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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-üzenetelket Is fogad-
juk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyal-
kat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben 
tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon. 

SZOBORALLITAS 
L.-né nagymágocsi olvasónk 
felháborodva mondta, hogy 
amíg a nyugdíjasok létminimu-
mon tengődnek és emelik az 
energia-, majd az alapvető élel-
miszerek árát is, addig ne köz-
téri szobrokra költsenek tízmil-
liókat sem Szegeden, sem más 
településen. 

MAKÓ 
B. G. véleménye szerint nyáron 
diákokat is lehetne alkalmazni a 
városok utcáinak, tereinek taka-
rítására. 

P A N N O N 
Az élvonal. 

GSM 

GAZ 
Baktóban a 9-1 l-es utcákban a 
kertek zöme nagyon gazos. F. S. 
szerint kötelezni kellene a tulaj-
donosokat azok megművelésére, 
de legalább a gazok kiirtására. 

ZAJOS ŐRÖK 
Az egyetem mellett lakik I. Ö., 
aki azt panaszolta, hogy az éjje-
liőrök hangos rádiózása és be-
széde miatt nem tudnak éjjel pi-
henni. 

PETÓFITELEP 
V. J . - n é azt panaszolta, hogy a 
Csap utcában az esővíz-elvezető 
árokból nem folyik el a víz. A büz 
pedig igen kellemetlen ilyen me-
legben. 

Mára kérdeztük 

Számított-e 

ekkora 

áremelésre? 

Következő kérdésünk: 

Be fogják-e zárni 
a vásárhelyi la 

Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Aj SMS számlázása normál tarifa $jennt történ*. 

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 

IGEN NEM 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
KECZKÓ DÁVID 
Július 23., 8 óra 14 perc, 2730 g. Sz.: Da-
tesz Katalin és Keczkó Gyula (Hódmezővá-
sárhely). 
PAP MÁTÉ 
Július 24., 20 óra 30 perc, 3700 g. Sz.: Pap 
Andrea és Mukus István (Szeged). 
DUDÁS DOMINIKA SZABINA 
Július 24., 21 óra 15 perc, 3500 g. Sz.: 
Brúcher Bernadett Nóra és Dudás Mihály 
(Szeged). 
NÁDASDIÁDÁM 
Július 24., 22 óra 15 perc, 3550 g. Sz.: Mol-
nár Orsolya és Nádasdi Tamás (Hódmező-
vásárhely). 
SERE GERGŐ 
Július 24., 13 óra 50 perc, 3100 g. Sz.: Fe-
kete Mónika és Sere Zoltán (Kunfehértó). 
PINTÉR JWARTIN 

Július 25., 2 óra 45 perc, 3400 g. Sz.: Csá-
szár Ibolya és Pintér István (Zákányszék). 

VÁSÁRHELY 
KECSKEMÉTI GERGŐ 
Július 24., 14 óra 13 perc, 3380 g. Sz.: Bu-
gyi Krisztina és Kecskeméti Tamás (Földe-
ák). 

MAKÓ 
VADLÖVŐ ANNA 
Július 23., 18 óra, 2750 g. Sz.: Kiefer Szilvia 
és Vadlövő Róbert (Makó). 
BINECZ ODETT ROZÁLIA 
Július 24., 0 óra 20 perc, 1950 g. Sz.: Kas-
kötő Erzsébet és Binecz Zsolt (Makó). 
RÁCZ ROLAND 
Július 24., 11 óra 5 perc, 3450 g. Sz.: Han-
csák Mónika és Rácz Róbert (Makó). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
SZOMBATON 
A balesetet szenvedett személyeket Szege-
den az SZTE Traumatológiai Klinika (az új 
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) 
veszi fel és látja el, sebészeti (nem balese-
ti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. kór-
ház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérül-
tek és gyermeksebészeti betegek ellátása a 
gyermekklinika gyermeksebészeb osztályán 
történik. 
VASÁRNAP 
A balesetet szenvedett személyeket a II. 
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebé-
szeti (nem baleseti!!) ügyeletet a Sebészeti 
Klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügye-
letet a II. kórház tart. A balesetet szenve-
dett gyerekeket a II. kórház baleseti sebé-
szeti osztályán, az egyéb sebészeti gyer-
mekbetegeket 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 órától 
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Sze-
ged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca 
felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104. 

