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MEGKERDEZTUK MAKÓI OLVASOINKAT 

Várja-e már a tavaszt ? 

KOVÁCS MIHALYNE 
nyugdíjas: 
- Persze, hogy nagyon várom a 
tavaszt. Most a rossz idő miatt 
nem lehet dolgozni a földeken. 
Késik a tavaszi fokhagyma raká-
sa, pedig már az elmúlt hónap 
elején el kellett volna kezdeni a 
mezőgazdasági munkát. 

H0R0SZK0P 

Q P KOS: Munkája folytán utazási lehe-
tősége adódhat. Nem szabad elsza-

lasztani a kínálkozó alkalmat! Kötelessége tel-
jesítése után iktasson be egy kis városnézést! 

BIKA: Meglepetésszerűen boldogító 
• I híreket kaphat. Kollégái irigylik jókedv-

ét, megpróbálhatnak keresztbe tenni önnek. Jó 
kedélyének azonban semmi nem szabhat gátat. 

^ V j IKREK: Vigyázzon, hogy kit avat be 
i magánéleti titkaiba! Ha nem a 

megfelelő embert tünteti ki bizalmával, akár 
házassága is rámehet. 

^ t S RÁK: Az otthona, annak melegsé-
^ ^ s g e , meghittsége egyre fontosabbá 
válhat a Rák számára. Vásároljon kedves 
kiegészítőket, dekorációkat! 

A J OROSZLÁN: A tegnapinál talán ke-
vesebb problémával szembesül. De 

gondok ma Is lesznek bőven. Hamarosan 
azonban a pihenésnek, a lazításnak szen-
telheti idejét. 

SZŰZ: A hét legszebb.,legkelleme-
^ sebb napja vár önre. Élvezze ki a 

kimondottan kedvező bolygóállást! Ügyeljen 
viselkedésére, megnyilvánulásaira! 

MÉRLEG: Érthető módon fél a mo-
• w i notonitástól, a szürke hétköznapoktól, 
a megszokott dolgoktól. Színesítse meg óráit, 
mindennapjait! Vigyen egy kis színt életébe! 

SKORPIÓ: Ebben a hónapban nem 
I jó. ha a Skorpió előre iszik a medve bő-

rére. Este lepje meg kedvesét e© romantikus va-
csorával! Adjon a részletekre, romanbkázzanak! 

. NYILAS: Családja mindenben segíti, 
lés ön mellett áll. Hívja meg rokonait 

vacsorára, és köszönje meg támogatásukat! 
Kedvesét ne hanyagolja el a társaságban! 

BAK: Munkáját tökéletesen végzi 
Z J K I Nem találni kifogásolni valót ben-
ne. Jó úton halad afelé, hogy magánéle-
tében is megtalálja az egyensúlyt. Csak így 
tovább,kedves Bak! 

VÍZÖNTŐ: Üzleb ügyeit halassza ké-
T É l ísőbbre! Ne írjon alá semmilyen pa-
pírt! Ellenkező esetben rengeteg pénzt veszít-
het, ráadásul a háza is veszélybe kerülhet. 

J HALAK: A sport, a kihívások játsza-
^ ^ I nak fő szerepet a mai napon. Edzze 
testét, erősítse fizikumát! Hamarosan csodá-
ló pillantások övezik majd alakja miatt! 

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. 

DR. KECZER TAMAS 
pszichológus: 
- Szerintem már mindenki várja 
a tavaszt. A szürkeség, a hideg 
depresszióssá teszi az embert, s 
ez főleg az időseket érinti. A nap-
sütéses szép időben a jövőjét is 
derűsebben látja az ember, még a 
kedve is jobb lesz. 

KOCZKAS MIHALYNE 
nyugdíjas: 
- Nagyon várom a tavaszt. Sajnos 
beteg vagyok, egyedül élek, és nem 
szeretem a telet. Hideg van, és 
ilyenkor magába zárkózik az em-
ber. Úgy érzem, a jó idő, a meleg 
javítana a hangulatomon, és talán 
hozzájárulna a gyógyulásomhoz. 

HORTOBÁGYI KATALIN 
dísznövénykertész: 
- Több okból is várom a jó időt. 
Egyrészt a makói piacon vagyok el-
adó, és már nagyon unom a telet. 
Másrészt kertészként szeretnék a 
kiskertben dolgozni. Remélem, 
hamarosan elolvad a hó és elkez-
dődhet a mezőgazdasági munka. 

