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MEGKERDEZTÜK A SZENTESI OLVASOT 

Megépül-e 2006-igazM5-ös i 

CSIZMADIA ERNŐ 
rokkantnyugdíjas: 

- Meg kellene épülnie. Remé-
lem, Magyarország miniszterel-
nöke nem állít valótlanságokat, 
ugyanis nagyon fontos lenne az 
itt élő embereknek az autópálya 
további építése. Ha a határig 
nem is, de Szegedig biztos elér-
het az M5-ös 2006-ra. 

H0R0SZK0P 

Q É * KOS: Pihenjen minél többet. Ne 
! vigyen semmit túlzásba, sem a 
mozgást, sportolást, sem a járkálást a 
különféle összejövetelekre. Könnyen ki-
merülhet, mert nincs soha ideje feltöl-
tődni. 

^ • j t BIKA: Nem tudta volna össze-
L ^ H ! egyeztetni családi programját mun-
kahelyi kötelezettségeivel, ezért inkább tel-
jesen lemondta. Családtagjai elkeseredet-
tek, és nem értik, miért hanyagolja el őket. 

Q f É IKREK: Nem szereti az unalmas 
¡dolgokat. Mindig változatosságra 

van szüksége ahhoz, hogy jól érezze ma-
gát. Állandóan kalandokat kerget, izgal-
makra vágyik. Nem könnyű önnel együtt 
élni. 

RÁK: Mostanában néhány csúf 
bétát űzött önnel a sors. Ne hada-

kozzon, ne rendezzen visszavágót! Legyen 
türelmes, ügyes és talpraesett. Sikeres és 
jelentős változtatásokra lesz képes. 

OROSZLÁN: Ez a hét kedvező 
• * ^ l l e s z a párkapcsolatok szempont-
jából. Szerelmével kisebb viták adódhat-
nak, de ez hamar elsimul és elmélyítheti 
kapcsolatukat. A hét végén meglepő híre-
ket kaphat. 

n ^ L SZŰZ: Szerelem: népes látogató-
^ S j sereg lepi el a házát, így a saját 
dolgaira, partnerére egyetlen perce sem jut. 
Hivatás: a régi módszer, hogy lyukat beszél 
a másik hasába, most ismét beválik. 

MÉRLEG: Nem kell válogatás nél-
Ikül minden munkát elvállalnia. 

Főnökei türelmetlenül ragaszkodnak ah-
hoz, hogy ön állja a szavát. A legnagyobb 
hiba, amit most elkövethet, a felelőtlen 
ígérgetés. 

% SKORPIÓ: Ha a mai napon nem 
kap választ kérdéseire munkahe-

lyén, akkor jelentse be távozását. Nem kell 
tudniuk arról, hogy önnek már van lehető-
sége egy másik megoldásra, kényszerítse 
őket meghátrálásra. 

I NYILAS: Többet aggódik mostaná-
ban a kelleténél, pedig a félelmei 

alaptalanok. Szerencsére azonban ezek csak 
addig tartanak, amíg hozzá nem lát a megol-
dáshoz. Lehet, hogy céljait módosítani kell. 

•• BAK: Foglya a messzeségnek, a tá-
ZMk voli tájaknak. Az idegen környezet, 
régmúlt idők kultúrái, hagyományai pezsdí-
tik, ugyanakkor meg is nyugtatják. Igényes 
utazó, a hátizsákturizmust nem kedveli. 

j VÍZÖNTŐ: Minden érdekli, ami kö-
[ ^ • i r ü l ö t t e történik. Vidám, élettel telí-
tett. Érzéseit megosztja másokkal és ezért 
szeretik, igénylik társaságát Döntéseit nem 
a véletlenre bízza. 

J HALAK: Ne avatkozzon bele mások 
1 P B H problémáiba. Mindamellett, hogy 
nem tud segíteni, tanácsaival csak ronthat 
a helyzeten. Van önnek elegendő gondja, 
foglalkozzon többet azzal. 

GARGYAN ZOLTÁN 
gépkocsivezető: 
- Szerintem nem. A megyében 
hiába szorgalmazzuk, ha az ál-
lam nem tesz eleget az ügy érde-
kében. Politikai kérdést csinál-
nak egy olyan dologból, ami a 
gazdaság mozgatórugója lehetne. 
Egyébként is, ha akarták volna, 
már rég kész lenne az autópálya. 

