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Politizálj on-e az egyház \ 

KOSZTA JULIANNA 
munkanélküli: 
- Ne, egyáltalán nem szeretném. 
Ritkán, de azért járok templom-
ba. Ott az embereknek megnyug-
tatásra lenne szüksége, nem pedig 
arra, hogy felzaklassák őket. Úgy-
is mindenhonnan ömlik ránk a 
politika. A templomban arról sze-
retnék prédikációt hallgatni, hogy 
hogyan értessük meg könnyeb-
ben magunkat egymással. 
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Q r : KOS: Elfoglalt, rohanó nap vár a 
Kosra. Karrierje felfelé ívelhet, egy 

kecsegtető kinevezés is lehetséges. Legyen 
bátor, és merjen kockáztatni! 

• M & BIKA: Pénzügyeit óvatosan kezelje! 
* I Legyen körültekintő, szakértővel 

beszélje át a dolgait! Vigyázzon azonban, 
hogy ne csak a pénzügyekre koncentráljon! 

f V ^ IKREK: Rohanó napjába nem biztos, 
I hogy minden belefér, amit eltervezett. 

Rangsorolja dolgait, mást nem tud tenni. 
Kénytelen fontossági sorrendet felállítani. 

^ ^ : RÁK: Végre megveheti azt amire már 
^ ^ i régóta vágott. Ha bútort vásárol, várja 
meg párját a választással. Este ünnepeljék meg 
szerzeményüket egy hangulatos étteremben. 

OROSZLÁN: Ha szereti a klasszi-
kusokat, szerezzen be új CD-ket, és 

munka után lazuljon el egy meleg tea mel-
lett. A zene csodákra képes, nagyban befo-
lyásolja hangulatunkat. 

f m SZÚZ: Sok kicsi sokra megy, ezt ma 
^ ' ö n is tapasztalhatja. Összegyűjtött 

pénzét fektesse be, kamatoztassa. Az anya-
giak, a pénzügyek dominálnak a mai napon. 

/ Ü \ | MÉRLEG: Komoly ígéretet csikar-
w w I h a t n a k ki önből, amit később már 
nem tud visszaszívni. Az adott szó kötelez. 
A mai napot még biztos felemlegeti. 

V j SKORPIÓ: Ma szürkének, unal-
1 masnak találja életét. Keresi a ka-

landot, az izgalmat. Ez a hirtelen kaland-
vágy, ami nem jellemző a Skorpióra, a csil-
lagok hatásának tudható be. 

J k . | NYILAS: A hét elsé napját igen 
A * ! rosszkedvűen kezdi. Valószínűleg 

nem pihent eleget a hét végén. Érthetően 
rosszkedvű, semmihez se érez affinitást. 

: BAK: Új ismerősöket, barátokat kí-
T J ^ Iván szerezni. Ez esetben tegyen is 
valamit az ügy érdekében! Menjen társa-
ságba, ismerkedjen, flörtöljön! 

VÍZÖNTŐ: Az eladásoknak és a vá-
I sárlásoknak kedvez a nap. Az üzleti 

ügyeket illetően azonban kérje ki szakértő 
véleményét! Aki lassan jár, tovább ér! 

í HALAK: Üzlettársai új lehetőséget 
^ ^ (láthatnak az önnel való együttműkö-
désben. Ha ma ajánlatot tesznek, várassa őket 
válaszával. Próbáljon gondolkodási időt nyerni! 

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 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. 

SZÉKÁCS GYÖRGY 
ügyvéd: 
- Politizáljanak, de az ne pártpo-
litikai állásfoglalást jelentsen. A 
véleményformálást úgysem ke-
rülheti el egyikünk sem. Az egy-
ház képviselőinek, mivel csalá-
dokkal és közösségekkel foglal-
koznak, tájékozottnak kell lenni-
ük a lehető legtöbh témában. A 
pártokról azonban egyáltalán ne 
alkossanak véleményt! 

BLUTMAN GELLERT 
gimnazista: 
- Ne, ne politizáljanak. Nem szí-
vesen hallgatom a tévében sem, 
amikor a két nagypárt követői 
ölik egymást. Természetesen én 
is tájékozódom a világról az új-
ságban, megnézem a híreket, de 
a pártok nem érdekelnek. Min-
den velük kapcsolatos esemény 
és szereplés kizárólag a gyűlölet-
ről szól. 