• POSTABONTAS 

Bocsánatkérés, 
a III/III-as listán feltüntetett püspök részéről 
Nem vettem komolyan azt a listát, amelyet névte-
len tettes felelősségvállalás nélkül jelentetett meg 
úgy, hogy senki sem tudja eredetét. (Az Antall Jó-
zsefnél levő listát egyik barátom többször is látta. 
Több mindent meg is beszéltek belőle, de pl. az én 
nevem szerinte nem szerepelt közte.) 

Eredetileg akkor gondoltam jelzést adni, amikor 
majd - ha lesz ilyen - a tisztázott, hivatalos lista az 
igazi és a manipulált részek, megjelennek. Végül is 
az MTV adásában, az SZDSZ nevében elhangzott 
két megszólalás hallatára döntöttem el, hogy elté-
rek eredeti tervemtől és megfogadom a lelkész úr 
tanácsát, amiben a lelkünkre kötötte, hogy vall-
junk be mindent és kérjünk bocsánatot. Megpróbá-
lok szót fogadni és felszólításának eleget tenni. 

Bocsánatot kérek azoktól, akik ki akartak utasí-
tani újmisés koromban beosztott helyemről, mert 
csak három hónapra kaptam meg a letelepedési en-
gedélyt, ami épp vasárnap járt le, de megengedték, 
hogy a hétfői posta érkezéséig maradhassak. Hét-
főn összecsomagolva vártam, hogy kivezetnek, de 
reggel 9-kor megjött a végleges letelepedési engedé-
lyem. Milyen kellemetlenséget okozhattam nekik. 

Bocsánatot kérek a röszkei tanácselnöktől, aki 
kénytelen volt rendelettel előírni, hogy a plébánia 
udvarán levő hintát le kell bontani, mert oda gyere-
kek járnak be. így kénytelen voltam annak a húsz-
egynéhány gyereknek másik helyet találni, hogy 
játszhassanak. 

Bocsánatot kell kérnem az AEH emberétől, aki-
nek szavára nem vállaltam egy nagyobb plébánia 
vezetését, mondván, hogy a helyezés a püspök dol-
ga, pedig csak a békemozgalom aktív tagjává kellett 
volna lennem. 

Bocsánatot kell kérnem a békéscsabai rendőrök-
től, akik kénytelenek voltak beidézni bűnügyben, 
mert a zsinati dokumentumokat gépeltem és pa-
poknak tovább adtam. Mivel összeszedtem, és kí-
vánságuk szerint leadtam hozzájuk, így a megígért 
börtönt nem kellett hosszabban meglátogatnom. 
Bocsánatot kell kérnem utólag a mezőhegyesi ta-
nácselnöktől, mert kénytelen volt behívni irodájá-
ba, köszönésemet sem fogadva, és letolni, mert en-
gedéllyel hitoktatni akartam. 

Bocsánatot kell kérnem attól az egyéntől, aki sű-
rűn gépelt négyoldalas beadványában közölte meg-
bízóival ötünk beszélgetését. Mennyi fáradtságba 
kerülhetett ennek titkos lehallgatásának a meg-
szervezése, leírása és beadása. Szegény nem is tud-
ta pontosan teljesíteni, mert beadványában szere-
pel, hogy: „itt halkan beszéltek és itt tudom folytat-
ni". 

Az ottani, akkori cukorgyár igazgatójától is bo-
csánatot kérek, hiszen mikor megkérdezte, hogy a 
gyárból hány hittanosom van, csak négyről szá-
molhattam be, intett a kezével, alckor nem csiná-
lok semmit, ugyanis a gyerekek ott dolgozó szüleit 
meg kellett volna fenyegetnie, hogy: „vagy hittan, 
vagy munka". 

Bocsánatot kell kérnem az egyik majori iskolave-
zetőtől, aki nem engedett be hitoktatni az iskolate-
rembe, és az iskola kerítése mellett az árokparton 
mégis tanítottam. Bocsánatot kell kérnem, akkori 
püspökömtől, aki a búcsúnkon misézett, utána el-
helyezett, mert 25 ministráns volt és az egyik sza-
badlábon lévő jezsuita prédikált. Elöljáróm akkor 
így fogalmazott: „Tudod fiam, van, amit az ember 
vasárnap még nem tud, kedden meg aláír." 

Bocsánatot kell kérnem, a szegedi rendőrpa-
rancsnoktól, aki két napon át 8-8 órás írásbeli fel-
adattal látott el a rendőrségen és „sajnos" nem volt 
megelégedve beadványommal. Bocsánatot kell kér-
nem . Tik balatoni tanácselnöktől, akinek terü-

letén nyaranta három-négy lellcigyakorlatot tartot-
tam, így illegális gyülekezést hajtottam végre s neki 
nem jelentettem be. 

