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MEGKERDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASÓINKAT 

Jól fűtenek-e a munkahelyén < 7 

VERBA BELA 
biztosítási üzletkötő: 
- Jól fűtenek a munkahelyemen, 
ami azért nem különleges ebben 
a hidegben sem, mert odahaza 
dolgozom. S az irodai munká-
hoz, amit végzek, szükség van a 
melegre. A magam foglalkoztató-
jaként én szabályozom, milyen 
meleg legyen nálam. 

H0R0SZK0P 

j U KOS: Kerülje az összetűzéseket, kü-
I lönösen a szomszédokkal! Igyekezzen 

a jószomszédi viszonyt megőrizni, még akkor 
is. ha nyelnie kell! A cél szentesíti az eszközt! 

¥BIKA: Épp eleget tudott meg új is-
1 merőséről. Végleg szakítsa meg ve-

le a kapcsolatot. Legyen következetes, és 
ne essen meg az illetőn a szíve! 

{ V } IKREK: Élete fontos részét alkotó ba-
I rátja megkeverheti a kártyát. Furcsa, 

szokatlan helyzet alakulhat ki a mai nap. Bizony-
talanul. határozatlanul várja a fejleményeket. 

^ ^ RÁK: Ha örömét leli a ruhák vásár-
^ ^ f l á s á b a n , járja a boltokat! Ma ren-

geteg szép darabra bukkanhat rá. Ez egy-
ben gyógyír lehet esetleges rosszkedvére. 

Q j OROSZLÁN: Munkája végeztével 
koncentráljon családjára! Gyerme-

keinek komoly gondja lehet, amiről ön nem 
tud! Vacsora közben faggassa ki őket, hozza 
össze a családot! 

f A SZŰZ: A vásárlásokra és a társá-
é i sági életre fejtenek ki pozitív hatást 

a csillagok. Munkája végeztével járja a bol-
tokat, invitálja barátait is! Vacsorázzanak 
együtt! 

K 7 \ MÉRLEG: Ügyeljen a helyes táplál-
W W i k o z á s r a , kedves Mérleg! Egyén sok 
teljes kiőrlésű búzából készült étket! Figyel-
jen oda az elegendő fehérjebevitelre is! 

V I SKORPIÓ: Ha segítségre van szük-
i sége, csak a telefonért kell nyúlnia! 

Különben barátai nem tudnak segíteni! A né-
ma gyereknek ugyanis anyja se érti a szavát! 

J s f NYILAS: Látogassa meg végre só-
r ^ v | gorát! Eljött az ideje a megbékélés-

nek, tegye meg ön az első lépést! Ne legyen 
büszke, tudjon bocsánatot kérni! 

BAK: Ha egy beszéd megtartására 
Z M k I kérik fel. értékelje a gesztust! Alapo-
san készüljön tel! Több száz ember figyelheti 
ugyanis minden mozdulatát, ihatja szavait! 

^ T f r VÍZÖNTŐ: Barátságába szerelem 
^ f l k l i s vegyülhet valamelyik oldalról. A 
mérleg ma azonban nagyon kibillen, tennie 
kell valamit. Ne szégyellje érzéseit! 

HALAK: Ideje elgondolkodni azon, 
^ ^ I hogy mit akar, és merre tart! Lehet, 
hogy meg kéne változtatnia munkahelyét! 
Mélyedjen magába, tervezze meg jövőjét! 

TISZTELT OLVASÓINK! 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a 
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket 
esetenként rövidítve, szerkesztett tormában 
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tük-
rözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek 
meg a szerkesztőség véleményével. A jövő-
ben leveleiket csak teljes névvel, lakcím-
mel/telefonszámmal 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. 

CSAKA ZITA 
tanár: 
- Tulajdonképpen jól fűtenek, 
hiszen termálvizet használ az is-
kola erre a célra. A gond csak az, 
hogy az iskola bizonyos részén 
lehet érezni a kinti hideget, 
ugyanis az beszökik a régi, hibás 
nyílászárókon át. Ahol újak van-
nak, ott semmi gond. 

KORPONOVICS PALNE 
eladó: 
- Jól fűtenek. Én egy nagyáru-
házban dolgozom, ahol a kom-
fortfokozat magas, nemcsak a 
vevők kényelme miat t , hanem 
a dolgozók érdekében is. Ezért 
az eladótérben és a szociális 
helyiségekben is kellemes a 
meleg. 

BASICS FERENC 
lakásszövetkezeti elnök: 
- Jól fűtenek, ami azt jelenti, 
20-22 fok közötti a hőmérséklet 
egész nap, előírás szerint. Igaz, a 
fűtésünk távfűtés, miután az iro-
da egy panelház lakásában talál-
ható, így egyenletes a meleg min-
denhol. Ennél hűvösebben ülő-
munkát nem is lehet végezni. 

