 
7.30 óráig. Helye: Szeged. Kossuth Lajos 
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefon-
szám: 62/474-374 vagy 104. 
SZEMÉSZETI 
ÜGYELET 
a szemklinikán kizárólag sürgős esetben, 
Pécsi u. 4. 
S.O.S. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
A telefonszám, mely az egész megye terüle-

téről ingyenesen hívható: 06-80-820-111 
és (nem díjmentesen) 06-62-548-294. 
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A HÉT VÉGÉN 
ÚJSZENTIVÁN 
ÉSKÜBEKHÁZA 
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4 
órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermek-
ügyelet hétköznap du. 1-től másnap reggel 
fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnep-
és munkaszüneti napokon felnőttek és gyer-
mekek részére reggel fél 8-tól másnap reg-
gel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik, 
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi 
utca felől). Tel.: 474-374 vagy 104. 
FORRÁSKÚT, ÜLLÉS 
dr. Csonka Erika, Üllés. Tel.: 282-052 és 
582-417. 
PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS 
dr. Hegedűs B. Zoltán, Ottömös, Béke u. 2. 
Tel.: 289-570. 
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM, 
ZÁKÁNYSZÉK 
ügyelet a mentőállomáson, Mórahalom, 
Kölcsey u. 2. Telefon: 104. 
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ 
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap 
és ünnep- és munkaszüneti napokon Sze-
geden történik. Elérhetőségi telefonszám: 
62/474-374 vagy 104. 
KISTELEKEN 
ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17., 
tel.: 104,597-040 és 598-610. 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3., 
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174. 
Csak sürgős esetben! 

H0R0SZK0P 

KOS: Ma ott érzi magát jól, ahol 
éppen javában történnek a dolgok. 

A függetlenség és az önállóság erősítően 
hat az önérzetére. Szereti rátermettségét 
olyan körülmények között igazolni, ahol az 
improvizációs készségén sok múlik. 

BIKA: Ma vonzereje komoly kihí-
* Ivást sok ellenkező nemű számára. 

Élvezi, hogy minden apróságban felveszi a 
versenyt, hivatásbeli, szakmai téren is, és 
meglehetősen gyakran lekörözi társait. 

IKREK: Kissé akaratos természete 
lés az új élmények iránti folytonos 

vágya arra sarkallja, hogy gátlástalanul az 
élvezeteknek éljen. Érdekli minden, ami új, 
izgalmas és mozgalmas, vagy amiért meg 
kell küzdeni. 

RÁK: Egy ilyen embernek a szívét 
^ ^ Ivagy rohammal lehet elnyerni, vagy 
sehogy! A romantikáról alkotott elképzelései 
most életre kélhetnek: a főhős megverek-
szik, merész kalandokba vág, hogy bebizo-
nyítsa szerelmét. 

A J OROSZLÁN: Állhatatos, érzéki és 
szentimentális, s ez mágnesként 

vonzza a másik nemet. A partnerkapcsolat-
ban rendkívül fontos az ön számára a má-
sik testi jelenléte. 

SZŰZ: Ma jókedvű társ. remek be-
^^Iszé lgetőpar tner . Temperamentumá-
ra a könnyedség jellemző, a pillangóhoz ha-
sonlít, ahogy kíváncsian ide-oda röpköd, 
mindent megfigyel a környezetében 

A A "ÉRLEG: A mai nap csupa válto-
W w i z a t o s s á g , semmiképpen sem fog 
unatkozni. Friss levegőt hoz ez a nap kap-
csolatába. Jókat beszélgethet, az ötletekből 
is kifogyhatatlan azzal kapcsolatban, hogy 
mi mindent kellene még kipróbálni. 

V SKORPIÓ: Természetes kíváncsi-
\ sága és rugalmassága együttesen 

azt eredményezi, hogy minden kísérletre 
kapható ma Rajong az újdonság varázsá-
ért, és szereti a változatosságot a párkap-
csolat terén is. 

¿ i . NYILAS: Mindig eszébe jut valami-
i g » I ú j , állandóan kísérletezget, és sze-

reti a szóbeli erotikus megnyilvánulásokat. 
A fantáziák, a játékok életfontosságú szere-
pet játszanak tartós kapcsolataiban. 

