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Biztonságosak a játszóterek \ 

SIMON HAJNAL 
leendő óvónő: 
- A fa játszóterek szépek és biz-
tonságosak, a régiek azonban 
sajnos nem. Leendő óvónőként 
az Almási utca végén lévő játszó-
térre szívesen vinném a gyereke-
ket, a Petőfi parkihoz viszont 
nem. Az is igaz, hogy sok a ron-
gálás, ami nem tesz jót a játszó-
eszközöknek, és veszélyhelyzete-
ket teremthet. 

H0R0SZK0P 

| KOS: Most jó a kedve s ez kihat a 

I párjára is. Mindig a különlegeset 

kedveli. A külsőségek nem indítják be. Ezért 

valami olyannal kell próbálkoznia, ami nem 

olyan szokványos: romantika titokzatosság 

- ez legyen a jelszó. 

M BIKA: Valami van a levegőben! 

. ¡ B u Nem illat, nem is szerelem, valami 

nyavalya, mely már lehet, hogy le is ütötte 

lábáról! Mi lesz önnel?! Meghátrál és hagy-

ja, hogy az egész család kényeztesse? 

IKREK: A Mars azt mondja, hogy 
1 — ® S egy gazdasági ügyben ne feszítse to-

vább a búrt, tegyen engedményeket, s jól jár. 

Azért persze legyen megfontolt, tudnia kell, 

hogy a Mars mindent sürget. Óvakodjon a tö-

megközlekedési eszközöktől, gyalogoljon. 

RÁK: Akinek érzéke van arra, hogy 

I ^ B l a kis dolgok által nyújtott örömeket 

megélje, az lesz csak érdemes arra, hogy 

áhított vágyát megvalósítsa. De ne legyen 

bizalmatlan és féltékeny! 

O R O S Z L Á N : Ezekben a napokban 

komoly lehetősége van az ismerke-

désre. Egy új kapcsolat kezdetéhez ideális a 

mostani bolygóállás. Természetesen ha már 

van párja akkor ez az időszak a kapcsolat 

elmélyítését szolgálja. 

S Z Ű Z : Ne feledje, hogy nincs ket-

l ^ ^ l r e c b e zárva, még szabadon kószál-

hat és a teheti dolgát. Szaturnusz a napok 

ura. Rómeója vagy Júliája mintha nyársat 

nyelt volna. 

J l M É R L E G : Minden jel arra mutat, 

)gy sikeresen felülemelkedett a 

vágyain, és már nem sóvárog olyasvalaki 

után, aki számára elérhetetlenné vált. Tart-

sa meg ezt a jó szokását és ne essen vissza 

a szerelmi depresszióba! fel. 

S K O R P I Ó : Ha életének leghétköz-

i napibb mozzanataiban is használja 

önérvényesítő készségét, egyre elégedet-

tebb lesz. Ha valaki felbosszantja, annak 

sem kell már rettegnie. 

Sí NYILAS: Mintha félne a tulajdon 

sérzékiségétől. De amikor feladja ezt 

a tartózkodást, akkor egyszerűen lenyűgöző. 

Az utóbbi időben rengeteg Időt rááldozott a 

cégére. Nem gondolja éppen ideje pihen-

ni? 

BAK: Anyagi jellegű vitái lehetnek. 

Higgadtságát nehezen tudja meg-

őrizni és ezzel árthat magának a legtöbbet. 

A mai nap sem a fontos döntések és nagy 

üzletek napja, hanem a reális célkitűzésé. 

m ÍV I Z Ö N T Ö : A szerelemben nemcsak 

lángoló, hanem odaadó is, ami 

egészen lenyűgözi partnerét, és ön tényleg 

sosem okoz csalódást. Ha önt boldoggá te-

szik, szeretné, ha ezt mindenki látná. 

J a ? HALAK: Nagyon igényli a víz által 

ébresztett energia-utánpótlást, a 

rendszeres úszást, fürdést, s az egyik leg-

jobb kikapcsolódása, ha a vízparton vakáci-

ózhat, horgászhat, álmodozhat. 

BAKACSINE SZELL HENRIETTA 
édesanya: 
- A Marczibányi téri játszótér, 
ahová gyakran járunk, korszerű 
játékaival kimondottan bizton-
ságos. Itt még nem láttam bal-
esetet, legfeljebb apróbbakat, 
mint például hogy a szaladgáló 
apróság elesik - ami bárhol elő-
fordulhat. Azt azonban jónak 
tartanám, ha a Petőfi parkit is 
felújítanák. 