SISAKNE LORINCZ ETELKA 
nyugdíjas iskolatitkár: 
- Ne, én sem szólok bele, hogyan 
vezessék a szertartást, ezért ők se 
avatkozzanak bele az én magán-
életembe. Megrögzött materia-
lista vagyok. Ezzel együtt úgy 
gondolom, a papoknak nem az 
egyik vagy másik politikai cso-
portot kellene támogatniuk. Be-
széljenek az általános emberi ér-
tékekről! 

p 0 s t a b 0 n t a s 

Egymillió forintos támogatás a klinikának 
Kerékgyártó György, a MatávkábelTV Kft. értékesí-
tési és marketingigazgatója a közelmúltban átadta 
a társaság 1 millió forintos adományáról szóló em-
léklapot a szegedi új klinika Aneszteziológiai és In-
tenzívterápiás Alapítvány részére. A klinika mű-
szerparkja fejlesztésére fordítja ezt az összeget. 

Dr. Pető Zoltán egyetemi tanársegéd, a szegedi új 
klinika Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Alapít-
vány képviselője az 1 millió forintos adomány átvé-
telekor elmondta: 

„A MatávkábelTV adományából 3 darab, a vér 
oxigéntartalmát mérő műszert, és egy, a beteg által 
vezérelhető fájdalomcsillapító pumpát veszünk. Az 
első eszköz a szívverésen kívül a vérben szállított 

oxigén szintjére figyel, és ha az lecsökken veszélye-
sen alacsony szintre, hangos riasztással adja azt 
tudtunkra. így elkerülhető az alacsony oxigénkíná-
latból adódó oxigénhiányos állapot fellépte, amely 
akár halálos kimenetelű is lehet. A pumpa alkal-
mazásával a nagy műtéteken átesett betegek saját 
fájdalomérzésüknek megfelelően, az orvos által be-
állított biztonsági határokon belül vezérelhetik a 
fájdalomcsillapító adagolását. Az önkontroll érzé-
sével szabadabbnak és függetlenebbnek érezhetik 
magukat az ápolószemélyzettől, és a saját fájda-
lomérzetüknek megfelelően építhetik fel a fájda-
lomcsillapító terápiát." 

FREI ANDREA 

Üzenet egy mozgáskorlátozotti parkolóból 
Kellemetlen élményben volt ré-
szem a közelmúltban, amikor 
egy nő beállt Suzukijával a moz-
gáskorlátozotti parkolóba. Az ő 
és a hozzá hasonlók figyelmét 
szeretném felhívni, hogy a ne-
künk fenntartott parkolóhelyet 
kizárólagosan az érvényes moz-
gáskorlátozotti parkolási enge-
déllyel lehet használni. Ez min-
den ép autóstársunkra érvényes. 
Ön ezt a szabályt megszegte feb-
ruár 9-én, a Lidi parkolójában. 
Én bátorkodtam a Suzukija mögé 
állni, ami szintén szabálytalan, 
de súlyos mozgáskorlátozottként 
nem tudtam máshol megállni. 
Azt hiszem, mindketten vétkez-

tünk. így nincs mit egymás sze-
mére vetni. 

Amennyiben a számunkra 
fenntartott helyen parkol olyan 
személygépkocsi, amelyen nincs 
elhelyezve érvényes mozgáskorlá-
tozotti parkolási igazolvány, a 
mozgáskorlátozott személy hív-
hatja a 107 telefonszámot, ahol 
bejelentést tehet. A rendőrség pe-
dig elszállíttatja a tilosban várako-
zó személygépkocsit. Ez a szabály 
nemcsak a város területére érvé-
nyes, hanem a nagy bevásárlóköz-
pontok előtt kijelölt helyeken is. 

Kedves Hölgyem! Sajnálatos-
nak tartom az ön modorát és leg-
jobban azt fájlalom, hogy a hátsó 

ülésen egy óvodáskorú gyermek 
is hallotta azokat a nyomdafesté-
keket nem tűrő szavakat, amiket 
használt. Úgy gondolom, az em-
beri együttérzés önből teljesen 
hiányzik. Megjegyezni kívánom, 
hogy mi, fogyatékos emberek 
tiszteletben tartjuk ép társain-
kat, és ezt viszont is elvárjuk. 

