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Sólyom László vagy Szili Katalin ? 
k •ffi - - g á -- / 

I á H j ^ K g A v * 
V ' 

^ J É j j ^ K ; ji* 

m m 
KÖVESDY JÁNOS 
tanuló: 
- Nekem teljesen mindegy, hogy 
ki lesz a köztársasági elnök. Ab-
szolút hidegen hagy a téma. 
Egyik jelöltet sem ismerem. A 
politikáról egyébként is nagyon 
rossz véleménnyel vagyok. Bárki 
is szerezze meg a parlamentben a 
többségi szavazatot, remélem, 
jobb lesz, mint az előző elnök. 

SOLYMOSIATTILANE 
munkanélküli: 
- Fogalmam sincs, hogy Sólyom 
László vagy Szili Katalin lesz-e az 
elnök, remélem, Mádl Ferencnél 
jobb lesz. Egyébként nem érdekel 
a köztársaságielnök-választás, 
közönyös vagyok ezzel kapcso-
latban. A politika nem áll közel 
hozzám, de gondolom, a változás 
mindenképpen érződni fog. 

E-MAIL Ü Z E N E T E K 

Nyugi, nyugi! i 
Éles telefoncsörgés ver föl déli álmomból. Ásítva és morgolódva ván-
szorgok a készülékhez. Szép, szőke női hang mutatkozik be udvaria-
san. Férfiak számára az efféle mindig kellemes, simogató, mint a bár-
sony. Utazzak - mondja - a Kanári-szigetekre, mert cégük most igen 
kedvező ajánlatot kínál. 

A hölgy hadar. Igyekszik minél kevesebb telefonköltséggel minél 
többet elmondani az utazás előnyeiről. Én meg csak hallgatom, hall-
gatom mosolyogva. „Beszélj csak nyugodtan, nem én fizetem!" 

Egyszer aztán kifogy a szuszból. Hosszú, kínos csend a vonalban, 
majd megkérdi: „Ott van még?" „Igen, itt vagyok." „És mit szól az 
ajánlatomhoz?" 

„Hát... nekem is volna egy viszontajánlatom. Alakítsuk úgy ket-
tőnk üzleti kapcsolatát, hogy a jövőben én hívom önöket, ha utazni 
akarok. Ebben az esetben a telefonköltséget is én fizetem, és ráadásul 
mindketten akarjuk azt, amit most csak ön akar." 

A jó modor egy másodperc alatt megszűnt. A hölgy szó nélkül le-
csapta a készüléket. Én pedig azt kérdezem a magánlakást hívó cégek 
vezetőitől: Vajon mire jó az indulatosság? 

KÖVÉR KÁROLY, SZEGED 

A csanyiak fogadalmi ünnepe 
1905-ben ülte a római katolikus egyház Szűz Mária Szeplőtelen Fo-
gantatása dogmájának fél évszázados jubileumát. Ezen örvendetes 
esemény emlékére a Nepomuki Szent János nevére szentelt temp-
lomban megújult a lourdesi oltár, és Varga Mihály plébános, a pápa 
tiszteletbeli titkos káplánjának javaslatára egy misealapítványt hoz-
tak létre a hívek 120 korona összegben és fogadást tettek, hogy a 
Szeplőtelen Fogantatás ünnepének nyolcadát, december 15-ét ün-
nepnapnak tartják, és úgy ülik meg, hogy mischallhatással és kötele-
ző munkaszünettel ünnepelnek. A megyés püspök, Csáky Károly a 
fogadalom napját engedélyezte, de a híveket annak megtartására nem 
kötelezte. 

Ez évben a fogadalom 100 éves évfordulójának megünneplésére ké-
szülnek úgy, hogy a templom teljes felújítást nyerjen. 

DR. FORGÓ ISTVÁN, MAKÓ 
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O Í V k O S í A z eseményeket forrófejűen 
x B L i f e l akarja gyorsítani. Hagynia kell 

mindent és mindenkit a maga útján! Várjon, 
kedves Kos, hiszen mindennek eljön a maga 
ideje. 

¿ M & BIKA: írjon levelet rokonának, ha 
* I már régóta nem jelentkezett! Bizo-

nyára értékelik figyelmességét. Este láto-
gassa meg nagyszüleit, szüleit! 

f V ^ IKREK: A pénzügyeknek kedvez a 
I mai nap. Befektetéseit rendezze le 

most! A tranzakciókat is időzítse erre a 
napra, dőljön hátra, és élvezze a kellemes 
perceket! 

^ ^ RÁK: Ha az idő engedi, töltsön mi-
^ ^ I n é l több időt a szabadban! A friss 
levegő kitisztítja a fejét. Megszabadul a ne-
gatív gondolatoktól és a munkahelyi 
stressztől. 