KALASZ TÜNDE 
édesanya: 
- Általában biztonságosak, de a 
kerítést sok helyről hiányolom. 
Sajnos vannak olyan játszóterek, 
amelyek mellett forgalmas autó-
út van és a kicsik bizony egy pil-
lanat alatt kiszaladnak az úttest-
re, ha az ember nem figyel rájuk. 
Ez ügyben jó lenne, ha összefog-
nánk mi, szülők és közösen kér-
nénk az önkormányzatot. 

DANI SANDORNE 
nagymama: 
- A legtöbb makói játszótér biz-
tonságos, de a gyermekekre így is 
nagyon kell ügyelni. A belváros-
ban ráadásul szépek a játszóesz-
közök, választék is van belőlük a 
legtöbb helyen. Egyébként jó len-
ne, ha a játszótereket gyakrabban 
ellenőriznék, javítanák, mert saj-
nos sokszor látunk összetört, 
használhatatlan játékokat. 

• POSTABONTÁS 

Rekviem Justitiáért, avagy az igazságszolgáltatás 
anomáliái 
Justitia, az igazságot megszemélyesítő római isten-
nő tiszteletet parancsoló nőalak, bekötött szeme 
garantálja igazságosságát, egyik kezében a törvény 
szigorát jelképező pallos, másik kezében mérleg, 
melyen részrehajlás nélkül megmérettetnek a bizo-
nyítékok. Justitia alakja a bíróság tekintélyét is 
szimbolizálja. 

De mit tapasztal az állampolgár, aki sértettként 
vagy tanúként kapcsolatba kerül az igazságszolgál-
tatással? A rendőrség nyomoz, berendeli, kihallgat-
ja, sok-sok idő elteltével bírósági tárgyalásra szóló, 
fenyegető hangú levelet kap, melyben azt adják 
tudtára, hogy büntetés terhe mellett köteles megje-
lenni egy adott időpontban. Várakozik, majd har-
sány hangon beszólítják sértetti minőségben, béké-
sen odaültetik az elkövető mellé, majd felállva, 
jegyzőkönyvbe mondhatja vallomását. Előtte meg-
kérdezik, kéri-e, hogy adatait titkosan kezeljék. 
Gyorsan rávágja, hogy természetesen, közben el-
gondolkodik azon, hogy van-e értelme ennek, hisz 
a neve már elhangzott. A név a személy azonosítá-
sára szolgál, de könnyen belátható, hogy nem 
mindegy: valakit Szabó Máriának vagy Dicsházy 
Eleonórának kereszteltek. Van idő tűnődni, mi is 
lesz akkor itt a bizalmasan kezelt információ, ami-
korvallomását rögvest fennhangon felolvassák, s 6, 
mily meglepő, a lakcíme is jól artikuláltan, bár kis-
sé hadaró hanghordozással elhangzik. Abban azért 
reménykedhet, hogy az elkövető agya nem compu-
ter, s nehezen megy neki a tíznél jóval több sértett 
minden adatát rögzíteni. 

Az igazi meglepetés azonban akkor éri az igazság-
szolgáltatás malmai között őrlődő állampolgárt, ami-
kor megérkezik az ítélet. Gyenge minőségű, szürke 
boríték, de azt, hogy illetéktelenek beléhatolhassa-
nak, ragasztószalag, valamint igen sűrűn alkalma-
zott tűzőgép-rögzítések garantálják. A terjedelme az 
ügyhöz méltó, az oldalak száma a húszat közelíti. 
Aki nem kifejezetten disszertációk olvasására specia-
lizálódott, nyilván többszöri nekirugaszkodásra tudja 
csak végigolvasni, s akkor a nyelvezetéről még szót 
sem ejtettem. A legmeglepőbb az az oldal, amely 
azoknak a személyeknek a teljes adatlistáját tartal-
mazza, akik kártérítésre tartanak igényt. Ha tehát az 
elkövető, nem tudta volna megjegyezni az adatokat, 
most megkapja írásban. 

Talán csak nem? - riadozik az érintett, s álmat-
lan éjszakái lesznek, gyenge pillanataiban bosszú-
állástól retteg, erőszakos letámadástól, betöréstől 
tart. De még reménykedik..., talán ezt az oldalt 
mégsem küldték el az elkövetőnek. Tessenek meg-
nyugodni, elküldték. S aki következetesen utánajár 
a dolognak, aki nem adja fel, az magyarázatot is 
kap eme eljárás indokoltságára. Azért szükséges ez 
a lista, mert különben az elkövető nem tudná, hogy 
ezeket a szóban forgó néhány tízezer forintokat ho-
vá is juttassa el. 

