
SZERDA, 2005. JANUÁR 19. • K A P C S O L A T O K * 9 

MEGKERDEZTUK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT 

Hallgatják-e a helyi rádiót \ 

SZVITACS JÁNOS 
nyugalmazott BM-dolgozó: 
- Persze, hogy hallgatom a helyi 
rádiót, leginkább a Szívküldit 
szeretem, meg amúgy is vasár-
nap érek rá, hogy a rádió mellé 
üljek. Azért ezt hallgatom, és 
nem a központi adókat, mert úgy 
érzem, hogy ez áll közelebb hoz-
zánk, hiszen kimondottan a he-
lyi embereknek szól. 

H0R0SZK0P 

' á C KOS: Tervét csak csáberejét bevetve 
I képes végrehajtani. Körmönfontan 

környékezze meg főnökét! Személyes vará-
zsának nem sokan képesek most ellenállni! 

BIKA: A szerelem, az elfojtott ér-
* ! zelmek kerülhetnek előtérbe. Titkos 

vágyai beteljesülni látszanak. Érthető mó-
don csak testben van jelen munkahelyén. 

f V ^ IKREK: Meglepetésszerű híreket 
kaphat, kicsattan a boldogságtól. 

Kollégái irigylik jókedvét, megpróbálhatnak 
keresztbe tenni. Jó kedélyének azonban 
semmi nem szabhat gátat! 

RÁK: Csupán szolid előrelépés fi-
^ ^ 1 gyelhető meg a pénzügyek terén. A 
várt folyamatok késni látszanak. Ez a tény 
ne lombozza le. támogassa rokonait! 

OROSZLÁN: Mai társaságát sokan 
* ™ ! irigylik! Kapva kapjon a lehetőségen, 
kedves Oroszlán! Hívja el az illetőt egy meghitt 
vacsorára, ahol akár egymásra is találhatnak! 

O SZŰZ: Ügyeljen ingóságaira, mert 
^ i könnyen lába kelhet egy-két kedvelt 

tárgyának! Győződjön meg róla, hogy jól be-
zár mindent! Este tartózkodjon otthonában! 

/ W \ MÉRLEG: A csillagállás még pozi-
w w ú í v a b b a n hat a Mérlegre, mint ed-
dig. Fortuna is mintha ön mellé állna a hét 
második felében. Este korán térjen nyugo-
vóra, pihenje ki magát! 

' V SKORPIÓ: Sok időbe telhet, míg 
i végre megtalálja, amit szeretne. Türe-

lem rózsát terem, kedves Skorpió! Örülni fog, 
hogy nem adta fel túl könnyen a keresését. 

¿ s . NYILAS: A külsőségek szokatlanul 
nagy szerepet: kapnak a Nyilas éle-

tében. Ez mindaddig nem rossz, míg másra is 
marad pénze! Ésszerűen ossza be forintjait! 

BAK: A családban uralkodó harmó-
Z K k . nia és a kölcsönös megértés a leg-
fontosabb. Próbálja ezt fenntartani! Minden 
más ügyét tolja hátrébb a családjánál! 

j r f r VÍZÖNTŐ: Ismételten kénytelen visz-
szavonulót fújni a környezetében: Nem-

sokára eljön az ön ideje, kedves Vízöntő! Addig 
csendben nyalogassa sebeit szőjön tervet! 

HALAK: Adjon az embereknek, ma 
^ ^ a Halakon a sor! Segítsen társain, 
álljon ki mellettük! Később kamatostul visz-
szakapja kedvességét, odaadását. 

TISZTELT OLVASOINK! 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a 
jogot arra. hogy a beérkezett észrevételeket 
esetenként rövidítve, szerkesztett formában 
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tük-
rözik, amelyek nem teltétlenül egyeznek 
meg a szerkesztőség véleményével. A jövő-
ben leveleiket csak teljes névvel, lakcím-
mel Ae lefonszámmal fogadjuk. A lapban 
ezentúl azon levelek, e-mail üzenetek jelen-
nek meg, amelyeknek írói nem kérik anoni-
mitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk 
meg és nem adunk vissza. 

TÓTH ISTVÁN 
csatornaőr. 
- Ha a vásárhelyi Rádió 7-re gon-
dol, akkor azt bizony rendszere-
sen hallgatom, igaz, Békéssám-
sonon élek, de az én településem 
közel van a városhoz. Minden 
műsoruk tetszik, érdekel, mi tör-
ténik a városban, főleg, hogy mi 
változik ennek a nagyvárosnak a 
gazdasági életében. 