Q j OROSZLÁN: Fontos és boldogító 
* * l c s a l á d i esemény terelheti el gondo-
latait saját gondjáról. Ma végre kikerülhet a 
szürke hétköznapokból! Itt az ideje egy kis 
mulatságnak. 

SZŰZ: Végre megszerezheti azt, 
amire már régóta vágyott. Az árból 

ennek ellenére igyekezzen alkudni! Nem kell 
az első aiánlatot rögtön elfogadni. 

MERLEG:A kommunikációs csa-
I tornák számos zavaró tényező foly-

tán nem a legtisztábbak. Üzleti hívásalt ha-
lassza későbbre! Sportoljon, mozogjon so-
kat! 

W SKORPIÓ: A változásoknak ked-
I vez a mai nap, így esetleges költö-

zését, vagy magánéleti dolgait mostanra 
próbálja időzíteni! Legyen őszinte, belátó! 
Az üzlet a háttérben marad. 

J k . NYILAS: Érdekes, új helyre mehet 
í A * I munkájából kifolyólag. Ragadja 

meg a kínálkozó lehetőségeket, ne haboz-
zon! Estéje más, mint a többi, egzotikum-
mal fűszerezett. 

£ BAK: A csillagok állása miatt élet-
kedvvel teli. Ha forintjait be kívánja 

fektetni, intézze el a mai nap. A pénzügyek 
favorizáltak, Fortuna ön mellett áll! 

fel VIZ0NT0: Az oktatás, a tanulás 
I kerülhet hirtelen előtérbe. Ha ambi-

ciózus és igyekszik, akár elő is léptethetik. 
Vegyen részt minden létező tanfolyamon! 

J É ^ HALAK: Hallgasson igazságérzeté-
^ ^ f re! Az esetek alapos megfontolását 
követően döntse csak el, melyik oldalra áll! 
Kiderülhet, hogy ez igen költséges lehet, ám 
ne érdekelje! 
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SZELL MIHALYNE 
munkanélküli: 
- Szerintem Szili Katalin lesz a 
köztársasági elnök, mert a két je-
lölt közül megnyerőbb személyi-
ség. Számomra szimpatikusabb, 
mint Sólyom László. Nem tudom 
persze, hogy az új államfő milyen 
döntéseket fog hozni, én csak azt 
szeretném, hogy itt helyi szinten 
jobb legyen a megélhetés. 

VARGA ANTAL 
köztisztviselő: 
- Egyértelmű, hogy Sólyom Lász-
lónak drukkolok. Véleményem 
szerint fontos, hogy egy köztársa-
sági elnök pártsemleges legyen. 
Szili Katalin is megnyerő egyéni-
ség, azonban úgy gondolom, hogy 
a mindenkori államfő az országot 
kell, hogy képviselje, és nem a 
pártját, amelyben tevékenykedik. 

Mára kérdeztük: 
Sólyom László vagy 
Szili Katalin legyen 
a köztársasági elnök? 

Következő kérdésünk: 

Bi ztonságosak-e 
a körforgalmak? 

40' 

Sólyom Szili Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS számlázása normél tarifa szerirt történik. 

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

• POSTABONTÁS 

In memóriám Csáki Imre 
(1936-2005) 
Életének 69. évében elhunyt 
Csáki Imre, a vásárhelyi Mező-
gazdasági Főiskolai Kar nyugal-
mazott kollégiumvezetője. 

Általános iskolai tanulmá-
nyait Hódmezővásárhelyen vé-
gezte, majd Szarvason járt a 
Mezőgazdasági Technikumba. 
1959-ben kapott diplomát a 
Debreceni Mezőgazdasági 
Akadémián. Rövid termelési 
gyakorlat u tán 1961-ben ke-
rült a mezőgazdasági szakok-
tatásba. 1965. szeptember el-
sején hazajöt t Hódmezővásár-
helyre a Mezőgazdasági Tech-
nikumhoz. 1966-tól az 
1996-os nyugállományba vo-
nulásáig, tehát 30 éven át ve-
zette kollégiumunkat . Közben 
megszerezte a mérnök- tanár 
képesítést is. 

