
14 • K A P C S O L A T O K « CSÜTÖRTÖK, 2005. ÁPRILIS 10. 

MEGKERDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT 

Nézi-e a Barátok közt sorozatot ? 

FARKAS VALÉRIA 
gyesen lévő kismama: 
- Régebben rendszeresen meg-
néztem, de m a már nem köve-
tem a sorozatot. Akkor hagytam 
abba, amikor a régi szereplőket 
kiírták a történetből. Ekkor szá-
m o m r a unalmasabbá vált, így 
már nem kapcsolok oda. 

KOVÁCS KATALIN 
könyvelőellenőr: 
- Sosem néztem ezt a sorozatot, 
mert nem jó dolgokat hallottam ró-
la. Az előzeteseit sem láttam. An-
nak idején a Szabó családot sem 
hallgattam a rádióban, az ilyen soro-
zatokat ugyanis nem kedvelem. In-
kább a kultúrműsorokat szeretem. 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
TÓT PÖZSI MÁRK 
Április 11,13 óra 48 perc, 3580 g. Sz.: Bo-
zóki Ildikó és Tót Pözsi (Mórahalom). 
ZSIGMONDI BOLDIZSÁR 
ÁDÁM 
Április 11., 23 óra 8 perc, 2750 g. Sz.: 
Csorba Renáta és Zsigmondi Balázs (Vásár-
hely). 
KUBINAÁBRIS 
Április 12., 1 óra 25 perc, 4040 g. Sz.: Aczél 
Edit Julianna és Kubina Gábor (Mélykút). 
BOROS MÁTÉ GÉZA 
Április 10., 0 óra 30 perc, 3400 g. Sz.: Süli 
Zakar Mariann és Boros Géza József (Sze-
ged-Algyő). 
GYŐRI DÁNIEL 
Április 11., 13 óra 28 perc, 4000 g. Sz.: Kós 
Andrea és Győri Zsolt (Szeged). 
KIRÁLY CSONGOR 
Április 11., 6 óra 45 perc, 3290 g. Sz.: Ko-
vács Szilvia és Király István (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
BOLDIZSÁR BENCE JÁNOS 
Április 12., 1 óra 15 perc, 3600 g. Sz.: Bagi 
Csilla és Boldizsár Béla (Vásárhely). 
HEMZŐ POLETT 
Április 12., 2 óra 0 perc, 3760 g. Sz.: Né-
meth Anikó és Hemző Krisztián (Vásárhely). 

RAHAIPETER 
Április 12., 4 óra 5 perc, 3160 g. Sz.: Hor-
váth Anita és Ráhai István (Vásárhely). 

SZEHTES 
CZILIK BALÁZS 
Április 7.. 14 óra 35 perc, 2790 g. Sz.: Da-
rabos Tímea és Czilik Róbert (Nagymá-
gocs). 
SÁRI ANDRÁS BENCE 
Április 7., 16 óra 25 perc, 3930 g. Sz.: Rácz 
Timea és Sári András István (Felgyő). 
DEBRECZENIANIKÓ 
Április 7., 22 óra 10 perc, 3610 g. Sz.: Kúti 
Veronika Tímea és Debreczeni Imre (Szen-
tes). 
NÁNÁSI RICHÁRD 
Április 8., 9 óra 12 perc, 3600 g. Sz.: Gyovai 
Erika és Nánási Róbert (Tömörkény). 
GERLICZKI BENCE 
Április 10., 8 óra 5 perc, 3380 g. Sz.: Kabai 
Andrea és Gerliczki Csaba (Gádoros). 
BESSENYEI DOMOS 
Április 10., 14 óra 33 perc, 3340 g. Sz.: 
Krasznai Erika és Bessenyei Ferenc 
(Szarvas). 
MISZLAI CSENGE 
Április 11., 0 óra 26 perc, 3760 g. Sz.: Veres 
Gabriella és Miszlai Béla (Fábiánsebestyén). 

Gratulálunk! 

HETI POLLENJELENTES 
Az elmúlt héten a nyárfák esúcsvirágzásának vol tunk tanúi. A hazai 
fajok mellett az amerikai származású hibridfák is virágoztak, így igen 
magas pollenszámokat mér tünk . Szerencsére ezek a virágporszemek 
nem okoznak szénanáthát . Annál veszélyesebbek viszont a szintén a 
virágzásuk teljében lévő nyírfák és kőrisfák pollenszemei. Az olyan 
helyek közelében, ahol sokat ül te t tek e fákból, a szénanáthások szá-
mí tha tnak az általuk kiváltott tünetekre . A mogyoró-, éger-, szil-, ti-
szafa jórészt elvirágzott, a fűz, a juhar mellett a gyertyán és a tölgy vi-
rágporának megjelenésére számí tha tunk . A szegedi Széchenyi tér 
szépséges díszfái, a magnóliák teljes pompájukban virágoznak, nagy 
esztétikai é lményt nyújtva az arra járóknak. E lomblakadás előtt vi-
rágzó fák hivatalos magyar neve liliomfa és nem tulipánfa. 