GYERMEKGYÓGYÁSZÁT 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 13 órától másnap 
reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és 
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap 
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. 
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 
62/474-374, vagy 104. Súlyos állapotú, 
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes 
gyermekorvos kihívható. 
SZEMÉSZETI ÜGYELET 
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős 
esetben, Pécsi u. 4. 
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-tól 
02 óráig: 212-515. 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3„ 
este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős eset-
ben. Tel.: 547-174. 

MEGKERDEZTUK AZ 0LVAS0T 

Számított-e ekkora áremelésre? 

BEDNARANDRAS 
postai alkalmazott: 
- Nem számítottam ekkora ár-
emelésekre, főleg így a nyár kö-
zepén. A fizetéseket megint 
nem igazították az emelések-
hez, és ez elég nagy baj. A pos-
tán dolgozom, és minket is 
érintenek az árváltozások. Az 
ügyfelek biztos fel lesznek há-
borodva, amikor először szem-
besülnek a drágulással. 

SZABÓTÜNDE 
hostess: 
- Nem gondoltam volna, hogy 
újabb áremelések lesznek. Sze-

i rintem ez a lépés mindenkit 
meglepett. Nem igazán látom ér-

; telmét annak, hogy mindent fo-
lyamatosan emelnek. Érdekes, 
hogy a fizetéseket nem emelgetik 

; ilyen szívesen. A drágább árak-
hoz magasabb fizetésekre lenne 
szükség. 

Tiszteletteljes emlékezések 
prof. dr. Kraszkó Pálra 
A Csongrád Megyei Önkormányzat fájó szívvel búcsúzik a deszki 
Mellkasi Betegségek Szakkórházának főigazgatójától, dr. Kraszkó 
Pál professzortól. 

Prof. dr. Kraszkó Pál 1990-től a kórház főigazgatójaként dolgo-
zott. Irányítása alatt, tudásának, következetes és előrelátó gondol-
kodásának köszönhetően az intézet az egészségügyi ellátórendszer 
nehéz gazdasági körülményeinek ellenére kiegyensúlyozott gazdál-
kodású, kiemelkedő szakmai színvonalon működő, európai rangú 
intézménnyé vált, melyben a betegek érdeke, az egészségügyi mun-
ka minősége, az etikus viszonyok elsődlegessége meghatározó 
szempont volt. Számos hazai és nemzetközi szakmai társaság tag-
jaként, valamint Csongrád megye pulmonológus szakfőorvosaként 
munkásságával jelentős mértékben befolyásolta a szakma hazai 
fejlődését. A megyei önkormányzat a professzor személyében olyan 
embert veszített el, aki munkáját magas szakmai színvonalon, tisz-
tességgel, becsülettel, emberséggel és a betegek, a támogatást 
igénylők iránti mérhetetlen szeretettel, szakmai alázattal végezte. 

Emlékét örökre megőrizzük. 
Csongrád Megyei Önkormányzat 

Mit is lehet végső búcsúként mondani egy emberről, aki intéz-
ményvezető professzorként 14 évet szentelt a Deszki Mellkasi Be-
tegségek Szakkórházának, aki országszerte elismertté tette e nívós 
intézményt, s akit 1999-ben Deszk község díszpolgárává avatott. 
Mindenekelőtt azt, hogy EMBER volt a szó legnemesebb értelmé-
ben. Ezért hiányzik majd baráti mosolya, tenniakarása, szerénysége 
még akkor is, ha lélekben örökre itt marad közöttünk. 

Az űr, amit távozásával hagy maga után egyben útmutató is az őt 
követőknek emberségből, kitartásból, kimeríthetetlen odaadásból és 
a hivatás szeretetéből. Ha valaki a munkáját kívánja majd folytatni, 
hát egyszerre lesz nehéz és könnyű dolga. Nehéz lesz, hiszen a szak-
mában kivívott helye, elismertsége, végtelen munkabírása nehezen 
követhető példát állít a helyébe lépőnek. És ugyanakkor könnyű is 
lesz, mert nem kell azon gondolkodni utódként, hogy hogyan is kezd-
jen ehhez az emberpróbáló munkához. Nem kell mást tennie, csak 
mindennap a maximumot nyújtania, éveken és egy életen át, ahogy 
tette ezt dr. Kraszkó Pál professzor is, aki utolsó óráiban is betegeiért 
dolgozott, Deszken, tiszteletbeli deszkiként. Ennek a pályának most 
vége szakadt, de oly magaslatokba ért, hogy tudjuk - folytatni kell! 
Deszk község képviselő-testülete, a település minden intézménye, a 
hivatal apparátusa és minden deszki nevében őszinte kegyelettel bú-
csúzunk professzor úrtól, és kívánjuk: nyugodjon békében! 