KOVÁCS MÓNIKA 
élelmiszer-eladó: 
- Mostanában egyáltalán nem 
hallgatok rádiót, ugyanis éppen 
elég gondom van a két gyerme-
kemmel, a legkisebbel nemrég 
jöttünk ki a kórházból, azaz ren-
geteg dolgom van. Háttérzené-
nek a Sláger rádió megy otthon, 
ugyanis arra van beállítva az állo-
máskereső. 

DEKANYIDA 
nyugdíjas gépi varró: 
- Kifejezetten szeretem a Rádió 7 
műsorait, s arról nem is tudok, 
hogy másik helyi adó működne a 
városban. Azért szeretem, mert 
tájékoztat a helyi dolgokról, s jó, 
nekem való zenéket sugároz. 
Kedvencem a Szívküldi, ezzel 
csak az a bajom, hogy kicsit so-
kat beszélnek benne. 

• POSTABONTAS 

In memóriám Erdei Imre 
Tudtuk, hogy be fog következni, de nem akartuk el-
hinni. Mert azt gondoltuk, az acélt semmi sem tehe-
ti tönkre. Mert Imre, fiatalabb kollégáknak már Im-
re bácsi, acélból volt. Vagy sziklából. De mindeneset-
re egyik tartópillére, oszlopa szeretett iskolájának, 
iskolánknak, a Ságvárinak. Tulajdonképpen össze-
forrt a nevük. Mármint Erdei Imrének és a Ságvári 
gimnáziumnak. Mert az akkor még fiatal, szinte pá-
lyakezdő matematika-fizika szakos tanár a gimnázi-
um megalakulása óta ott tanított. Nála hosszabb 
időt e falak között szinte csak Greff Gyula bácsi töl-
tött, de őt úgysem lehetett túllicitálni - hűségben. 
Imre ebben a sorban a második, a Ságvári tartóoszlo-
painak sorában. De sajnos az idő előrehaladtával, 
ezek az oszlopok panteonná kövülnek. Nos ebbe a 
panteonba költözött január negyedikén barátunk, 
kollégánk, Erdei Imre. A sors különös fintoraként a 
születésnapomon ment el. Most hogy ünnepeljem 
ezek után a születésnapomat? A válasz egyszerű. Rá 
emlékezve. Szerencsére van mire. Tizenhat éven ke-
resztül voltunk szinte elválaszthatatlanok. Az utol-
só négy osztályához, ugyanis engem kért fel helyet-
tesnek. Rengeteget utaztunk együtt, volt időm át-
venni tőle a pedagógia legjobb fortélyait. Imádta a 
gyerekeket, s bár mindig keménykezű vezető volt, a 
srácok mindig tudták, számíthatnak az „ofőre". De 
a tanítás is nagy szenvedélye volt. Mivel az iskola 
profilja miatt pályafutása nagy részében csak a fizi-
kát tanította, abban tört a csúcsokig. Nem feltétlen 
az volt a célja, hogy a tanítványok Nobel-díjig jussa-
nak a fizika tudományában, de a tárgya megszerette-

tése mindennél fontosabb volt számára. Nemcsak 
az egykori osztályai, tanítványai fognak rá jó szívvel 
gondolni, hanem a keze alól kikerülő fizikatanárok 
is. Senki sem távozott tőle üres puttonnyal. A taní-
tás módszertanát, minden nyitott szemű és nyitott 
szívű tanárjelölt elleshette Erdei Imrétől. Arról pe-
dig, hogy milyen szeretni való kolléga volt, ódákat le-
hetne zengeni. A mindenkori Radnóti-Ságvári foci-
meccsek utáni harmadik félidőben a vele megtörtént 
esetek voltak az est fénypontjai. Ráadásul mint igazi 
férfiember nagyon jól főzött. Ezeken az estéken őt 
mint a szakácsok gyöngyét is köszönthette a két tan-
testület labdakergetésben ügyes része. S amikor a 
nóta is „előkerült", abban sem vallott szégyent. Sze-
rette az életet, szeretett élni. S a sors is kegyes volt 
vele sokáig. Egészen a nyugdíjba vonulásának évéig 
soha, egyetlen napot sem hiányzott az iskolából. Mi-
kor kiderült a betegsége, sztoikus bölcsességgel így 
foglalta össze az életét: Volt hetvenkét és fél, jó 
évem, s egy rövid szakasz, ami... Nem idézném hisz 
mint faluról jött, egyszerű, tisztaszívű ember, ebben 
is az igazat mondta. Már csak az volt a sorsunk, hogy 
január 18-án elkísérjük őt utolsó útjára, hitének 
megfelelően a református temetőbe. Megsirattuk, 
mert a sírásnak is van ideje. De biztos vagyok, hogy a 
legelső kvaterkázásnál már újra tudunk nevetni, ha 
ő kerül szóba. S azt, hogy ne kerüljön szóba, el sem 
tudom képzelni. Mert Imre addig él, amíg mi, bará-
tai, kollégái és diákjai a szívünkben hordjuk. Az pe-
dig nem kis idő. Ha nem is öröklét. 