Bővebb információ: www.pollinfo.ini.hu 
DR. JUHÁSZ MIKLÓS 

EUROREGIONÁLIS POLLENINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
M a 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. 

MAGONY JOZSEFNE 
gépi varró: 
- Megnézem mindennap, egyetlen 
részét sem akarom elszalasztani. 
Azért ülök a tévéképernyő elé, 
hogy ne unatkozzam esténként. 
Kedvenc szereplőm is van, akit kü-
lönösen kedvelek, csak most ép-
pen nem jut a neve az eszembe. 

KISS MIHÁLY 
munkanélküli 
- N e m nézem a sorozatot, már 
n e m érdekel. Régebben volt, hogy 
megnéztem, de n e m talál tam 
eléggé érdekfeszítőnek. Inkább a 
közéleti műsorokat szeretem, 
azokat nézem a tévében. A Bará-
tok közt pedig nem ilyen műsor. 

• P0STAB0NTAS 

A porlasztók professzora volt 
Közel két és fél évtizeddel ezelőtt i smer tem meg a nemrég eltávozott 
Tombácz Antalt , az autóklub műhelyében. 

Ő már akkor a precízségéről adott tanúbizonyságot, amikor a motor 
főegységét pillanatok alatt szétszerelte és újraindításkor az ismét friss 
erőre kapott. Vállalkozását később otthon folytatta, újításait mindig az 
ügyfelek megelégedésére alkalmazta. Kiváló kollégákat képzett, akiknek 
átadta szakmai tapasztalatait. Ha pihenésre kényszerült segédei igye-
keztek úgy ellátni feladatukat mintha maga a mester csinálta volna. 

Kedves Tóni! Mindenki büszke lehet, aki a kezed alatt, a Tom-
bácz-műhelyben dolgozhatott . Utolsó beszélgetésünkkor még biza-
kodtál, kevés pihenésről és a tavaszról álmodoztál, mert neked meg-
vannak a feladataid. Ezért is okozott megrázó fájdalmat, amikor meg-
tud tam, hogy a te „motorodat" már n e m tudták újraindí tani . Pedig te 
szaktudásoddal mindig megbűvöltél minden porlasztót. Sajnos a sors 
így rendelkezett! Neked már fenn kell tevékenykedned. 

Kedves Tóni! A Déli Autójavító Régió és a magam nevében búcsú-
zom tőled. Isten veled! Nyugodj békében! 

MAKRA MIHÁLY AUTÓSZERELŐ-MESTER, 
VOLT SEGÉLYSZOLGÁLATI SZERELŐ, SZEGED 

Tragikus mementó 
Az Időutazás a Délmagyaror-
szággal: 1945, a politika éve (36. 
rész) c ímen megjelent cikkéhez, 
pontosabban a csatolt fénykép-
hez, amely március 17-én jelent 
meg, kívánok pár gondolatot 
hozzáfűzni . 

A képaláírás tanúsága szerint a 
kép a szegedi vasúti hidat ábrá-
zolja: „Ennyi maradt a németek 
által felrobbantott vasúti hídból" 

A pontos tények a következők: 
a vasút i hidat valóban berobban-
tot ták a német , egyes források 
szerint a magyar utász alakula-
tok, de erre csak a város szovjet 
os t roma végjátékaként került sor 
1944 októberében. A híd tragé-
diája az, hogy soha többet n e m 
állí tották helyre, valószínűleg 
politikai okokból. 1946-ban a vá-
ros Mérnöki Hivatala teljes körű 
kárfelmérést készített, ennek 
eredményeként a híd állapotáról 
vázlatrajzot készítettek, amely a 
Csongrád Megyei Levéltárban a 
Mérnöki Hivatal iratanyagaiban 
megtekinthető. A rajzon a híd-
pillérek összecsavarodott roncsai 
láthatóak, amelyek beágyazód-
tak a folyómederbe. 