á ^ BAK: Figyelme központjában a 
T J M családja áll. Szeretetét az otthoná-
ra összpontosítja, igyekszik a meleg otthon 
légkörét megteremteni. A komplikáció sok-
kal inkább emocionális, mint mentális szin-
ten jelentkezik. 

J f a VÍZÖNTŐ: Önnel együtt élni legin-
% H í k á b b édes kettesben lehet egy 
meghitt, kényelmes fészekben. Nagy szük-
sége van kedvese közellétére. és teljesen ki 
akarja sajátítani magának. 

HALAK: Ma kedve van finom éte-
I leket főzni és kielégíteni partnere 

igényeit. A hűség és a bizalom alapvető ér-
tékeket jelentenek, mert ezek nélkül nem le-
het jó egy kapcsolat. 

FENYERES JENONE 
ügyintéző: 
- Én a gyerek szeméből kiolva-
som, ha valami nincs rendben 
nála. Az a szülő, aki ismeri gye-
rekét, az tudja teszt nélkül is, 
hogy használ-e drogot. Ha lenne 
ilyen teszt, azért tartanék ott-
hon, de én bízom a saját gyerme-
kemben. Ha rájönnék, hogy ép-
pen akkor kábítószerezett, elbe-
szélgetnék vele. 

PALHAZIERNONE 
nyugdíjas: 
- Nem ismerem igazán, hogyan 
lehetne a kábítószerezést kiderí-
teni, persze nem árt így ellen-
őrizni a gyerekeket, de a szülő-
nek igazából jobban oda kell fi-
gyelni. Nagyon sokat kell beszél-
getni a gyerekekkel. Olyan baráti 
viszonyt kell velük kialakítani, 
hogy minden problémát meg le-
hessen beszélni velük. 

E-MAIL ÜZENET 

Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsola-
tok@delmagyar.hu. 

Szeged és egy letűnt világ? 
Mint a Szegedről elköltözni szándékozó szegedi polgár ragadtam tol-
lat. Szeged gazdasági leépülésével és az egyetem szerintem teljesen 
megalapozatlan túlértékelésével nem kívánom untatni önöket. De 
annyit azért meg kell hogy jegyezzek a politikusok részéről hangozta-
tott tudás alapú társadalom szlogenről, hogy az igen hatékony fegy-
vernek bizonyul Szegeden. Szerencséjükre ennek eredménye csak 
hosszú távon mérhető - nem ú§y, mint a gázáremelés - és akkor meg 
már hol lesz a mai szegedi elit. Én úgy látom, hogy Szeged a tudás tár-
sadalmának mintavárosa kíván lenni. De ha a tudás nem tud hasz-
nosulni megfelelő gazdasági háttérben, akkor ez csak önámítás. Ez a 
mintaváros szerepre törekvés engem a Rákosi-rendszerre emlékeztet 
|Sztálinváros). Lehet, hogy az a cél, hogy Szegeden csak egyetemi ok-
tatók és hallgatók éljenek? 

Ezen kis bevezető után az alábbiakról szeretnék tájékoztatást adni: 
Szeged felett, már kellő felsőbbrendűségben lebegő egyetem abszolút 
felsőbbrendű német nyelvoktatója az előzőekben leírtakat kellően ki 
is használta. Az egyetemhez közeli családi házunk melletti üres te-
lekre olyan családi háznak becézett oktatási bizniszt építtetett, 
amellyel elűz bennünket otthonunkból. Ezen törekvését a polgár-
mesteri hivatal építési szakapparátusa teljes odaadással támogatta. 
2001 nyarán a lapban kérésemre megjelent egy cikk, mely csak meg-
említette az építkezés alatti problémáinkat. A cikk megjelenése után 
többen felhívtak Szegedről és elmondták, hogy ők is hasonlóaktól 
szenvednek és javasolták, hogy fogjunk össze és csináljunk valamit. 

Az én célom az volt, hogy a szegedi építési szabályzat általam java-
solt módosításával a még itt maradó szegedieknek segítsek, valamint 
emelt fővel távozzak abból a városból, ahol 58 évet éltem. Rá akartam 
mutatni arra a tapasztalatomra, hogy a szegedi elit zöme más telepü-
lésekről jött az egyetemre és valamilyen oknál fogva maradt Szege-
den. Ez nem baj, de az igen, hogy ezeknek a diplomásoknak nincs itt 
egy olyan öreg barátja vagy hozzátartozója, aki időnként az mondaná 
nekik, fiam vagy lányom apád vagy anyád, ha látná mit teszel, igen 
szégyellné magát. 