BÁROK ISTVÁN, SZEGED 

Nincs tere az ellenzéki javaslatoknak 
A pobtikai kultúra újabb elszomorí-
tó példájának lehet tanúja a figyel-
mes újságolvasó. A Fidesz-frakció 
múlt pénteken tájékoztatta a sajtó 
képviselőit, hogy hamarosan javas-
Htot nyújt be a szegedi közgyűlés-
nek, mely városunk egészségügyé-
nek átfogó, öt évre szóló, pobtikai 
konszenzuson alapuló programjá-
nak kialakítását kívánja megcéloz-
ni. Külön hangsúlyoztuk a felelősen 
gondolkodó pártok közötti együtt-
működés szükségességét, hiszen az 
egészségügy - ezen keresztül pedig 
az egyes emberek egészsége - nem 
lehet politikai viták kereszttüzében. 
Őszintén hittük, hogy egy olyan ja-
vaslatról lehet érdemben egyeztetni, 
mely a szegedieknek átlagosan alig 
kerülne többe 90 forintnál, mégis 

hosszú évekig segíthetné őket, hogy 
a lehetőségekhez mérten a legjobb 
egészségügyi ellátórendszer álljon 
rendelkezésükre. Tévedtünk. A ha-
talmi gőg és . rogancia nem enged 
teret az ellenzéki javaslatoknak. A 
városvezetés gondolkodás és mérle-
gelés nélkül lesöpör minden ellen-
zéki kezdeményezést, amely rávilá-
gít a fennálló hiányosságokra és 
problémákra. Már-már mosolyt fa-
kasztó, ahogy ez jelen esetben tör-
tént. Solymos László, Botka László 
kabinetfőnöke, úgy ítélkezett egy el-
lenzéki javaslat felett, hogy az még 
be sem érkezett a városházára. A 
Délmagyarország hétfői (01.17.) 
számában a városvezetés már ne-
met mondott egy javaslatra, ame-
lyet még nem is volt módja hivatalo-

san kézbe venni. Botka László még 
annak sem enged teret, hogy a kor-
mánypárti képviselők önállóan ala-
kítsák ki véleményüket. Nem és 
punktum! Sajnáljuk, mert nekünk 
ellenzékben csak a javaslattétebe 
van lehetőségünk. Bármilyen ma-
kacs és értelmetlen is a városvezetés 
dacos ellenállása, a kérdés a közgyű-
lés elé fog kerülni. Ott talán számít-
hatunk a megfontoltabban és józa-
nabbul gondolkodó kormánypárti 
képviselők támogatására. 

SZÖLLŐSI BÉLA 
FRAKCIÓVEZETŐ, 

HŰVÖS LÁSZLÓ 
FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES, 

FIDESZ MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG SZEGEDI 

FRAKCIÓJA 

Utazás és zsúfoltság 
Naponta utazok helyközi buszokkal, és szomorú 
tapasztalataim vannak a pénteki utazásaim során. 
A diákok, dolgozók, idősebb emberek szinte egy-
szerre indulnak haza. A Tisza Volán pedig ugyan-
úgy indítja járatait, mintha ugyanannyi utas lenne, 
mint a többi napokon. Sajnos nem így van. Mind-
annyian szeretnénk hazajutni. Szegedről Makó irá-
nyába, pénteken legalább 1 órát kell várakozni, már 
a volt cipőgyárnál, mikor feltűnik egy busz. És nem 
áll meg, mert már(?!) tele van. Csak annyit szeret-
nék, hogy ha lehet, mentesítő, illetve kisegítő jára-
tokat küldjenek. Ha már havonta kifizetjük a bérle-
tet (16-17 ezer Ft), megérdemelnénk, hogy ne lap-
jára fordulva, nyomorogva utazzunk. Ez évek óta 
így megy. Kíváncsi vagyok, mikor lép majd ez ügy-
ben a Tisza Volán Rt. 

TÓTH TÜNDE, SZEGED 

Az idő múlása 
Meg kellett újítani az igazolványaimat, ehhez új 
fényképeket kellett csináltatnom. Meghökkentem, 
amikor kézhez kaptam a rólam készült felvétele-
ket. Ez lennék én? Készítettek egy egész sorozatot, 
éppen ezért maradt belőle jó néhány, és ezeket oda-
raktam a régi fényképek közé. Amikor kinyitottam 
a tárolódobozt, nézegetni kezdtem a rólam készült 
régi fotókat. Ez esetben nagyon elégedetten szem-
léltem, pedig amikor azok elkészültek, akkor sem 
akartam kibékülni önmagam látványával. Ha az 
ember mindennap láthatja a saját tükörképét, nem 
veszi észre a változást. Könnyen lehet, hogy ha tíz 
év múlva, vagy annak elteltével ismét elébem ke-
rülnek a ma készült képeim, nem leszek annyira 
elégedetlen önmagam látványával. 