P0STAB0NTAS 

Emlékezem, tehát vagyok - Emlékpontok jelölik 
Hódmezővásárhely történetét is 
Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy az emlékezésnek 
döntő szerepe van az emberré válás folyamatában, 
akkor könnyen felismerhetjük, hogy az emlékek-
ben bővelkedő XX. század szinte arra kényszerít 
bennünket, hogy tagoljuk történelmünket. Ősi em-
beri tapasztalat, hogy csak a tagolt, értelmezett is-
meret marad meg a számunkra, a többit elfelejtjük. 
Fontos tudás, hogy a történelem nem afféle abszt-
rakció, nem csupán a tudomány számára létező el-
vont jelenség, amely kizárólag gazdasági, politikai 
vagy éppenséggel szociológiai fogalmakkal leírható 
folyamatként ábrázolja mindazt, ami velünk az 
időben megtörtént. A történelem igenis apák, 
anyák, gyermekek és rokonok, sőt szomszédok 
vagy egyszerű ismerősök története. Ha a történet-
írás elveszíti kapcsolatát az emberekkel, elveszíti 
valódi szerepét az emberi kultúrában, minden gon-
dolatmenet, elemzés és értelmezési kísérlet funk-
cióját veszti. 

Kérem, nézzék el nekem ezt az elméletinek tű-
nő felvezetést, de minden további megfontolá-
som innen fakad. Ezekből a gondolatokból követ-
kezik ugyanis az a felismerés, hogy nem enged-
hetjük meg az elmúlt majd hatvan esztendő vá-
sárhelyi történetének szétporladását, mert ez a 
város csak akkor lehet polgárainak a világban ott-
hont adó középpontja, ha közös emlékezete ma-
gával viszi az elszenvedett, és olykor mégis vidá-
man végigélt majdnem öt évtizednyi történel-
mét. 

Ennek a történetnek a leghitelesebb „történé-
szei", ennek a városnak a polgárai. A magunk 
mögött hagyott XX. században az ember megta-
nult nem hinni a leírt szónak, megtanult a sorok 
között olvasni. Ha egyáltalán képesek vagyunk 
valamit elfogadni, úgy az azoknak a tanúknak a 
története, akik saját életük súlyával, saját szava-
ikkal mesélik el mindazt, ami megtörtént velük. 
Van, aki dicsér, van, aki átkozódik, van, aki me-
reng, és vannak, akik csupán nagyokat hallgat-
nak, netán hallgatva könnyeznek. Ők a történe-
lem, az ő üzeneteik méltók arra, hogy megőriz-
zük. 

A felnövekvő generációk tele vannak kérdések-
kel, amelyekre nekünk választ kell adnunk. Kik és 
hogyan élték meg Vásárhelyen az elmúlt fél évszá-
zadot: Milyen személyes sorsok jellemezték ezt az 
időszakot? Milyen volt a tárgyi környezet? Kik vol-
tak alakítói és elszenvedői ennek az ötven évnek? 
Ezen kérdések megválaszolásakor ma még úgy ke-
reshetjük a válaszokat, hogy támaszkodhatunk a 
vásárhelyiek emlékezetére. Éppen ezért itt az idő, 
hogy bemutassuk városunk hihetetlenül gazdag 
múltját, szerteágazó hagyományait, miközben azt 
is be kell mutatnunk, hogy a szabadság hiánya 
mekkora károkat okozott, és hogyan deformálta 
kultúránkat. Ezer és ezer példát tud erre mindenki 
felsorolni az élet minden területéről. Másképp la-
kunk, eszünk, szeretünk és tanulunk, ha nincs sza-
badságunk. Másképp születünk, gondolkodunk, és 
halunk meg. 

Ezért tervezzük tehát, hogy létrehozzuk Magyar-
ország első oktatási központját, az Emlékpontot, 
hogy állandó kiállítás keretében, Hódmezővásár-
hely példáján keresztül mutassuk be az 1945-től 
1990-ig terjedő időszakot. A kiállítás a vásárhelyi-
ek számára készül, így szükségünk van minden 
polgárunk támogatására, függetlenül attól, ki, mi-
ként tekint a bemutatott korszakra. A történet 
ugyanis csak akkor lehet érvényes, ha minden élő 
gondolat és vélekedés részét képezi, mert csakis ak-
kor teljesülhet az a célkitűzés, hogy eleven kapcso-

latot teremthessünk a történelem szereplőivel, az-
az a vásárhelyi emberekkel. Nem kevesebbet sze-
retnénk elérni, mint hogy kézzel foghatóvá tegyük 
azt a sokszor elvontnak tűnő történelmi folyama-
tot, amelynek eredményeképp állandóan változik a 
polgárok hétköznapi élete. 