Remélem, ezt az írásomat sok 
személygépkocsi-vezető olvassa, 
és az elkövetkezendő időszakban 
nem használja a számunkra kije-
lölt helyet. 

TÓTH MARGIT, 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 

CSONGRÁD MEGYEI 
EGYESÜLETE 

Csak a hála szavaival 
Tisztelt Gizi néni! Hálás szívvel gondolunk önre, 
hogy önzetlenül ajándékozta meg a mentőszolgála-
tot és a szolgálaton keresztül mindazokat, akiknek 
az újraélesztő készülékre bármelyik pillanatban 
szüksége lehet. Sajnos nagyon sokan vagyunk kicsi 
országunkban olyanok, akik szív- és érrendszeri 
betegségben szenvednek. Még többen leszünk 
azonban, ha sokan elolvasták Kövér Károly cikkét a 
lap február elsejei számában. Idézet a cikkből: 
„...de az már túlzás, hogy a legújabb divatot követ-
ve most már boldog-boldogtalan adakozik, miköz-
ben lubickol a dicsfényben, hogy Ő milyen jó". 

Kedves Gizi néni! Biztos vagyok abban, hogy ön a 
továbbiakban is vízben szeretne lubickolni és nem 
dicsfényben, mert aki ekkora jótettre szánja el ma-
gát ilyen korban, azt biztosan a szeretet vezérli, há-
la érte. A magát Tiborénak titulálni merő Kövér(ek) 
álmegoldásnak, és bizonyos fokig képmutatásnak 

tartják a jótékonyságot. Azt javasolom az ilyen fel-
fogásban lubickoló embereknek, ha majd netán 
szükségük lesz egy defibrillátorra, erősen tiltakoz-
zanak a segíteni szándékozó mentőszolgálatosok-
nál annak használata ellen. Egyébként már több 
éve várom - amióta elbódít cikkeivel Kövér Károly 
- , hogy válaszoljon egyik volt tanítványának, aki 
akkor kübekházi lakosként kérdezte - mi történt, 
az iskolában nem ezt tanította nekünk. Nos, a ta-
nár úr azóta is hallgat. Pedig kíváncsi lennék vála-
szára, esetleg a köpenye színének másik oldalára. 

Kedves Gizi néni! Az isten áldja meg jóságát, és a 
hasonló felfogásban gondolkodó embertársaimat. 
Talán szerencsés lett volna e két irományt a sajtó 
hasábjain egy oldaba tenni, látván azt, hogy vilá-
gunkban mekkora felfogásbeli különbségek van-
nak. 

CZIKKELY LÁSZLÓ, SZEGED 

A turista szemével: egy másik világ? 
Fekete Klára szürkeségről, meg-
torpanásról és alvó városról szá-
mol be soproni látogatásáról szóló 
írásában, én azonban mostaná-
ban Sopronban járva csodát lát-
tam! Szükséglettől szorongattat-
va belvárosi bóklászásom során 
emlékeimben kutatva rátaláltam 
egy föld alatti nyilvános illem-
helyre, és ekkor láttam a csodát. 
Az írás szerint reggel 8-tól este 20 
óráig van nyitva, vasárnap kivéte-
lével. De nem ez a csoda, hanem 
az, hogy annak használata ingye-

nes, és az előtérben papír kéztörlő 
és folyékony szappan van elhe-
lyezve. És tisztaság van. Az előbb 
említett tisztálkodási szereket 
még senki sem lopta el (pedig már 
délután 3 óra volt). Kezelő, sze-
mélyzet sehol. Azt, hogy a helyi-
ség kinek a tulajdona, ki üzemel-
teti (tisztítja, gondoskodik a kellé-
kek pótlásáról, stb.), az nem tűnik 
ki semmiből. Nincs kiírva, hogy 
„Gyertek ide turisták!", de azért 
így is lehet tenni valamit ennek 
érdekében. Feltehetően az önkor-

mányzat rendelkezésére és költ-
ségére történik mindez. Milyen jó 
volna ezt Szegeden is megvalósí-
tani nemcsak a turisták, hanem a 
város polgárainak hasznára is. 
Legalább a tervezett új fejleszté-
seknél - mint a Szent István tér, a 
Széchenyi tér rekonstrukciója -
szint alá helyezve az ilyen létesít-
ményeket, így azok nem ronta-
nák a városképet. Ajánlom figyel-
mébe a tervezőknek és a döntés-
hozóknak. 