A törvénytisztelő állampolgár agya megbicsaklik, 
s arra gondol, ezen a területen azért némi keresni-
valója lehetne az adatvédelmi biztosnak is, aki -
mint gyakorta tapasztaljuk - gondosan őrködik 
azon, hogy csomagküldő szolgálatok ne juthassa-
nak illetéktelenül adatainkhoz. Ez esetben viszont 
nemhogy illetéktelen, de - enyhén szólva - rosszhi-
szemű kezekbe kerültek személyes adatok. Ez ellen 
ki garantálja a védelmet? 

Ha viszont azt állapítják meg, hogy az adatok 
ilyetén kiszolgáltatása törvényes, akkor súlyos 
diszkriminációról van szó. Foglalkozhatna vele a 
frissen hivatalba lépett esélyegyenlőségen őrködő 
miniszter asszony. A túlterheléstől védve őt, szeré-
nyen azt javasolnám, hogy az ítéletet hozó bíró úr, 
avagy bírónő, bővítse ki a listát saját pontos adatai-
val (név, pontos lakcím, irányítószám], és a vádlott 
terhére rótt 100 000 Ft-os nagyságrendű bűnügyi 
költségek megfizetését várja nyugodtan otthoná-
ban; vegyen ki fizetés nélküli szabadságot. Közben 
hátha eszébe jut egy másfajta módszer, amellyel a 
vádlottat az általa okozott kár megtérítésére rá le-
hetne szorítani. Nekem akadna néhány ötletem. 

Végezetül vessünk egy búcsúpillantást Justitiára: 
Szegény Justitia! Szemét kiszúrták, a fehér gyolcs 
véres-gennyes cafatokban lóg az arcán, fülébe forró 
ólmot öntöttek, éppen most csavarják ki kezéből a 
mérleget, hamarosan letaszítják trónusáról 

Végezetül annyit: írásommal - gyanítom - nem 
öntöttem nagy bátorságot azoknak az embereknek 
a szívébe, akik félnek feljelentést tenni a gyereke-
ket, öregeket zaklató, garázda fiatalok ellen. Marad 
tehát kegyetlen valóság: „A félelem éjszakái a Ste-
fánián" ( Délmagyarország, 2003. máj. 26.) 

DARVAS ANNA 

Szegedi sikerek az OTDKinformatikai 
szekciójában 
Országosan kiemelkedő verseny-
helyezéseket értek el a Szegedi 
Tudományegyetem Természet-
tudományi Karának hallgatói az 
országos diákköri megmérette-
tésben. Az informatika termék-
csoport vagy más néven Kalmár 
Intézet a kar legfiatalabb tan-
székcsoportja. Alkalmazott in-
formatikával éppúgy foglalkoz-
nak, mint elméleti számítástu-
dományi kérdésekkel. 

Győrött, a Széchenyi István 
Egyetemen rendezték meg a 
XXVI. országos tudományos diák-

köri konferencia informatika 
szekcióját, ahol a szegedi hallga-
tók a következő sikereket érték el. 

Számítástudományi alszekció: 
1. Muzamel Loránd (felkészítője: 
dr. Fülöp Zoltán egyetemi do-
cens). 

Számítógépes grafika és képfel-
dolgozás alszekció: 1. Kiss Zol-
tán, Rodek Lajos (felkészítőjük: 
dr. Kuba Attila tanszékvezető 
egyetemi docens) 

Különdíj: Gera Zsolt (felkészí-
tője: dr. Dombi József egyetemi 
docens) 

Numerikus és nem numerikus 
módszerek alszekció: 2. Bánhal-
mi András (felkészítője: Kocsor 
András tudományos munka-
társ). 

Programozási technikák al-
szekció: 3. Vidács László (felké-
szítői: dr. Gyimóthy Tibor tudo-
mányos főmunkatárs, Beszédes 
Árpád tudományos munkatárs). 

Informatikai módszerek és 
megoldások alszekció: Különdíj: 
Farkas Richárd (felkészítője: dr. 
Kókai Gabriella egyetemi ad-
junktus). 

TISZTELT 0LVAS0INK! 
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. Indokolt esetben a le-

vélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg. 

CSOROG A PANNON GSM 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalatalkat Fock Saroltával 

oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 

06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fo-

gadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett 

tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink 

hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon. 

TESCO 
A Tescóban a csomagmegőrző 
kulcsát 200 forintért adják ki. A 
30/282-2379-es SMS küldője ki-
fogásolta, hogy a vevőszolgála-
ton emiatt végig kellett várni a 
reklamálók sorát. 

FIATALOKRÓL 
B. S.-né elkeseredve panaszolta, 
hogy 21 éves eladói végzettségű 
fia - mivel nincs gyakorlata -
nem kap munkát. De így hogyan 
szerezzen gyakorlatot? 