Annak a fotónak a története, 
amely a lapban megjelent, megle-
hetősen különbözik ettől. 1944 
augusztusában a magyarországi 
vasútvonalak, pontosabban a 
kulcsfontosságú objektumok el-
len kiterjedt támadássorozat zaj-
lott. Az ügy oka az 1944. augusz-
tus 23-i román kiugrás és az en-
nek eredményeként kialakult 
stratégiai helyzet volt. A román 
kiugrást követően a nagy létszá-
m ú és fontosságú német alakula-
tok pánikszerűen evakuáltak Ro-
mániából, az evakuáció súlya 
földrajzi okokból nagyrészt a ma-
gyar közlekedési hálózatra nehe-
zedett. Amerikai források, főként 
a hírszerzési értékelések szerint 
augusztus 20-tól a Bari-Foggia 
környékére települt 15. amerikai 

légi hadsereg szisztematikusan 
támadta ezeket az útvonalakat, 
abból a célból, hogy késleltessék, 
vagy megakadályozzák a német 
evakuációt, illetve a szovjet fron-
tok elől - a várható szovjet offen-
zívát segítve - a lehető legtöbb 
német járművet és hadianyagot 
megsemmisítsék, mivel ezek fő-
ként a pályaudvarokon, vagy 
azok mellett koncentrálódtak. 

1944. júliusától a közlekedési 
hálózat bénítására már megkezd-
ték a kulcsfontosságú folyami vas-
úti vonalak támadását (pl. a szege-
dit július 3-án), azonban augusz-
tusra ezek súlyosbodtak és rend-
szeressé váltak. Ezen támadások 
kapcsán a szegedi vasúti hidat há-
rom alkalommal támadták, utol-
jára 1944. szeptember 3-án. Ak-
kor a 15. amerikai légi hadsereg 
két ezrede (Bomb Group) támadta 
a hidat és a bombák a légi megfi-
gyelők jelentése szerint „koncent-
ráltan, több közvetlen találatot el-
érve csapódtak be a híd közelé-
ben". A támadás eredményeként a 
híd a szegedi feljáró felőli második 
pillére beszakadt, a súlya pedig 
magával rántotta az oszlopot is a 
mederbe. Ennek hatására a feljáró 
előtti pillér is beszakadt. 

A támadás u tán több fotó rög-
zítette a híd állapotát, többek kö-
zött az újságban megjelent is. A 
gyászos tör ténet végkifejlete az 
lett, hogy a szovjetek előtt a ma-
radék pilléreket is berobbantot-
ták a Tiszába, ezzel komoly ve-
szélynek kitéve a lakosságot, 
ugyanis a roncsok jégtorlaszt al-
kottak, a várható árvíz elleni 
védtöltés állapota pedig éppen a 
bombázások miat t nagyon rossz 
állapotban volt. 

Konklúzióként tehát levonha-
tó, hogy a fénykép 1944. szep-
tember 3-a és október 1 l -e kö-
zött készült és az amerikai légi-
támadások tragikus mementó ja . 

OLÁH ANDRÁS PÁL, SZEGED 

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 - e s mobiltelefonszámon, amelyen 
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

KRT.-I GÖDÖR 
Kocsis Attila szegedi olvasónk je-
lezte, hogy Szegeden, a Tisza L. 
krt. és a Honvéd tér sarkán lévő 
„gödörbe" balesetveszélyes be-
tontömböket helyeztek el az 
SZKT dolgozói. Dózsa Gábor, az 
SZKT igazgatója e lmondta: a vá-
ros tu la jdonában lévő, eladásra 
váró telken többen illegálisan 
parkoltak és felhordták a sarat a 
zöldterületre, a járdára. Ennek 
megakadályozását szolgálja a be-
tontömbök ideiglenes kihelyezé-
se. A telek értékesítése ugyanis 
folyamatban van, ezért n incs ér-
te lme körbekeríteni a területet. 

ZALATNAY 
Sarnyai István szegedi olvasónk 
szerint Zalatnay n e m érdemel 
kegyelmet, bármennyire is saj-
nálatos tény, hogy betegeskedik. 
Az énekesnő több család életét 
tet te tönkre tettével, ezért nem 
bú jha t ki a felelősségrevonás 
alól. 

MIHÁLYTELEK 
Túri József kifogásolta, hogy 
Szentmihályon, a Márvány utca 
egyik lakójának 3 kutyája szaba-
don kóborol a labdarúgópálya és 
a játszótér közelében. Ez veszélyt 
rejt magában, emellet t az állatok 
ingerlik a kerítéseken belül tar-
tot t ebeket, amelyek hangos uga-

tása néha elviselhetetlen „kon-
certet" eredményez. 