TÓTH ANTAL, 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

CSOROG A TELEFON 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasz-
talataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok 
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől 
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 
30/218-111 l-es mobiltelefonszámon, amelyen 
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tokéi delmagyar.hu címre küldhetnek. 

HAJNÓCZY UTCA 
A 424-267-es telefonról jelezték, 
hogy Szegeden, a.Hajnóczy utcai 
óvoda mellett egy téglarakás ve-
szélyezteti a gyermekek bizton-
ságos közlekedését. 

PÉLDAMUTATÁS? 
Kovács András és Vass László 
szegedi olvasó úgy véli, nem iga-
zán rendőrhöz méltó példás éle-
tet él(t) ifjabb Kumbor Tibor, és 
ezen feletteseinek el kellene gon-
dolkodni. 

KISPOSTA 
A 323-071-ről telefonáló szegedi 
olvasónk felháborítónak tartja a 
rókusi kisposta bezárását. 

CENTRUM 
A 70/332-9795-ről javasolta ol-
vasónk, hogy a Centrumba pél-
dául inkább egy Ikea kellene, 
mert az ilyen típusú üzlet hiány-
zik Szegeden. 

LÉLEKTELENEKRŐL 
A tegnapi Csörögben megjelent 
véleményre reagált Csóka Károly 

szegedi olvasónk: szerinte, akik 
közömbösek a határon kívül élő 
magyar testvéreikkel szemben, 
azok esetében nincs értelme lé-
lekről beszélni. 

KATASZTRÓFÁK 
Gulyás Jenő szegedi olvasónk 
úgy véli, hogy nem ártana szű-
kebb pátr iánkban is felkészül-
ni (anyagilag, illetve eszközök-
kel) a katasztrófahelyzetek ke-
zelésére, mer t ma már a kato-
naság segítségére sem lehet 
számítani . 

KERÉKPÁRTOLVAJ 
A 493-712-ról figyelmeztet min-
denkit olvasónk, hogy a Retek 
utcában egy kisgyermekes anyu-
kától lopták el a néhány percre 
magára hagyott kerékpárját. 

SZEMÉT 
A 20/558-5757-ről a baktói tele-
fonáló úgy véli, hogy a kiskerte-
seknek is kellene szemétdíjat fi-
zetniük, akkor talán nem vinnék 
a hulladékukat a töltést övező er-
dősáv területére. 

Mára kérdeztük, 
Hal lgat -e h e l y i 
rádiókat? 

Következő kérdésünk: 
T a n k o l - e 

á r e m e l é s e k 

e l ő t t ? 

IGEN NEM Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! < IGEN vagy NEM) ! AzSMSuMázisammMünjavenrttúríénic 

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

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
FODOR ZSÓFIA 
Január 17., 21 óra 45 perc, 3250 g. Sz.: 
Molnár Andrea és Fodor Gábor (Sze-
ged). 
GAZSÓ ÁKOS PÁL 
Január 18., 0 óra 40 perc, 3600 g. Sz.: Sza-
bó Andrea és Gazsó Ákos (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
KÁROLYI DÁVID 
Január 17., 15 óra 25 perc, 2220 g. Sz.: 
Bodré Piroska és Károlyi Mihály (Vásár-
hely). 

MAK0 
SIMON ZÉTÉNY 
Január 17., 16 óra 0 perc, 4000 g. Sz.-. Dok-
tor Julianna és Simon Jenő (Makó). 

SZENTES 
PÁLFI EVELIN 
Január 17., 14 óra 17 perc, 2920 g. Sz.: 
Nagy Bernadett és Pálfi Ferenc (Tömör-
kény). 
FARAGÓ PATRIK 
Január 17., 16 óra 54 perc, 4040 g. Sz.: Pu-
lya Andrea és Faragó Csaba (Szentes). 

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 órától 
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged. 
Kossuth Lajos sgt. 15 -17 . (a Szilágyi utca 
felől). Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszü-

neti napokon reggel 7.30 órától másnap 
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth 
Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Te-
lefonszám: 62 /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) 62/548-294. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
VÁSÁRHELYEN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá-
tól 02 óráig: 62/249-529. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
MAKÓN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá-
tól 02 óráig: 62/212-515. 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3., 
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős 
esetben! Tel.: 62 /547-174. 

http://www.delmagyar.hu