Rendkívül következetes em-
ber volt. Reggel mindig elsőnek 
érkezett a kollégiumba. Rögtön 
tájékozódott az éjszakai ese-
ményekről (ha voltak). Munká-
ját igen jó beosztással, nagy 
gyakorlattal és hozzáértéssel 
végezte. Munkatársai t biztos 
kézzel irányította, tőlük is 
pontos munká t követelt. A 
hallgatókkal igen jó viszony-
ban volt. Mindig szót értett a 
hallgatói érdekképviselettel, 
akár az egész főiskolai karról 
volt szó, akár csak a kollégium-
ról. Készséggel segített a diá-
koknak az egészséges szórako-
zást nyúj tó programok meg-
szervezésében. De amilyen fe-
gyelmezett ember volt ő maga, 
ugyanolyan fegyelmet követelt 

meg a diákoktól is. Mint kollé-
giumvezető mindig tagja volt a 
- kar életét irányító - Kari Ta-
nácsnak. Felszólalásai nagy lé-
nyeglátásról tanúskodtak, a 
jobbító szándék vezérelte azo-
kat. Ha valahol nem értették 
véleményét, nagy vehemenciá-
val érvelt. 

Nem lenne teljes a róla alko-
tot t kép, ha nem szólnánk 
kedvenc időtöltéséről, a vadá-
szatról. Mindenü t t az életé-
ben, de különösen a vadászat-
ban ritka magas etikai elveket 
vallott . Vallotta, hogy az igazi 
vadász tiszteli, szereti a ter-
mészetet . Sokszor nem is a va-
dászás mia t t ült fel a Ti-
sza-parti hobbitelkén épített 
magaslesre, hanem csak gyö-
nyörködött a természetben. 
Amikor vadászatvezető volt, a 
reggeli eligazítást levett kalap-
pal végezte. Vadásztársai 
olyan sorban álltak, min tha a 
katonaságnál lettek volna. És 
amikor a teríték elkészült, a 
lelőtt vadnak is megadta a 
t iszteletet , s megkövetelte ezt 
társaitól is. 

Gazdag, szép életet élt. Mun-
káját számos kitüntetéssel is-
merték el. Sajnos a hosszantartó 
betegség őt sem kímélte. Akik is-
merték, tisztelték és szerették, 
azok mindig emlékeznek rá. 
Csak a test ment el, emlékezete 
szívünkben él. 

Imre! Sit tibi terra levis! 
Mezőgazdasági 

Főiskolai Kar, 
Hódmezővásárhely 

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 
S M S - ü z e n e t e i k e t is fogadjuk. E - m a i l t a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

BUNTETES 
A Szabálytalan, mert magyar? cí-
mű hétfői cikkünkre reagáltak 
néhányan. A 30/324-6030-ról és 
a 20/384-8952-ről telefonáló ol-
vasóinkat szintén megbüntették, 
de a 36, illetve a 40 ezer forintos 
büntetést le lehetett alkudni 
5000 forintra. Ugyanakkor a 70/ 
381-9749-ről érkezett SMS írója, 
bár rendszeresen átjár Szerbiába, 
soha nem büntették meg. 

ÓVODA 
A 434-744-ről olvasónk úgy véli, 
hogy a Vedres utcai ovisok ren-
dezvényén kisebb hangerővel, de 
főként kisgyermekeknek való ze-
nével kellett volna megalapozni 
a jó hangulatot. 

TÁPÉ 
Ácsin Judit panaszolta, hogy Tá-
pén még mindig nagyon sok a 
szúnyog. 

LOMTALANÍTÁS 
A 321-568-ról szegedi olvasónk 
arról számolt be, hogy a hétvégi 
lomtalanítási akció keretében, a 

Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. dolgozói a Batthyány utcá-
ban nemcsak elvitték a lomot, 
hanem a guberálók által szét-
szórt hulladékot is összetakarí-
tották. 

KUTYABAJ 
Szűcs Józsefné panaszolta, hogy 
Szegeden nem tudta elhelyezni 
az utcán talált kutyát, mert a 
menhelyen nem tudtak számára 
helyet biztosítani. A városnak 
újabb telepet kellene létrehozni. 

MÓRAHALOM 
A 30/565-1848-ról szegedi olva-
sónk, valamint Molnár Orsolya 
elismeréssel szólt arról a vendég-
szeretetről, amellyel Mórahal-
mon, a fürdőben fogadták a sze-
gedieket. 

RENDELŐ 
Farkas Tiborné szegedi olvasónk 
sajnálatát fejezte ki, hogy meg-
szüntették a Korondi utcában a 
nőgyógyászati szakrendelést és a 
zsúfolt Vasas Szent Péter utcai 
rendelőbe kell járniuk. 

