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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT 

Elégedett az egészségüggyel 

DR. VADASZ KAROLY 
jogász: 
- Nem vagyok elégedett az egész-
ségüggyel. A legnagyobb problé-
ma a kórházakban van. Kevés a 
nővér, még kevesebb az orvos. 
Mindenki ideges, túlhajszolt, és 
emellett nagyon kicsi fizetésért 
dolgoznak. Emelni kellene az ön-
kormányzati támogatásokat és 
javítani az ellátás színvonalát. 

H0R0SZK0P 

IKOS: Szerencsére minden feszült-
ség feloldódik egyszer és a problé-

mák is megoldódnak. Lehet, úgy érzi. nem 
sok köze volt ahhoz, hogy sikerrel vették az 
akadályt, de téved. 

BIKA: Ha a tegnapi nap nehéz volt, 
L a f c J j a k k o r a mait nem lehet elviselni. 
Lázad ellene, hogy újra járomba hajtsa a fe-
jét és engedelmesen csinálja, amit monda-
nak, és amit sajnos kell. 

f V l j IKREK: A mai napon úgy sodorja 
1 magát bajba, hogy túl sok minden-

nel foglalkozik, nem mond nemet. Ha min-
dig igent mond, a probléma az, hogy túlhaj-
szolt, feszült és fáradt lesz, ne hagyja. 

^ ¿ J : RÁK: Karnyújtásnyi közelségbe ke-
H K j rül vágyai megkoronázása. A fordu-
latot a hónap közepe táján hozza meg egy 
távolsági üzenet De ez még csak a fény az 
alagút végén. Várjon türelemmel. 

Q j O R O S Z L Á N : Ez a hét különösen 
' ' " k e d v e z ő ingatlanügy, vagy üzletkö-

tés kialakítására. Nagy nyereségre tehet 
szert, ha bátran cselekszik. Egyáltalán nem 
kockázatos most a vállalkozás. 

S Z Ű Z : Úgy érzi, hogy pofonütötték? 
P ^ l Ugyan már, nincs annál nagyobb 
öröm, mikor föláll és méltó partnerként vesz 
részt a további küzdelemben. Minden hely-
zet tanulási lehetőséget tartogat. 

M M E R L E G : Rosszkedvűen ébred és 
eloerzetei most sem csalják meg: 

hivatásában újabb megpróbáltatások vár-
hatnak önre. Olyan ajánlatot kap, amelyről 
nehéz eldönteni, hogy előnyös vagy hátrá-
nyos. 

V S K O R P I Ó : Most olyan időszakot él 
/ meg mikor az élet könnyű, a bará-

tok beugranak egy kis pletykára, egy pohár 
italra, amikor a szabadban tolyik a szalon-
nasütés, a vidám terefere. 

¿ v J ; N Y I L A S : Olyan programja van, 
jfc-N I amire még nem volt példa. Az új él-

mények hatására egész új oldalról mutatko-
zik be. Ne lepődjön meg ha nem arat fel-
hőtlen sikert. Valóban meglepő dolgokat 
mond. 

m r i , BAK: Szeretne változtatni a külse 
5 M s j é n ? Vásárolhat új ruhákat, kiegé-
szítőket, csináltathat új frizurát. Vegye 
könnyedén a szerelmet ebben az időszak-
ban és kerülje el a viharos viszonyokat. 

j f f r V Í Z Ö N T Ő : Vannak helyzetek, külö-
I nősen a munka világában, amikor 

nagyon nehéz kifejezni a dühöt. De minél 
jobban fortyog belül annál erősebb feszült-
ségnek teszi ki a szívét, ne lőjön túl a célon. 

H A L A K : Ne fecsérelje tehetségét 
I olyan dolgokra, amikből semmi 

haszna nem származik. Lassan el kéne 
gondolkodnia azon, hogy olyan munkát vá-
lasszon, amiben igazán sikeres és boldog 
lehet. 

KALMAR KALMAN 
nyugdíjas: 
- Pillanatnyilag elégedett va-
gyok, mert nem vagyok beteg. A 
problémák az egészségügyben 
akkor kezdődtek, amikor néhány 
éve elkezdték felszámolni a kór-
házi ágyakat. Ha abban az idő-
ben jobban odafigyeltek volna, 
most sokkal kedvezőbb lenne a 
dolgok megítélése. 