SZABÓ ÁGNES 
tanuló: 
- Szerintem meg. Az állam jóin-
dulatán múlik az autópályák fej-
lesztése. A mostanában létrejövő 
érdekérvényesítő szervezetek csu-
pán a figyelmet tudják felhívni a 
probléma fontosságára, érdem-
ben azonban csak a mindenkori 
politikai hatalom tud segíteni. 

SZECSIANTALNE 
fodrász: 
- Csupán reménykedni tudok. Az 
állam és az M5-öst üzemeltető 
AKA Rt. egyaránt felelős a mostan-
ra kialakult helyzetért. Az irreális 
árak eltérítik a autósokat, pedig az 
itteni termelőknek is fontos lenne, 
hogy jó minőségű úton, gyorsan és 
olcsón szállítsák az árujukat. 

Elhunyt a vásárhelyi mester 
A vásárhelyi Lusztig Imre neve több generáció óta 
sokunk számára egyet jelentett a fénykép fogal-
mával. A fényképész mesterséggel „véletlenül" ke-
rült kapcsolatba, amikor iparostanoncnak szegő-
dött az akkor és azóta méltán híres Plohn József 
fotográfus Andrássy úti „Fényképészeti és festé-
szeti műintézet"-ébe. A szakma iránti érdeklődése 
és kivételes tehetsége mestere keze alatt korán 
megmutatkozott. Később mint felszabadult ipa-
ros, mestervizsgát tett és megnyitotta első saját 
műtermét Szeremlei utcai házukban, majd 
1957-ben a jelenlegi helyén. Kálvin téri ódon mű-
termében évtizedeken át megfordult a város apra-
ja-nagyja, hogy a mester kamerája elé ülve meg-
örökíttesse vele élete egy-egy fontos mozzanatát. 

De nemcsak fényképész műterem volt ez, ha-
nem a béke, a szellem és a szeretet kis szigete is. 
Sokan betérhettünk hozzá, mint barátok, volt is-

kolatársak, ismerősök, szomszédok egy vidám 
kis szakmai, baráti beszélgetésre, vigasztaló szó-
ra, bátorításra. Sokoldalú, szerény, szakmáját 
szerető és azt messze túlhaladó műveltségű és 
bölcsességű ember volt. Azt vallotta: „Soha nem 
azt kerestem az emberekben ami elválaszt tőlük, 
hanem azt, ami közös, összeköt velük." Egész 
életében becsülettel, korát meghazudtoló fiatalos 
lendülettel dolgozott családjáért és Vásárhely pol-
gáraiért. Az utolsó időkben már nem tudott meg-
küzdeni a szervezetén elhatalmasodó betegség-
gel, melyet mindvégig méltósággal viselt. Szep-
tember 9-én kialudt élete lámpása, s vele együtt 
egy kiváló ember, egy nagy múltú szakma utolsó 
hírnöke távozott közülünk. 

Emléked fájó szívvel megőrizzük, szeretett 
mesterünk,"Imre bácsi. 

SZALAI MIKLÓS 

POSTABONTAS 

Sikeres Phare-CBC-konferencia 
A Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Nö-
vényélettani Tanszéke és a te-
mesvári „Bánát" Agrártudomá-
nyi Egyetem közös Phare-CBC 
(Csongrád megyében egyedüli) 
programjának záróeseményei 
történtek az elmúlt napokban, 
melynek folytatása Temesváron 
lesz szeptember 25-27-én. 

A konferencián a régió rendkívül 
értékes zöldségfajainak génforrá-

sait gyűjtötték be (mintegy 300 táj -
fajtát), és stressz-élettani, száraz-
ság-stressz ellenállóság szerinti, 
valamint molekuláris genetikai 
analízisét végezték el. A konferen-
cián jelen volt a „Bánát" Agrártu-
dományi Egyetem Kertészeti Kará-
nak dékánja több mint 20 munka-
társával és PhD-hallgatóikkal, a 
Phare regionális képviselői, vala-
mint prof. dr. Yael Avissar Fulb-
right ösztöndíjas (USA) professzor 

asszony, aki az említett Növény-
élettani Tanszéket választotta hat 
hónapos terminusa színhelyéül. 

A konferencia egy- sikeres re-
gionális együttműködés alapján 
valósult meg, amely a környezet-
védelem és a fenntartható mező-
gazdaság szempontjából is érté-
kes és hasznos rendezvény volt. 