S I M I C Z JÓZSEF, D E S Z K P O L G Á R M E S T E R E 

E-MAIL ÜZENET 

Költséges „szórakozás 
A lap július 22-i számában meg-
jelent, az Einstein-képlet című 
cikkükre reagálva szeretném ki-
fejezni mélységes felháborodáso-
mat. Ezúton üzenném a „mű" al-
kotójának/alkotóinak, hogy te-
hetségüket inkább a saját házuk 
dekorálására használják, ne a vá-
ros közterületeit csúfítsák el 
„műveikkel". 
A kényszerűségből kifizetett 
százhatvanezer forintot a város 
szépítésére is lehetett volna for-
dítani, mert igenis vannak olyan 

helyek, ráadásul nem is kevés, 
amelyekre sokkal több pénzt is 
lehetne költeni. Ezért mielőtt va-
laki ilyen cselekedetre vetemed-
ne, előbb gondolja végig tettei-
nek súlyos és költséges következ-
ményeit. Tegye fel magának a 
kérdést: megéri-e elcsúfítani a 
városképet és kivívni több ezer 
ember utálatát egyetlen bulisra 
sikerült alkotásért? 
Bízom abban, hogy a többi szege-
di is osztja véleményemet. 

N. NIKOLETT 

VEZESSENEK ÓVATOSAN! Csongrád megyében az idén 192 köny-
nyű, 155 súlyos és 16 halálos baleset történt. Háromszáztizenhatan 
könnyű, százhetvenkilencen súlyos, tizennyolcan pedig halálos sérü-
lést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjain öt balesetben hatan 
könnyű, hat balesetben hatan súlyos sérülést szenvedtek. Egy ember 
életét vesztette. Vezessenek óvatosan! 

CSONGRÁD MEGYEI 
BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG 

SZILAGYI RITA 
tanuló: 
- Túlzottak az ilyen árváltozások, 
és váratlanul ért az egész. A ben-
zin folyamatos áremelkedését tar-
tom felelősnek a drágulásért. A 
szállítási díjak emelkedése kiha-
tással van mindenre. Az árak és a 
mindennapok költségei közel azo-
nosak vagy magasabbak, mint az 
EU-ban, csak a bérek a töredékei 
az ottaniaknak. 

GERETOVSZKY LASZLO 
technikus: 
- Meglepett az áremelés, főleg a 
mértéke döbbentett meg. A vá-
lasztási ígéretek csak addig tarta-
nak, amíg a pozíciókhoz hozzá-
jutnak a politikusok. Amikor 
már bársonyszékbe kerülnek, ak-
kor már nem foglalkoznak a vá-
lasztókkal. Olyan emberek dön-
tenek a sorsunkról, akiknek nin-
csenek megélhetési gondjaik. 

• POSTABONTÁS 

Egy „tömbbe" kovácsolhatóak 
a nyugdíjasok? 
Szegedi és nem szegedi nyugdíja-
sok! Mi nem kérhetünk 50%-os 
nyugdíjemelést?! Mint ahogy 
osztogatták bérben fent és lent? 
Én ezzel ugyan egyetértek, de mi 
hol vagyunk? 8,5%-on? Mi is ké-
rünk 50%-ot! Nem egyszer, mint 
a 19 ezer forint esetében, hanem 
havonta! 

Ez havonta kb. 60(?) milliárd 
lenne, évente 720. Hoppá! Eny-
nyit adni nekünk sok. Igaz, hogy 
mi 30%-a vagyunk a (határon be-
lüli) lakosságnak, de mi a min-
denkori kormányoknak csak 
amolyan elhanyagolható rétege 
vagyunk. Csak választás előtt 
nem. 

(Tudja-e az MSZP hogy ne-
künk köszönheti a választási 
(szűk) győzelmét? Mert bedobta, 
megígérte a 19 ezer forintot és 
teljesítette is. Bekaptuk a legyet.) 