SANTA LASZLONE 
takarítónő: 
- Elégedetlen vagyok, mert renge-
teg a hiányosság. Nem megfelelő a 
háziorvosi ellátás, csak gyógyszert 
írnak fel, ennyi a gyógyítás. Ki-
vizsgálásra is elküldhetnék néha a 
betegeket, hogy a nagyobb bajokat 
meg lehessen előzni. A kórházak-
ba kötszereket kell vinni, annyira 
nincs pénz. 

GONDORNE MARGITTAI 
TÍMEA 
igazgatósági asszisztens: 
- Nem megfelelőek az egészség-
ügyi szolgáltatások. Amennyiben 
az ember normális ellátást akar, 
akkor magánúton kell próbálkoz-
nia. Erre pedig nincs mindenki-
nek pénze. A közrendelőkben so-
kat kell várakozni, nincsenek 
megfelelő műszereik, eszközeik. 

In memóriám Herceg Zsolt 
Látjátok feleim: ennyi és csak ennyi az ember, 
mint egy porszem akkora - a halál nagy gépezeté-
be került emberöltőnyi porszemecske - , kis vitéz, 
halálölő testvérként hetven évig győzte a harcot és 
állta a sors megannyi csapását, a folyton reá leske-
lődő veszedelmeket, a mellőzöttségek epizódjait, 
tűrve a körötte finnyáskodó basák és pasák riszá-
ját-viszályát, a sarzsisleppek vonulásait és handa-
bandáit, a kcllek-nem kellck-mért nem kellek 
kellemetlen kellemkedéseivel járó savanyú ízt a 
szájban, miképp a kisvodkák, gyatra snapszok ne-
héz zamatú áfonyáját, a keserédes elbóbiskoláso-
kat is eltűrette magától, hogy eltűrhesse önmagát 
és eltűrjék őt magát is, a kegydíj örökös tagját, aki-
nek igen is jár az élettói a kegyelet és kegyelem, 
mert szolgálatban, halál elleni őrjáratban volt 
mindhalálig - a tapsrendek szélein, a piciny mo-
sollyal és kacsázva fogadva mindvégig a népségek 
renyhe komplimentjeit a hajlongások késő esti 
tornáin - nem sokáig, csak hetven évig... pedig 
csak most jött volna a java... annyi gagyi után va-
lami emelkedett búcsú a színtől, a fénytől... gloár 
és a mennybe menetel..., de hiszen most ment 
mennybe, pedig csupán ebédelni ment, mint sze-
gény rokon, vasárnapi kosztosként, szépen letu-
solva, hogy a kadaver puccer se dolgozzék vasár-
nap, ebédidőben, a napfény napos vasárnapi dele-

lőjén, a napfény városában, halálos melegben, 
széttárt karral a Napba hunyorítva, a kedvenc étel 
bársonyos ízét lenyalintva a szélfútta, szélütötte 
szájzug keskeny szegletéből... a flasztcrra zuhan-
va, még egyet, utolsót motyogva... pecsétgyűrű-
sen, karóráról azonosítva, közterületi holtként 
jegyzőkönyvezve, lábcédulázva: 

Herceg Zsolt. Színész. A Szegedi Nemzeti 
Színház örökös tagja. A közösség színe előtt, Is-
ten szeme láttára, meghalt az utcán. Csak a túl-
oldalra igyekezett, ám furfangosan és feledhe-
tetlcnül túljátszottá. 

Évek óta a halál közelében élt. 
Az élet közelében halt meg. Nyugodjék béké-

ben. Amen. 
SZÉKHELYI fÓZSEF 

• 
Herceg Zsolt Gábor Miklós-díjas színművész 

hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 
17-én, szerdán 15 órakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójában. A temetés után, 17 órától a Sze-
gedi Nemzeti Színház nagyszínpadán „Hol van-
nak már a Beatles-ek, mikor én még mindig itt le-
szek" címmel kollégái, barátai, tisztelői emlékez-
nek a színház örökös tagjára. Az emlékműsorra 
mindenkit szeretettel vár a Szegedi Nemzeti Szín-
ház és Szabadtéri Játékok igazgatósága. 

POSTABONTAS 

Miért van szükség a KDNP-re? 
A Kereszténydemokrata Néppár-
tot (KDNP) 1945-ben két hite-
les, egyenes gerincű ember, Ba-
rankovics István és — a sajnos kö-
zelmúltban elhunyt - dr. Varga 
László hozták létre Demokrata 
Néppárt néven. Ez a párt - a „kék 
cédulás" választási csalások elle-
nére - 1947-ben a parlamenti vá-
lasztások során, a Magyar Kom-
munista Párt 22 százalékával 
szemben is 16,4 százalékot ért 
el. Az elkövetkezendő terror elől 
azonban úgy Barankovicsnak, 
mint dr. Varga Lászlónak mene-
külnie kellett. Az országból való 
távozásukat a következő szavak-
kal tették: „Tudom, hogy csak lét 
és becsület között van választá-
som, de a becsületet választom." 