Bocsánatot kell kérnem azoktól, alciknek meg 
kellett lesniük, hogy mikor vagyok távol lakásom-
tól, hogy akkor végezzék el az előírt házkutatást ná-
lam. Mennyi fáradtságukba került így készenlétben 
állni és kivárni az alkalmas időt. Pedig ha otthonlé-
tem idején jöttek volna, még egy kávét is adhattam 
volna nekik. 

Bocsánatot kell kérnem a kőszegi határőröktől, 
akik csomagomban találtak egy Mindszentyről 
szóló könyvet. Büntetésül, nagy jegyzőkönyvezés 
közepette kaptam eltiltást a következő kilépések-
től. De bocsánatot kell kérnem az akkori külügy-
minisztertől is, akitől kértem, hogy járjon közbe ér-
tem, mert nehezen tudom megmagyarázni annak a 
francia pap barátomnak, akivel együtt szerepeltünk 
szülővárosunkban az akkori KALOT előadáson, 
hogy egy könyv miatt nem mehetek ki három év 
után sem. Válasza az volt: vétkem alckora, hogy se-
gíteni nem tud. 

Sajnálom, hogy gondot jelentettem a Lendvai ut-
cai egyik h. államtitkárnak, aki kb. fél óráig próbál-
ta vétkeimet fejemre olvasni, sőt még anyagi gon-
dot is okozhattam, mert kifizették útiköltségemet 
is. Bocsánatot kérek attól a biztonságis tiszttől, aki 
püspökké kinevezésem előtt többször is meglátoga-
tott, hosszú utat megtéve, hogy be tudjon számolni 
„nézeteimről". Bár mindenben azt mondtam, amit 
gondoltam és ezt nem szépítettem, mégis olyan vé-
leményt adhatott rólam, hogy az AEH is belenyu-
godott, hogy Róma kinevezzen. 

Kinevezésem előtti utolsó találkozásunkkor fő-
nöke kérését továbbította, hogy a szokásos nyilat-
kozatot tegyem meg és írjam alá, (t.i.) hogy ha az 
állam elleni összeesküvésről tudomást szerzek, je-
lentem. (Ez egyébként akkor törvény volt.) Sajná-
lom és bocsánatot kérek tőle, mert kénytelen volt 
még párszor felkeresnie, mert főnökei „letolását" át 
kellett adnia. De itt egyben bocsánatot kell kérnem 
Miklós Imrétől is, akinek szentelésem napján nyil-
vánosan mondtam, hogy a Lékai-féle kislépéseket 
meg kell gyorsítani. Szegény, Egerben Seregély ér-
sek szentelése utáni fogadáson, ez ügyben nyilvá-
nosan maga is kioktatott. A másik „letolás" pedig 
1988-ban, szentelésem évfordulóján megjelent cik-
kem a „Szent Sebestyén" cikk megírása miatt volt, 
amelyben kifejtettem, ha azt akarják, hogy itt él-
jünk és dolgozzunk, mi minden intézkedés kell, 
hogy a vallásszabadság megoldott legyen. Pl.: szer-
zetesházak visszaadása, szabad hitoktatás, iskolá-
ink visszaadása stb. 

Nem tudok viszont bocsánatot kérni azoktól, 
akikről a közvélemény szerint, mint III/III-asnak 
megfigyelnem és beszámolnom kellett volna. Ilyen 
személy vagy személyek ugyanis nem voltak, így 
ártani sem tudtam neki vagy nekik. Ilyen kérés fe-
lém nem hangzott el, ilyen kívánságot velem nem 
közölt senki sem. Ilyen jelentést, ilyen írást soha 
sem adtam be. Ha volna, tiszta szívvel kijelentem, 
az hamisítvány. 

Remélem, a lista nyilvánosságra hozója, és an-
nak értelmi szerzője is a törvényeket semmibevevő 
magatartása miatt, a személyiségi jogok lábbal tip-
rása miatt a kellő büntetést megkapja, bármilyen 
tisztségben legyen is. így tudtam a lelkész úr kíván-
ságának feltárulkozásomat és bocsánatkéréscmet 
teljesíteni. 