VÁSÁRHELY 
A 20/583-1669-ről Vásárhelyen, 
a Kaszap utcából olvasónk pana-
szolta, hogy a közeli boltban dol-
gozó eladó az utcán dohányzott , 
majd kézmosás nélkül mér te ki 
neki a kenyeret. A telefonáló azt 
hangsúlyozta, hogy nem igazán 
szereti a nikot innal „dúsí tot t" 
kenyeret. 

SZOLGÁLTATÓK 
Soós Sándor szegedi olvasónk 
úgy véli, hogy a szolgáltatóknak 
a késedelmes díjfizetéskor tekin-
tettel kellene lennie arra, hogy az 
ügyfél általában hogyan tesz ele-
get fizetési kötelezettségének. 
Ok ugyanis elutaztak, emia t t ad-
ták fel késve a pénzt és a posta is 
csak napok múlva utal ta át az 
összeget, és bár e lmaradásuk ed-
dig n e m volt, mos t mégis elma-
rasztalták őket. 

FRANCIAHÖGY 
A 30/516-6402-ről azt tet te szó-
vá olvasónk, hogy a franciahögyi 
lakóparkban kutyáikat sétálta-
tok többsége nincs tekintet tel a 
parkosításra. Ráadásul a kisgyer-
meket n e m lehet a füves terület-
re engedni, mert biztosan kutya-
gumiba lépnek. 

N é z i - e 
a B a r á t o k 
k ö z t ö t ? 

Következő kérdésünk: 
Szeret-e 
kertben 
dolgozni? 

I G E N N E M 
Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS ujmU/ásj normil tarifa szerint törtérA 

06-30/30-30-921 
Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu 

H0R0SZK0P 
Q f V KOS: Szedje össze bátorságát és 
m l álljon ki magáért! Az ellentétes 

nem képviselői rajonganak majd önért. A 
pénzügyek most másodlagos szerepet ját-
szanak az életében. 

BIKA: Elkövetett hibáit gyorsan 
Iki tudja javítani, ha valóban 

akarja. Legyen elnézőbb kollégáival és 
saját magával szemben is! Senki sem 
tökéletes! 

^ IKREK: Megint ön lesz az, akinek 
i k i kell békítenie két családtagiát, 

akik egy pénzügyi kérdésen kaptak össze. 
Egy váratlan üzleti eseményt kedvezően 
használhat ki, hála éberségének. 

^ ¿ j RÁK: Kicsit lassítson, kedves Rák! 
^ ^ í Munka után ne siessen sehova, ne 
csináljon programot! Egyenesen térjen haza 
otthonába, hívjon szerelőt, ha elomlott va-
lami. 

Q j OROSZLÁN: Igyekezetével, fiata-
" l l o s , eredeti életfelfogásával kivívja 
kollégái elismerését. Ha este meghívják egy 
italra, ne mondjon nemet! Élvezze a tényt, 
hogy önt is befogadják. 

f s L SZŰZ: A tanulásé, az okulásé, a 
^^¡ s z ó r a ko z á s é és a társasági életé a 
mai nap. Hogy mindegyiket élvezni tudja, jól 
be kell osztania az idejét! Boldog, kiegyen-
súlyozott. 

MÉRLEG: Váratlan ajándékot kap-
w W í h a t , ami érthetően jólesik. Elöntik 
az érzelmek, ám nem szabad kimutatnia a 
munkahelyén! Megingását ellenfelei kihasz-
nálhatják. 

W SKORPIÓ: Érdekes dolgokat ta-
I pasztaihat a mai napon, mellyel 

szélesíti látókörét. Iratkozzon be egy tanfo-
lyamra, továbbképzésre! Tanuljon, ha van 
rá lehetősége, kedves Skorpió! 

, NYILAS: Továbbra is viselkedjen 
É ^ » | udvariasan, ügyeljen reakcióira! 

Maximálisan legyen mindenkihez udvarias! 
A társadalmi konvencióknak ma is kényte-
len megfelelni. 

á ^ ; BAK: Feszültségét vásárlásban ve-
T J t o J z e s s e le, járja a boltokat! Kifogás-
talan ízléssel számos különleges darabbal 
lepheti meg magát. Tegyen még hozzá pár 
könyvet és CD-t is! 

^ r + j VÍZÖNTŐ: Vásároljon új könyveket, 
taQ CD-ket. járja a boltokat! írjon kí-
vánságlistát, és lepje meg magát azokkal a 
dogokkal, amikre vágyik! A gyermekekről se 
feledkezzen meg! 

HALAK: Vásároljon apró ajándéko-
kat. meglepetéseket! Adja ezeket 

oda szeretteinek, még akkor Is, ha nincs 
különösebb oka rá! Figyeljen az emberekre, 
kedves Halak! 

http://www.pollinfo.ini.hu
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