Dr. Varga László visszatérve ha-
zájába, 1989-ben újra indította a 
KDNP-t, mely sikeres parlamenti 
párt lett. (Sikeres párt volt a 
KDNP Szegeden is.) Sajnos ké-
sőbb az országos vezetésbe hata-
loméhes, elveikben formálható 
személyek kerültek. Tetteik nyo-
mán a KDNP úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag földig romboló-
dott. Azok, akik hittek a keresz-
ténydemokrácia jövőjében és iga-
zában, részben az MKDSZ-ben 
tömörültek, részben folytatták a 
jogi procedúrákat, melynek vég-
eredménye meghozta a győzel-

met: az igazságot. A Legfelsőbb Bí-
róság 2002 őszén hozott határoza-
tában visszamenőleges hatállyal 
törvénytelennek minősítette azok 
cselekedeteit, akik 1997-2002 
között tönkretették a pártot. A 
KDNP-t rehabilitálták! 

Most itt van a lehetőség az új-
rakezdésre. Amiért kezdetben 
megharcoltunk, abból anyagiak-
ban nem maradt semmi, csupán 
az erkölcsi tőkénk. (Szegedi 
székházunkat is elvették.) Mi 
azonban ezt az erkölcsi tőkét is 
értékesnek találjuk és alkalmas-
nak az újrakezdéshez. 

Miért van szükség a KDNP-re? 
Mert ebben a nemcsak gazdasá-
gilag, de erkölcsileg is nagyon ku- ' 
sza világunkban kell egy szilárd, 
fix etikai alap, melyre építeni le-
het. Szeretnénk, ha a fogalmak 
megkapnák a maguk világos ér-
telmét. A lopást ne nevezzük 
„ügyességnek" és a hazugságot 
ne nevezzük „csúsztatásnak". A 
tisztes családi életet ne keverjük 
össze a „másság" ájult tiszteleté-
vel. Az ember ne „árucikk", ha-
nem személy legyen, ha szegény 
vagy beteg, akkor is. 

Az igen legyen igen, a nem le-
gyen nem. És így tovább... Politi-
kai küldetésünknek valljuk a tra-
dicionális értékek védelmét, a 
nemzeti identitás megerősödé-

sét. Elkötelezzük magunkat a 
történelmi egyházak társadalmi 
tanításának - a pápai szociális 
enciklikák, protestáns társada-
lometika - következetes képvise-
lete mellett. Nem vitatható, 
hogy hazánknak szüksége van 
ezen értékek markáns képvisele-
tére. 

Ezeket a célokat szeretné az új-
raszerveződő szegedi szervezet is 
megvalósítani. (Sajnálatos, hogy 
a jelenlegi szegedi önkormányza-
ti vezetés gátolja céljaink megva-
lósítását azzal, hogy a 
KDNP-MKDSZ szegedi szerve-
zeteinek nem biztosít megfelelő 
székházat, elhelyezést.) Mégsem 
adjuk fel! A KDNP és az MKDSZ 
egyformán kereszténydemokra-
ta. De még két dolgot kell egy-
szerre megcselekednünk: hite-
les, karakteres keresztényde-
mokrata pártot építeni - ez a 
KDNR és a hasonló értékrendű, 
formálódó jobboldali koalíció ko-
vászának lenni (MKDSZ). 

Hiszünk a gondviselés irányí-
totta jövőben, az emberek tisz-
tánlátásában és a jobboldali erők 
összefogásának eredményességé-
ben. Ez ad erőt munkánkhoz és 
vállalt áldozatainkhoz. 

LADÁNYI GABRIELLA, 
A K D N P - M K D S Z SZEGEDI 
SZERVEZET TÁRSELNÖKE 

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

CSOROG A PANNON GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Sarol-
tával oszthatják meg, aki - héttőtől 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. 

DOC 
Az utóbbi időben többször jelen-
tek meg idegenek autóval Dó-
con. Ez nem jellemző, figyelmez-
teti a község lakóit K. I. Minden-
ki járjon nyitott szemmel, vi-
gyázzon értékeire, mert Dóc egy 
„zsákfalu", amelynek nincs át-
utazó forgalma. 