DR. ERDEI LÁSZLÓ 
TANSZÉKVEZETŐ 

EGYETEMI TANÁR 

Összefogást a csongrádi kórház érdekében! i 
Évtizedek óta szinte minden évben a csongrádi kór-
ház II. sz. belosztályán rendszeresen megfordultam 
mint beteglátogató. Idei tapasztalataim arra indíta-
nak, hogy leírjam a látottakat. 

Első pillanatban feltűnik, hogy a korábbiakhoz 
képest mennyivel kevesebben dolgoznak az osztá-
lyon. Az itt maradtak emberfeletti erőfeszítéssel 
igyekeznek helytállni a betegágyak mellett. Mi tör-
ténik itt valójában, s miért jutott ez az intézmény 
ilyen tragikus hfelyzetbe? Tanakodunk és aggódunk 
egyre jobban, betegek és hozzátartozók egyaránt. 

Akinek betegsége engedte, ragaszkodott ahhoz, 
hogy ide kerüljön, nem kívánkozott sem Szentesre, 
sem máshová. Itt szinte mindig telt ház van, tud-
juk, hogy szinte 100%-os az ágykihasználtság, sőt 
gyakran kell pótágyakat beállítani. Bokrostól Bak-
sig közel 30 ezer embert lát el az intézmény. Fej-
leszteni kellene, hiszen a Szentesi Területi Kórház 

egyik leggazdaságosabban fenntartható részlege 
volt, tehát gazdaságilag is stabil, sőt sok millió fo-
rint „hasznot" hozott! 

Ezzel szemben évek óta hallunk az intézmény el-
len indított támadásokról, átszervezésről, vissza-
minősítésről, ágyszámleépítésről, megvonásokról, 
sőt bezárásról. Érthetetlen ez az eljárás mind a be-
teggel, mind az itt dolgozókkal, mind a várossal 
szemben! Alapvetően fontos, óriási értéket képvi-
sel ez az intézménye Csongrádnak. Az itt élőknek 
és a környékbelieknek egyaránt szüksége van erre. 
Már régóta regionális összefogást kellett volna elin-
dítani! 

Az épületből kilépve, a bejárati árkád felett Justi-
tiának, az igazság istennőjének állítottak szobrot 
egykor. Talán még ő is elpirul ennyi igazságtalanság 
láttán. 

CS. É., CSONGRÁD 
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Kövér Károlynak - a Postabon-
tásban megjelent írásait olvasva 
- sajátos észjárása lehet, mert 
az igazmondáshoz rögtön az 
egyszerre lépés igénye ugrik elő 
emlékezetében. Ez a reflexió vél-
hetően a 30-as évek közepétől 
eredően fejlődött nála a mai 
szintig. Közben valószínű, hogy 
az igazmondás igényéhez csatla-
kozhatott az igazodás szüksé-
gessége is. Lehet, hogy ennek 
felismerésére is oktatta tanítvá-
nyait. Mára azonban azt is érez-
nie, sőt tudnia kellene, hogy a 

társadalom nem a labdarúgópá-
lyák esetenkénti hangulata 
alapján határozza el fejlődésé-
nek, haladásának irányát. Az 
ott elhangzott „igazságok" szó-
nokai gyakran - nemcsak a lelá-
tókon, hanem közterületen is -
károkozók, vandál megnyilvá-
nulásukkal többekben félelmet, 
iszonyatot keltenek. (Nem csak 
az ön meghatározása szerinti ki-
sebbség tagjai között.) Az álta-
luk skandált szöveg „igazsága" a 
mocskolódás, a trágárság, a bru-
talitás felfokozott változatai. 

Ennek az „igazságnak" szószó-
lója épeszű ember nem lehet! 

Kövér Károly netán úgy gondol-
ja, hogy a feszültségek szításával, 
a gyűlöletkeltés eszközeivel, a fo-
lyamatos békétlenkedéssel, az 
erőszak és rombolás „eredmé-
nyeivel" büszkélkedve azt feltét-
len igaznak deklarálva lépjünk az 
európai közösség mérlegére? 

Nem! Ezt tisztességes magyar 
ember nem gondolhatja, de nem 
is sugallhatja. 

ID. TARJÁNYI GYÖRGY, 
SZEGED 

CSOROG A PANNON GSM 
Kedves Olvasóink1 Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat 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. 