MÓRAVÁROSI KRT. 
P J.-né jelezte, hogy a Móravárosi 
krt.-on, a Cserepes sor közelében a 
felgyűrődött út rongálja az autókat. 

FAGYLALTOZÓK 
T. M. SMS-ben jelezte, hogy vé-
leménye szerint meg kellene en-
gedni, hogy a Virág cukrászdá-
ban vásárolt fagyit a teraszon le-
ülve elnyalhassák a fogyasztók, 
ha nem ülnek az asztaloknál. 

PANNON 
Az élvonal. 

GSM 

BUSZPÁLYAUDVAR 
A Tisza Volán új buszpályaudva-
ra nem lenne jó helyen, mert az 
utcák nem szélesíthetőek és már 
most nagy a zsúfoltság arrafelé, 
jelezte olvasónk a 30/308-
4217-es telefonról. 

HAJLÉKTALANOK 
K. B.-né, illetve Molnárné véle-
ménye szerint is elfogadhatatlan 
a hajléktalan nők látványa a 
Mars téren. A Kárász utcai pado-
kon alvó hajléktalanokat is más-
hová kellene irányítani. Az em-
beri jogok védelme nem jelenthe-
ti azt, hogy ezeknek az emberek-
nek mindent lehet. Hol marad a 
többiek jogvédelme? 

PEDAGÓGUSOK 
M. Sz. szerint a nyugdíjas pedagó-
gusok alkalmazását meg kellene 
tiltani, amikor a fiatalabb korosz-
tályból százával vannak munka 
nélkül. Olvasónk szerint ez más 
szakmák esetében is tisztessége-
sebb eljárás lenne. Meg kellene vé-
deni az állástalan pályakezdők és a 
középkorúak érdekeit is. 

Mára kérdeztük: 

Biztonságosak * e 
a játszóterek? 

Következő kérdésünk: 

Kulturáltak-e 
a strandok? 
Küldje el válaszát M 
a kérdés napján 17 óráig, • I b L N H N E M 

SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS számlázása normál tarja szerint történik. 

06-30/30-30-921 
S z a v a z h a t a z i n t e r n e t e n i s : w w w . d e l m a g y a r . h u 

J. 

MEGJÖTTÜNK 
S Z E G E D 
BÍBOR BOGLARKA 
június 6 . 15 óra 15 perc, 2860 g. Sz.: Lajkó 

Zsuzsanna és Bíbor Miklós (Algyój. 

P É N Z E S G E R G E L Y B E N E D E K 
Június 6., 13 óra 30 perc, 3280 g. Sz.: Pén-

zes Szilvia (Zákányszék). 

ÁRVA S Á N D O R 
Június 7., 20 óra 15 perc, 3320 g. Sz.: Már-

ta Katalin és Árva Sándor (Bordány). 

MAGYAR BALÁZS BENEDEK 
Június 6., 13 óra 35 perc, 4130 g. Sz.: Pálfi 

Edit és Magyar Gábor (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
KOVÁCS GERGELY 
LÁSZLÓ 

Június 7., 0 óra 25 perc, 3640 g Sz.: Bitó 

Ágnes és Kovács László (Vásárhely). 

UTASI SZABOLCS 
Június 7., 15 óra 5 perc, 2600 g. Sz.: Zélity 

Melinda és Utasi Árpád (Vásárhely). 

CZUCZI DÁVID 
Június 7., 14 óra 0 perc, 3200 g. Sz: Fodor 

Tímea és CzuczI Atilla (Vásárhely). 

BALOG MÁRK ADOLF 
Június 8., 4 óra 5 perc, 4000 g. Sz.: Lefor 

Rita és Balog Miklós (Vásárhely). 

MAKÓ 
JANI NIKOLETT 
Június 6., 19 óra 43 perc, 3400 g. Sz.: Bod-

rogi Bernadett és Jani Gábor (Apátfalva). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 

Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika 

(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. 

szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem 

baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a 

II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyer-

meksérültek és gyermeksebészeti betegek 

ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti 

osztályán történik. 

FELNŐTT KÖZPONTI 
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap 

reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és 

munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától 

másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, 

Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca fe-

lől). 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 L. sgt. 

15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 

62/474-374, vagy 104. 

s. o. s. 
LELKISEGÉLY-
SZOLGÁLAT 
A telefonszám díjmentesen hívható a megye 

egész területéről: 06-80-820-111 és (nem 

díjmentes) 06-62-548-294. 

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
VÁSÁRHELYEN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól 

02 óráig: 249-529. 

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
MAKÓN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16-t 

02 óráig: 212-515. 

GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8 

reggel 7 óráig. Tel.: 547-174. Csak sürp 

esetben! 

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