„TAXISHIÉNÁK" 
Egy taxishiéna áldozata lett Sz. 
R. és fia. Szegeden, a nagyállo-
más előtt beszálltak egy taxiba, 
amelynek vezetője 2000 forin-
tért vitte el őket és csomagjaikat 

PANNON 
» " " Az é l v o n a l . ! 

GSM 

az alig háromsaroknyira lévő la-
kásukig. Tette mindezt az óra be-
kapcsolása nélkül. 

KORONDI UTCA 
Újszegeden, a Korondi utcai ren-
delő mellett van egy elhanyagolt 
kertes ház. Ott nem csak a par-
lagfű, de a kinyúló szomorúfűz is 
veszélyes a játszótéren lévő gyer-
mekek számára. 

JÁTSZÓTÉR 
Újszegeden, a Herke utcai ját-
szótér közelében a nyári nagy 
hőség miatt felpuhult beton 
meggyűrődött, balesetveszélyes. 
Sok gyerek jár arra a közeli isko-
lából! 

MEGJÖTTÜNK 
S Z E G E D 
SAVANYA BRUNO 
Auguszutus 31. , 12 óra 47 perc, 3050 g. 
Sz.: Bibarcz Tünde és dr. Savanya Norbert 
(Szeged). 
SÁNDOR SOMA 
Szeptember 12., 16 óra 0 perc, 4080 g. Sz.: 
Gera Andrea és Sándor Zsolt (Szeged) 
BAKOS GERGŐ 
Szeptember 12., 21 óra 45 perc, 3330 g. 
Sz.: Miskár Irén és Bakos Zoltán (Szeged). 
POLÁK MÁTÉ 
Szeptember 12., 23 óra 0 perc, 2590 g. Sz. : 

Huszka Zita és Polák Ferenc (Szeged). 
PELLIKÁN PATRÍCIA 
Szeptember 13., 17 óra 10 perc, 3600 g. 
Sz.: Kiss Melinda és Pellikán László (Kis-
kunmajsa). 
FÜRI ÁDÁM 
Szeptember 14., 12 óra 0 perc, 3520 g. Sz.: 
Kocsis Ildikó és Fürj Kálmán (Szeged). 
SZÓNYI BENCE 
Szeptember 13., 2 óra 45 perc, 3780 g. Sz.: 
Zelenák Piroska és Szőnyi Szabolcs (Szeged) 

DEÁK ZOLTÁN TAMAS 
Szeptember 13., 10 óra 45 perc, 3280 g 
Sz.: Rethovszki Mónika és Deák Zoltán (Kis-
kundorozsma). 
KOVÁCS DOMONKOS 
Szeptember 14., 4 óra 35 perc, 3790 g. 
Sz.: Forgó Gyöngyi és Kovács András (Sze-
ged). 
ZS. SOMLÓ DÁNIEL BÁLINT 
Szeptember 14., 5 óra 10 perc, 3520 g. Sz.: 
Somló Marianna Katalin és Zs. Somló Krisz-
tián (Szeged). 
BEREZNAY BALÁZS 
Szeptember 14., 6 óra 25 perc, 3960 g. Sz.: 
Székelyi Edit és Bereznay Gyula (Szeged). 
RÁCZ HELGA 
Szeptember 14., 10 óra 0 perc, 3700 g. Sz.: 
Ferenczi Beatrix és Rácz Sándor (Szeged). 

MAKÓ 
BRÚTYÓ JÓZSEFZOLTÁN 
Szeptember 12., 16 óra 0 perc, 2750 g. Sz.: 
Száz Szilvia és Brútyó József (Kiszombor). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
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. 
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. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca 
felől). Telefonszáma: 474-374 vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig, 
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30 
óráig. Helye- Szeged, Kossuth Lajos sgt. 
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám 
474-374 vagy 104. 
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. Tel.: 547-174 
Csak sürgős esetben! 

Mára kérdeztük: 

Elégedett-e 
az egészségüggyel? 

Következő kérdésünk: 

Legyenek -e 
munkahelyi bulik? 
K ü l d j e e l v á l a s z á t T ( ~ r v i H 
a k é r d é s nap j án 17 ó r á i g , I C j L N H N L M 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! AzSMSaéniázásanomélbr^^ennttaiéríL 

06-30/30-30-921 
Szavazhat az interneten i s : www.delnjagyar.hu 

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