BUSZSOFOR 
Bakacsi László panaszolta, hogy 
a 76-os buszon utazott felesége, 
három hónapos gyermekükkel. 
A vezető a bérletet követelte, 
ezért nem tudott a hölgy időben 
leülni. A sofőr pedig erre nem 
volt tekintettel, sőt olyan lendü-
lettel indította a büszt, hogy a 
fiatalasszony elesett. Szerencsé-
re nem történt nagyobb baj és 
akadt egy kedves fiatalember is, 
aki segített feleségének a felállás-
ban. Olvasónk mégis felelőtlen-
nek és veszélyesnek tartja az 
ilyen sofőrök tevékenységét. 

PANNON 
TTTVT A z élvonal. 

GSM 

KUBEKHAZA 
B. R. felháborodva telefonált Kü-
bekházáról. Olvasónk azt kifogá-
solta, hogy a gyerekeket is belevon-
ják a pohtikai játszmákba. A köz-
ségben ugyanis gyerekek terjesztik 
azt a bizonyos „kék" kiadványt. 

BAJAI ÚT 
Zúzott kővel szórták be a bajai 
utat Domaszéknél. Nagyon ron-
gálja az autókat a felcsapódó ka-
vics, jelezte H. I. 

RAKPART 
Most, amikor már kevés a turis-
tabusz a rakparton, nagyobb par-
kolóhelyet lehetne biztosítani a 
személygépkocsiknak, véb a 
20/206-978l-es telefonról érke-
zett SMS küldője. 

Mára kérdeztük: \ 

M e g é p ü l - e 
2 0 0 6 v é g é i g 
a z M S - ö s ? 

Következő kérdésünk: 

H a l l o t t - e 
L é k ó P é t e r r ő l ? 

Küldje e l v á l a s z á t • • 
a kérdés napján 17 ó r á i g , I W V N • N E M 

SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS szárrtízása normál tanfaxerint történi. 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
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 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
SZAKAL JUDIT SZILVIA 
Szeptember 23., 14 óra 50 perc, 3700 g. 
Sz.: Szani Marianna és Szakái Ferenc (Hód-
mezővásárhely). 
HOFFMANN BARBARA ÁGNES 
Szeptember 23., 17 óra 28 perc, 1980 g. 
Sz.: Galambos Ilona és dr. Hoffmann Zoltán 
(Szeged). 
NAGY VIOLETTA MILLA 
Szeptember 24., 1 óra 50 perc, 3220 g. Sz.: 
Kujber Erika és N a © Szabolcs (Kistelek). 
EPERJESI JÁZMIN 
Szeptember 24., 4 óra 55 perc, 3520 g. Sz.: 
Szlavati Andrea és Eperjesi Zsolt (Szeged). 
KOMLÓS SZONJA 
Szeptember 24 , 9 óra 5 perc, 3960 g. Sz.: 
Horváth Ágnes Éva és Komlós Zsolt (Kis-
szállás). 
MAJOR SZABOLCS 
Szeptember 23., 21 óra 3 perc, 2810 g. Sz.: 
Salka Helga és Major Emő (Al©ő) 
TÓTH NÁNDOR 
Szeptember 23., 23 óra 59 perc, 3250 g. 

Sz.: Gyuris Mónika és Tóth Nándor (Sze-
ged). 

VÁSÁRHELY ; 
TATÁR ATTILA 
Szeptember 23., 15 óra 50 perc, 4140 g. 
Sz.: Gulyás Ágnes és Tatár Attila (Mind-
szent). 
NAGY NÓRA 
Szeptember 24., 6 óra 45 perc, 3590 g. Sz.: 
Laskai Nóra és N a © Károly (Hódmezővá-
sárhely). 

MAKÓ 
BÁLÓ BALÁZS BRÚNÓ 
Szeptember 23., 11 óra, 3600 g. Sz.: Balázs 
Ivett és Bálé József (Makó). 
KISS FANNI 
Szeptember 23., 13 óra 30 perc, 3800 g. 
Sz.: Rakity Judit és Kiss János (Makó). 
KÁDÁR PETRA 
Szeptember 24.. 5 óra. 2450 g. Sz.: Böngyrk 
Éva Zsuzsanna és Kádár László (Makó). 

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 ©erekeket a II. kór-
ház baleseti sebészeti osztályán, az e©éb 
sebészeti ©ermekbetegeket 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. 15 -17 . (a Szilágyi utca 
felől). Telefonszáma: 474-374 v a © 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. 
15 -17 . (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 me©e 
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! 

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