Követeljünk? Bár vannak or-
szágos, megyei, városi nyugdí-
jas-egyesületek, de csak a szűk 
nyugdíjas elit van bennük. Én -

és még 2,999 millió nyugdíjas -
sohasem kaptam tőlük meghívót 
(8 éve), hogy lépjek be. Mert ha 
mind tagjai lennénk, akkor len-
ne képviseleti szervünk. Akkor 
kérhetnénk, követelhetnénk, 
óriási egységben. És akkor 
mondjuk - sztrájkolnánk? 

Ki és mi ellen? Nevetséges. A 
kormány ellen nem. De volna egy 
tippem: ha egy kitűzött Y hónap 
elsején 3 millió nyugdíjas nem fi-
zetné be a fűtés- gáz-, villany-
számláját! Micsoda ribillió lenne! 
Észrevennének bennünket! 

Persze a következő hónapok-
ban visszamenőleg kifizetnénk, 
de legalább észrevennének ben-
nünket, hogy vagyunk. 

Nos, nem, tisztelt nyugdí-
jas-egyesületek (általam titulál-
va: táncklubok), az évadzáró va-
csorák és egymás közti jutalom-
osztás helyett hajlandók vagy-
tok-e országosan egy tömbbe ko-
vácsolni a nyugdíjasokat? 

N . I., S Z E G E D 

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. In-
dokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti, 
hogy neve és címe ne jelenjen meg. 

H0R0SZK0P 
Q Í ^ KOS: Figyelmét arra kellene irá-

I nyítanla, hogy okuljon értékrendjé-
ből és lehetőleg igazítson is rajta. Bárhogy 
is alakul az anyagi helyzete, azt úgy kell el-
fogadnia, ahogy van. 

• p í BIKA: Nem tett meg mindent 
lázért, hogy a hétvégéje a kellő nyu-

galom közepette teljen el. Már megint olyan 
dolgokat tervezett be, ami önnek munkát 
ad. 

( P ^ IKREK: Nem olyan fontosak azok 
I a munkaügyek, hogy ne tudna meg-

szabadulni tőlük, legalább a mai napon. 
Párjának nagy szüksége van önre és szeret-
né, ha minél több Időt töltenének együtt. 

^ ^ RÁK: Sikeresen felülemelkedett 
^ • j a vágyain és már nem sóvárog 
olyasvalaki után, aki számára elérhetetlen-
né vált. Tartsa meg ezt a jé szokását ás ne 
essen vissza a szerelmi depresszióba. 

A j j : OROSZLÁN: A szerelemnek ked-
* ^ l v e z most a bolygók állása. Mégis 
bizonytalan. Nem tud választani? Várjon 
még egy kicsit és a válasz magától megér-
kezik. Csak türelem. 

j SZŰZ: Ez a nap sajnos a legal-
I kalmasabb arra, hogy rosszul dönt-

sön. Ha jól osztja be idejét, nem esik kútba 
a régóta dédelgetett terve. Semmit sem 
szabad elhamarkodni. 

m MERLEG: Ne nehezteljen bará-
taira, amiért kihagyták egy nehéz 

ügy megoldásából. Csak meg akarták kí-
mélni a stressztől, mert látták kimerültsé-
gét és jelenlegi tanácstalanságát. 

SKORPIÓ: Jelentős előrelépésre 
számíthat karrierjében. Pénzügyi 

döntéseiben ne hagyja magát befolyásolni. 
Egy jó befektetési lehetőséget, ami mosta-
nában adódik, ne hagyjon kl. 

J n , NYILAS: Legyen értelmes célja, 
vágya. Ne hanyagolja el az apró 

dolgokat sem, inkább kérjen tanácsot vagy 
segítséget, ha kell. Gondolkodjon bszta fej-
jel az otthoni dolgokról. 

BAK: Önt a múlt sosem érdekli, 
Z J Z 1 hiszen előtte áll a csábító jövő, éle-
te örök száguldás, rohanás. Ezeknek a sza-
vaknak: higgadtság, türelem, kitartás, meg-
értés, tolerancia értelmét nem fogja fel. 

j f e VÍZÖNTŐ: Anyagi helyzete nagy 
• f l i odafigyelést igényel. Végiggondolja, 
mit szeretne elérni az elkövetkezendő Idő-
ben a pénzügyek terén és nagyon igyekszik 
végrehajtani elhatározását. 

« H A L A K : Az ön számára a jövő 
^ ^ i hét tele lesz meglepetésekkel. Jó és 
rossz dolgok egyaránt történni fognak. Bár-
mi történik, ne aggódjon, a végén minden 
jóra fordul. Figyeljen és várjon! 

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