BALOGH GÉZA, SZEGED 

c s o r o g 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. 

KABELTEVE 
Szecskár István a kábeltévés vé-
telkimaradásra tett panaszt. 
Harcsa-Pintér Sándor, a Matáv-
kábel TV Kft. szegedi kirendelt-
ségének értékesítési előadója el-
mondta: a február 14-18. közötti 
időszakban a társaság a kábelte-
levíziós hálózatán a rendkívüli 
időjárás okozta hibák javítási 
munkáit végezte Szeged több 
pontján, így a Bártfai u. környé-
kén is annak érdekében, hogy a 
hideg és a nagy havazás komo-
lyabb üzemszüneteket és meghi-
básodásokat a későbbiekben ne 
okozzon. A munkálatok - jelle-
gükből adódóan - időszakos vé-
telkimaradással jártak, melyért 
ezúton is köszönik előfizetőik 
türelmét és megértését. 

ÜGYNÖKLISTA 
A 30/292-77956-ról küldött 

SMS írója úgy véli, hogy mielőbb 
nyilvánosságra kellene hozni az 
ügynöklistát. 

MIHÁLYTELEK 
Horváth János panaszolta, hogy 
a csatornázás megkezdése óta ál-
datlan állapotok uralkodnak a 
közlekedésben Szentmihályon, 
amit most fokoznak a „hóléten-
gerek". A hitballpályánál is kriti-
kus a helyzet, 

VASÚTÁLLOMÁS 
A 20/467-428l-es telefonról ol-
vasónk a vásárhelyi vasútállo-
máson lévő illemhely erősen ki-
fogásolható állapotát tette szóvá. 

PARKOLÁS 
Kiss Mária szegedi olvasónk sze-
rint jó lenne, ha a II. kórháznál is 
parkolhatnának az odaérkező be-
tegek. 

Mára kérdeztük: 

Politizáljon-e 
az egyház? 

Kővetkező kérdésünk: 

Egyetért-e a tüntető 
gazdákkal? 

Küldje e l vá la szá t 
a kérdés napján 17 órá ig , 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS számlázába normál tanfa 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 

IGEN NEM 

e - m a i l ü z e n e t 

Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen Is fogadjuk: 
kapcsolatok@delmagyar.hu 

Sikeres szegedi rajzverseny 
A Madách Imre Általános Iskola a közelmúltban városi rajzversenyt 
rendezett, amelyen 112 tanuló vett részt. Eredmények: 

IV. osztály: 
I. Varka Réka: JGYTF Gyakorló Általános Iskola, 
II. Kócsó Berta: Tisza-parti Általános Iskola, 
III. Hódi Orsolya: JGYTF Gyakorló Általános Iskola, Horváth Diá-

na: Jerney János Általános Iskola. 
V-VI. osztály: 
I. Dávid Kata: Madách Imre Általános Iskola, Garai Ilka: Ságvári 

Endre Gyakorló Általános Iskola, 
II. Fejes Máté: JGYTF Gyakorló Általános Iskola, 
III. Mészáros Tímea: Hunyadi János Általános Iskola. 
VII-VIII. osztály: 
I. Dobó Zsófia: Madách Imre Általános Iskola, Tóth Ágnes: JGYTF 

Gyakorló Általános Iskola, 
II. Nagy Anna: Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola, 
III. Farkas Ilona: Jerney János Általános Iskola, Szollár Egon: Kos-

suth Lajos Általános Iskola. 

o r v o s i ü g y e l e t e k 

BALESETI, SEBÉSZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika 
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.) 
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 sebészeti osztályán történik. 
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 L. sgt. 15-17 . (a Szilágyi utca fe-
lől). Tel.: 62/474-374, vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
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 felöl). 
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. 

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