MEGJÖTTÜNK 

SZEGED 
KOVÁCS LARA 
Június 3., 13 óra 20 perc, 3580 g. Sz.: Nagy 
Zsuzsanna és Kovács Gábor (Szeged). 
KOVÁCS BOTOND 
Június 4., 15 óra 55 perc, 3850 g. Sz.: Czlg-
le Andrea és Kovács Tibor (Szeged). 
GYŐRI AMARILLA JUDIT 
Június 4., 15 óra 35 perc, 2960 g. Sz.: Fan-
csik Gabriella és Győri Imre (Szeged). 
CZÉKUSNÓRA 
Június 4„ 20 óra 30 perc, 3920 g. Sz.: Joó 
Szilvia és Czékus Miklós (Szeged). 
BALOGH GRÉTAANNA 
Június 4., 21 óra 15 perc, 3180 g. Sz.: Me-
zei Klára és Balogh István (Szeged). 
BALÁZS MIRJAM DORINA 
Június 5„ 17 óra 0 perc, 3250 g. Sz.: Kószó 
Tímea és Balázs Attila (Szeged). 
GYOVAI JÁNOS 
Június 3., 12 óra 48 perc, 4250 g. Sz.: Isztin 
Andrea és Gyovai János (Szeged). 
FÜLÖP TAJV1ÁS 
Június 2., 13 óra 30 perc, 3100 g. Sz.: 
Szanka Klára és Fülöp Pál (Pusztaszer). 
CZIFRA ESZTER 
Június 6., 1 óra 10 perc, 3260 g. Sz.: Hell 
Ilona és Czifra István (Kistelek). 
FAZEKAS ZSOMBOR 
Június 3., 16 óra 20 perc, 3560 g. Sz.: Ko-
vács Zsuzsanna és Fazekas Zsolt (Szeged). 
HARTYÁNYI MAGDA 
Június 4., 22 óra 40 perc, 4390 g. Sz.: Né-
meth Andrea és Hartyányi Attila (Szeged). 
VARGA LUCA 
Június 5., 3 óra 37 perc, 3300 g. Sz.: Ma-
chaler Márta és Varga Gábor (Szeged). 
MOLNÁR BENEDEK BALÁZS 
Június 5., 17 óra 53 perc, 3400 g. Sz.: Sze-
keres Annamária és Molnár Balázs (Sán-
dortalva). 

VÁSÁRHELY 
OSZWALD GRÉTA JÁZMIN 
Június 3., 23 óra 21 perc, 3230 g. Sz.: 

Ágoston Éva és Oszwald András (Vásár-
hely). 
BÁN BALÁZS 
Június 4., 12 óra 47 perc, 2830 g. Sz.: Kis-
albert Márta és Bán Attila (Vásárhely). 
HAJDÚ KRISTÓF 
Június 4., 13 óra 40 perc, 3920 g, Sz.: Dóka 
Anikó és Hajdú Krisztián (Vásárhely). 

SZENTES 
KARÁCSONY KRISZTOFER 
Június 1., 5 óra 10 perc, 3010 g. Sz.-. Gyer-
mán Éva és Karácsony Zoltán (Szilveszter 
(Mindszent). 
KRISTÓF ANDRÁS 
Június 1., 18 óra 0 perc, 3540 g. Sz.: Tóth 
Éva Teréz és Kristóf Mihály Zoltán (Csanyte-
lek). 
VERES VIKTOR CSANÁD 
Június 1., 19 óra 0 perc, 4180 g. Sz.: Hla-
vács Mónika és Veres Sándor (Felgyő). 
KOVÁCS ANNABELLA ILDIKÓ 
Június 3., 6 óra 50 perc, 2480 g. Sz.: Len-
cse Ildikó és Kovács József (Kardoskút). 
BOZÓ MIHÁLY BARNABÁS 
Június 3., 7 óra 17 perc, 3490 g. Sz.: Kan-
csár Ibolya Tilda és Bozó János Zoltán (Tö-
mörkény). 
LACZKÓ ENIKŐ ÉVA 
Június 3., 10 óra 28 perc, 3880 g. Sz.: Né-
meth Éva és Laczkó István (Martfű). 
SZÍN TAMÁS 
Június 3., 22 óra 18 perc, 3800 g Sz.-. Fejes 
Irén és Szín Tibor (Cserkeszőlő). 
HÉRI BIANKA 
Június 4., 10 óra 25 perc, 3680 g. Sz.: Hegyi 
Renáta és Hérl László (Szentes). 
BOZSOKI LEVENTE JV1ÁRTON 
Június 5., 4 óra 45 perc, 2760 g. Sz.: Barta 
Edit és Bozsoki Imre (Szentes). 
BARTÓK MILÁN 
Június 5., 4 óra 47 perc, 4020 g. Sz.: Hódi 
Magdolna és Bartók Ferenc Norbert (Csong-
rád). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 

BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika 
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. 
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem 
baleseti!) és urológiai felvételi ügyeletet a 
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyer-
meksérültek és gyermeksebészeti betegek 
ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti 
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 . 3 0 órátó l m á s -
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 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 
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