GYULAY ENDRE 
SZEGED-CSANÁDI MEGYÉS PÜSPÖK, 

AZ ÁLLÍTÓLAGOS III/III-AS LISTA 
EGYIK MEGNEVEZETTJE 

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-üzeneteikct is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

GAZDAK 
A 30/283-6747-ről szentesi olva-
sónk szerint az őstermelők nem 
kapnak támogatást, terményeik-
ről nem tudják, átveszik-e tőlük 
és mennyiért? Mindez megélhe-
tésüket teszi bizonytalanná, bár 
ők nem mennek tüntetni, a szak-
miniszternek erre tekintettel kel-
lene lennie, ha nyilatkozik. 

CSÚSZÓS ÚT 
Gera Ágnes szegedi telefonálónk 
szerint szégyen, hogy a posta 
nem takaríttatta el a hét végén a 
havat az l-es posta épülete körül. 
Vasárnap többen is elcsúsztak a 
nagy forgalmú járdán - állította. 

KERÉKPÁRÚT 
Pozsonyi Sándor véleménye sze-

rint Szegeden nem kellene ilyen 
sok belvárosi utcában kerékpár-
utat létrehozni, a Kárász utcán 
kerekezőket pedig büntetni kelle-
ne. 

KÜBEKHÁZA 
Fürdők Mátyás örömmel mesél-
te el, hogy Kübekházán az önkor-
mányzat figyelmességét jelzi, 
hogy a község lakosai születés-
napjukra köszöntő sorokat tar-
talmazó levelet kapnak. 

REKLÁMOK 
A 70/582-4234-ről érkezett SMS 
küldője sajnálatosnak tartja, hogy 
a Felső Tisza parton, a volt sóház 
épületét üzletek reklámjai csúfít-
ják. Jobban át kellene gondolni, 
hol legyenek hirdetési felületek. 

Mára kérdeztük: 
Várja-e már 
a tavaszt? 

l i l i l í 

Következő kérdésünk: 
K ö s z ö n t i - e 
n ő i s m e r ő s e i t ? 

IGEN NEM K ü l d j e e l v á l a s z á t 
a ké rdés nap ján 17 ó r á i g , 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS szémüzasa nomvV tanfa szerint lőnénk 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazha t az 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 

GYÖNGYÖSI REKA 
Március 4 ,15 óra 50 perc, 2800 g. Sz.: Bi-
hal Beáta és Gyöngyösi Mihály (Sándorfal-
va). 
FÁBIÁN BOGLÁRKA DÓRA 
Március 4., 17 óra 35 perc, 3100 g. Sz.: Ta-
kács Erzsébet és Fábián Zoltán (Szeged). 
GŐGH PETRA 
Március 4., 19 óra 10 perc, 3320 g. Sz.: 
Csengeri Tímea és Gogh József (Szeged). 
P I N T Y E MÁTÉ 
Március 5., 8 óra 30 perc, 3550 g. Sz.: Ör-
dögh Szilvia és Pintye Tamás (Röszke). 
SÜLI-ZAKAR BÁLINT 
Március 5., 15 óra 10 perc, 3510 g. Sz.: Pa-
ray Katalin és Süli-Zakar Róber (Szeged). 
OLASZ LAURA 
Március 5., 16 óra 29 perc, 3100 g. Sz.: Mi-
hala Szilvia és Olasz Attila (Szeged). 
HANDL-VÍGH 
RUBEN DOMINIK 
Március 5., 15 óra 50 perc, 2980 g. Sz.: 

Vígh Melissza és Handl László (Kiskundo-
rozsma) 
KIJJONDZSITY OLIVÉR 
Március 3., 12 óra 43 perc, 3800 g. Sz.: 
Szegi Ildikó és Kujondzsity Sándor (Szeged). 
BARNA BENCE 
Március 6., 6 óra 10 perc, 3060 g. Sz.: Dju-
lal Edit és Barna Attila András (Röszke). 
KALYDIPÉTER 
Március 1., 10 óra 0 perc, 3050 g, Sz.: Baj-
za Rita és Kalydi László (Röszke). 
VARGA B O T O N D 
Március 6„ 10 óra 10 perc, 2950 g. Sz.: 
Blabúz Ibolya és Varga László (Szeged). 
BERNÁTH 
BENEDEK AJÁNDOK 
Március 6., 16 óra 30 perc, 4900 g. Sz.: 
Gyüre Klára és Bernáth András Gábor (Sze-
ged). 
KULJÁK BRIGITTA 
Március 4., 8 óra 45 perc, 3570 g. Sz.: He-
gyi Tímea és Kulják Jenő (Szeged). 

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. 15-17. (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. 

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