Ugyanakkor egy olyan állandó kiállítással és ok-
tatási központtal kívánjuk megőrizni és átadni Vá-
sárhely üzenetét és a közelmúlt emlékét, amely a 
legkorszerűbb kiállítási technológiákkal és múze-
umpedagógiai lehetőségekkel élve teszi tapintható-
vá és mindenki számára is felfoghatóvá azokat a 
történelmi folyamatokat, amelyek Hódmezővásár-
helyt és lakóit érték az elmúlt ötven esztendőben. 
Emlékpontunk mementó is lesz, hiszen figyelmez-
tet arra, hogy ez az ötven esztendő nem álom, az-
zal, hogy távolodunk tőle, nem csökken a tanulsá-
gok súlya. 

Alighogy nekiveselkedtünk ennek a ha ta lmas 
feladatnak, máris kritikák fogalmazódtak meg 
a tervezett Emlékponttal szemben. A város ön-
kormányzatának testületi ülésén volt képvise-
lő, aki tör ténelemhamisí tás tól tartott . Mások a 
feladat tudományos kivitelezésére felkért szak-
embereket kifogásolták. A félreértések elkerülé-
se véget engedjenek meg egy rövid összefogla-
lást: az Emlékpont történészi koncepciójának 
kivitelezésére nem kisebb tekintélyeket sikerült 
megnyerni, min t Gerő András történészt, az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem professzorát, 
Stark Tamást, a Magyar Tudományos Akadé-
mia tudományos főmunkatársá t , Horváth Mik-
lós professzor urat , a Hadtör ténet i Intézet igaz-
gatóját, Kun Miklós professzort, aki az adott 
korszak orosz vonatkozású anyagainak egyik 
legnagyobb szakértője. A történészi munka ko-
ordinálását és irányítását pedig Schmidt Mária 
professzor asszony személyében egy olyan tör-
ténész végzi, aki létrehozta az európai konti-
nens egyik legismertebb, számos külföldi elis-
meréssel jutalmazott múzeumá t (Terror Háza], 
amelyet megnyitása óta több min t egy millióan 
látogattak meg. Nemzetközi elismertsége és tu-
dományos kvalitásai ellenére a legtöbb támadás 
természetesen az ő személyét érte, de hiszen 
önök is tudják, „senki sem lehet próféta a saját 
hazájában". Ha meggondoljuk, hogy Schmidt 
Mária koncepciója alapján, az ő szakmai veze-
tésével készült el a vásárhelyi holokausztmúze-
um, az ország eddig egyetlen állandó vidéki ki-
állításával — melyet nem csak az országos zsidó-
szervezetek fogadtak kitörő lelkesedéssel - , ne-
héz értelmezni a mostani fenntar tásokat . 
Mindez azonban fontos a majdani Emlékpont 
keletkezéstörténete szempontjából . A történe-
lem értelmezésért folytatott küzdelem ugyanis 
egyidős az emberiséggel. A lényegi munka Vá-
sárhelyen zajlik majd, ahol a közgyűjtemények, 
a levéltár és az élő emlékezet segítségével ké-
szül az a háttéranyag, amely leendő oktatási 
központ szívét adja. 

A legfontosabb mégis az, hogy emlékeznünk kell, 
hogy nem sajnálhatjuk erőnket az emlékezésért 
végzett munkára. Történetünk megőrzése, annak 
tudata, hogy „voltunk" és „vagyunk", hogy egyszer 
„nem. leszünk", de lesznek utódaink, akik ránk 
emlékezve őrzik meg emberi mivoltukat, olyan fel-
adat, amely alól kibújni - nem hiszem, hogy túlzás 
- civilizációs bűn lenne. Itt az idő, hogy nekilás-
sunk a munkának! 

DR. LÁZÁR JÁNOS, 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERE 

CSÖRÖG A T E L E F O N 

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-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

KIUTTALANSAG 
Többen, köztük Szegedről Vass 
László, Kovács Terézia, valamint 
a 30/205-2016-ról egy olvasónk 
elkeserítőnek tartja, hogy senki 
sem nyújtott hathatós segítséget 
a három gyermekét nevelő balás-
tyai apának. A milliárdosok, sok-
szoros milliomosok lelkiismere-
te felébredhetne, de főként a kor-
mányzat tehetne valamit, hogy 
az emberek ne a halálban lássák 
a kiutat nehéz anyagi helyzetük-
ből. 

VERES-PATAK 
Fodor Pál Makóról úgy véli, hogy 
a Veres-patak esetleges szennye-
zésénél nagyobb veszélyt jelent, 
ha a Békés megyei ivóvízkészlet 
megfertőződik. 