Persze az is lehet, hogy tévedek és én már csak letűnt világról nosz-
talgiázom. 

DR. SZEKERES ISTVÁN, 
SZEGED 

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK 

SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN 
KISALLATUGYELET 
Február 8-ától 14-éig: dr. Gaál Balázs. Szeged, 
Róna u. 27. Tel.: 06-20-9-451-105. Szomba-
ton reggel 6 órától hétfőn reggel 6 óráig 
SZEGED-FELSŐVÁROS, 
ÉSZAKI VÁROSRÉSZ, 
PETÖFITELEP, BAKTÓ, 
ALGYŐ, TÁPÉ TERÜLETÉN 
dr. Farkas Attila, Szeged, Jósika u. 19. Tel.: 

311-650 és 06-30-9-723-016. 
SZEGED VÁROS EGYÉB 
KÖZIGAZGATÁSI 
TERÜLETÉN 
dr. Farkas Attila, Szeged, Jósika u. 19. Tel.: 
311-650 és 06-30-9-723-016. 
DESZK, KLÁRAFALVA, 
KÜBEKHÁZA, SZŐREG, 
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN 
dr. Pinnyei Szilárd, Szeged, Tompa M. u. 
19/B. Tel.: 06-60-364-440. 
DOMASZÉK, RÖSZKE 
dr. Retkes Sándor, Szeged, Dugonics u. 

10/A. Tel.: 06-20-4-854-656. 
BAKS, CSENGELE, DÓC, 
KISTELEK, PUSZTASZER, 
ÓPUSZTASZER 
dr. Farle Csaba, Kistelek, József A. u. 31. 
Tel.: 06-60-304-504. 
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA, 
SZATYMAZ 
dr. Szántó Vince, Sándorfalva, Alkotmány 
krt. 8. Tel.: 251-260 és 06-30-9-688-935. 
Mórahalom, Zákányszék: dr. Kovács Tibor, 
Mórahalom, Felszabadulás u. 45. Tel.: 
06-30-9-653-114. 
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS, 
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA 
dr. Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28. 
Tel.: 06-30-4-879-805. 
BORDÁNY, FORRÁSKÚT, 
ÜLLÉS, ZSOMBÓ 
dr. Retkes Sándor, Szeged, Dugonics u. 
10/A. Tel.: 06-20-4-854-656. 
A z állatorvos kiszállításáról a hívó fél köte-
lesgondoskodni. 
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TISZTELT OLVASÓINK! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy 
a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az 
írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség 
véleményével. 

CSOROG A PANNON GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Sarol-
tával oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható 
a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is 
fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elve-
szett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó ol-
vasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös tele-
fonszámon. 

TROLIK 
G. A.-né azt kifogásolta, hogy fő-
ként a 8-as trolik fűtetlenek. A 
drága jegy-, illetve bérletárak 
mellett színvonalasabb szolgál-
tatást várnak el az utasok. Szél-
pál Gábor, az SZKT marketing-
osztályánakvezetője szerint a hi-
deg beállta előtt átállították a jár-
műveket a téli üzemmódra. A fű-
tés hatékonysága azonban függ a 
kocsi „életkorától". Emellett az 

P A N N O N 
An é l v o n a l . 

G S M 

ajtók kinyitásával megvalósuló 
légcsere is rontja az utasok hőér-
zetét. 

ÉLETMENTÉS 
Szárszikov Lászlóné számolt be a 
következő esetről: január 24-én, 
pénteken a lakás előtt férje el-
vesztette az eszméletét. Egy is-
meretlen fiatalember megállt, ki-
szállt a kocsijából és mentőt hí-
vott. Az orvosi segítség percek 
alatt megérkezett. Az önzetlen 
segítség és a gyors ellátás a férje 
életét mentette meg. 

Mára kérdexiük: 

Ellenőrizné-e 
gyermeke 
drogfogyasztását? 

Következő kérdésünk: 

Autózik ebben a latyakban? 

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

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu 

MEGJÖTTÜNK 

SZENTES 
BESSENYEI DÁNIEL 
Február 5., 14 óra 53 perc, 4360 g. Sz.: Fel-
földi Ágnes és Bessenyei Zoltán (Szentes). 

SZEGED 
IZSÁK DOROTTYA 
Február 5., 18 óra 10 perc, 3190 g. Sz.: Kö-
vesdi Gabriella és Izsák János (Szeged). 
ZSIGA TITANELLA 
Február 6., 1 óra 5 perc, 3810 g. Sz.: Benke 
Ilona és Zsiga Zoltán (Szeged). 
BUHATA SIMON ANDRÁS 
Február 6., 2 óra 25 perc, 3530 g. Sz.: Pap 
Gabriella és dr. Buhata Csaba (Szeged). 

DOBO ANITA 
Február 4., 6 óra 30 perc, 3120 g. Sz.: Áb-
rahám Katalin és Dobó Lajos (Móraha-
lom). 

VÁSÁRHELY 
PÁNCZÉL CSONGOR 
Február 5., 12 óra 32 perc, 3290 g. Sz.: 
Kis-Molnár Krisztina és Pánczél Ferenc 
(Hódmezővásárhely). 
LŐKÖS TÍMEA 
Február 5., 23 óra 40 perc. 3800 g. Sz.: Hó-
di Angéla és Lőkös István (Hódmezővásár-
hely). 

Gratulálunk! 

P0STAB0NTAS 

A vidék utolsó lehetősége 
Vidéken, nemcsak közvetlen me-
zőgazdaságból élő családok élnek 
(250 ezer?!), de közvetett módon 
minden, nem mezőgazdaságból, 
vidéken élő család életszínvona-
la, léte függ a mezőgazdasággal 
foglalkozók bevételétől, jövedel-
métől. Ha a „parasztnak" van, 
vagy lesz bevétele, lesz bevétele a 
kőművesnek, az ácsnak, a bádo-
gosnak, az üvegesnek, a fodrász-
nak, a szerelőnek, az ügyvédnek, 
a papnak, a zenésznek, a bolti el-
adónak és a számtalan más 
munkaterületen tevékenykedő 
szolgáltatónak, vállalkozónak, 
kisegítőnek. Ha nem lesz bevé-
telük, a mezőgazdasággal együtt 
tönkre megy a vidék is: családok, 
falvak, kisebb-nagyobb települé-
sek. 

Az ország jelenlegi sokszínű 
tartaléka és egysége szűnik meg. 
Az emberi munkamegosztás, 
együttélés természetszerű kultú-
rája, a természet élővilágának s 
törvényszerűségeinek rendszerét 
még kellően ismerő és tisztelő 
közösségek élettere sérülhet meg 
helyrehozhatatlanul. 

Éppen ezért: a közvetlen EU-ba 
lépés előtti felkészületlenséggel 
párosuló pénztelenség utolsó 
erőfeszítési lehetőségeként, a 
mezőgazdaság támogatására je-
lenleg rendelkezésre álló pénz-

alapokat a mezőgazdasági termé-
kek és termények értékesítésé-
nek biztosítására, a lehetséges 
felvásárlási, előkészítési helyei-
nek, módjainak s felvevő piacai-
nak kutatására, megszervezésére 
kell fordítani. 

Ha már nincs több pénz! - Azt 
a bizonyos 265 milliárd forintot 
kivételesen most nem a mező-
gazdasági termelők között kell 
„szétszórni", hanem - éppen az 
ő érdekükben - az e nélkül is 
megtermelhető, de reális áron 
nem eladható produktumok jö-
vedelmezőségének a növelésé-
vel, a hazai értékesítés megszer-
vezésére kell felhasználni. 
Olyan, régiónként megszerve-
zett, s országosan összefogott 
felvásárlási, részleges vagy teljes 
feldolgozási és értékesítési rend-
szerekre van szükség, amelyek a 
nyugati, tőkeerős, igen jól szer-
vezett mamutcégekkel szemben 
is képesek talpon maradni, ér-
vényesülni. 

Hosszú távon is képviselve a 
magyar mezőgazdaságban tény-
kedő egyének és szövetkezetek 
agyontiport érdekeit. Ezt ugyanis 
nem lehet csak civil szerveződé-
sek azonnali feladatának tekin-
tem. 

FRANYÓ SÁNDOR, 
CSANÁDPALOTA 

mailto:tok@delmagyar.hu
mailto:kapcsolatok@delmagyar.hu
http://www.delmagyar.hu