ŰRHAJÓS UTCA 
A 70/253-0505-ről érkezett 
SMS küldője logikátlannak 
tartja, hogy az Űrhajós utca ele-
jére kirakták a kátyús utat jelző 
táblát, mert az úttest olyan 
rossz, hogy esélyük sincs az au-
tósoknak arra, hogy kikerüljék 
a gödröket. 

FEGYVERTARTÁSRÓL 
A 20/977-8641-ről érkezett 
SMS írója maga is fegyvertu-
lajdonos. Véleménye szerint 
illegálisan tar tot t fegyverrel 
követnek általában bűncselek-
ményeket . Az EU tagországai 
közül a fegyvertartásra vonat-
kozó egyik legszigorúbb szabá-
lyozás éppen hazánkban érvé-
nyes. 

Mára kérdeztük: 

Jól fűtenek-e 
a munkahelyén? 

Következő kérdésünk: 
Indul-e az autója 
a hideg reggeleken? 

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

IGEN • NEM 
Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik. 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazhat az in terne ten i s : w w w . d e l m a g y a r . h u 

MEGJÖTTÜNK 

s z e g e d 
KISS LÁSZLÓ 
Február 1., 17 óra 10 perc, 3420 g. Sz.: Ta-
mási Tímea és Kiss András (Sándorfalva). 
PALÁSTI RICHÁRD MIHÁLY 
Február 7., 13 óra 40 perc, 4280 g. Sz.: Tar-
nóczi Ildikó és Palásti Mihály (Csongrád). 
SÁNDOR ILDIKÓ IMOLA 
Február 7., 13 óra 25 perc, 2280 g. Sz.: 
Molnár Angéla és Sándor Tibor (Ásottha-
lom). 
VARGA DUDÁS LILI 
Február 2., 18 óra 57 perc, 1570 g. Sz.: 
Farkas Erika és Varga Dudás István (Sze-
ged). 
FARKAS ANDRÁS MÁRK 
Február 7., 11 óra 10 perc, 3390 g. Sz.: 
Jáksó Klára és Farkas Csaba (Szeged). 
KISS BENEDEK 
Február 7., 12 óra 1 perc, 4050 g. Sz.: Már-
kus Anita és Kiss István (Szeged). 

VASÁRHELY 
GYULAFALVI ADRIENN 
Február 8., 8 óra 20 perc, 3820 g. Sz.: Ka-
pocsi Annamária és Gyulafalvi Attila (Vá-
sárhely). 

SZENTES 
VALKAITAMAS ZOLTÁN 
Február 2., 13 óra 40 perc, 2650 g. Sz.: 
Szemerédi Erika Judit és Valkai Tamás Zol-
tán (Csongrád). 
VASKOR GRÉTA 
Február 2., 22 óra 13 perc, 3130 g Sz.: Med-
vegy Tímea és Vaskor Attila Szabolcs (Szarvas). 
SZILÁGYI RÉKA 
Február 3., 23 óra 33 perc, 3460 g. Sz.: 
Széplaki Anett és Szilágyi Imre (Szegvár). 
TURICZKI GRÉTA 
Február 4., 15 óra 35 perc, 3670 g. Sz.: Pa-
taki Gréta és Turiczki Károly (Szegvár). 
BAGI GERGŐ 
Február 5., 5 óra 20 perc, 3790 g. Sz.: 
Maszlag Emma és Bagi János (Szentes). 
MÁRTON GRÉTA 
Február 6., 14 óra 58 perc, 3310 g. Sz.: 
Rácz Anita és Márton Sándor (Szarvas). 
MÁCSAI JÁZMIN FANNI 
Február 7., 9 óra 53 perc, 2760 g. Sz.: Bata 
Mónika és Mácsai József (Kunszentmárton). 
FARKAS ZSOLT ZALÁN 
Február 7., 11 óra 58 perc, 3360 g Sz.: Szarka 
Hedvig Anna és Farkas Zsolt (Árpádhalom). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szege-
den az SZ1E Traumatológiai Klinika (az új klini-
kai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) veszi fel 
és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és uroló-
giai felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 
57.) tart. A gyermeksériiltek és gyermeksebé-
szeti betegek ellátása a gyermekklinika gyer-
meksebészeti osztályán történik. 
FELNŐTT KÖZPONTI 
SÜRGŐSSÉGI 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-
löl). Tel.: 62/474-374, vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZAT 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszü-

neti napokon pedig reggel 7.30 órától más-
nap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kos-
suth L. sgt. 15 -17 . (a Szilágyi utca felől). 
Tel: 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) 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. 

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

