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Jó helyen lenne-e az apjánál \ 

VAJDA JANOSNE 
gazdasági vezető: 
- Biztos vagyok benne, hogy az 
anyja mellett van a kisfiú helye. A 
nagymama barátnője vagyok, így 
az elejétől figyelemmel kísérem az 
ügyet. Amikor a gyerek hazajött, 
rendkívül agresszív volt, de itt, 
Makón teljesen megnyugodott. 
Most újra feszült, sőt néha egysze-
rűen őrjöng. Nem lenne szabad 
hagyni, hogy ez megtörténjen. 

BOJTOS JÁNOS 
hegesztő: 
- Nem lesz jó helye az apja mel-
lett, erről meg vagyok győződve. 
Nem jó ember az a férfi, itt, Ma-
kón is sokakat becsapott, amikor 
eladott ezt-azt. Egyszerűen ért-
hetetlen a magyarországi tör-
vénykezés, ha egy ilyen skanda-
lumot jogszerűnek mondanak 
ki, nem is értem, hogy hogyan 
hajthatják végre ezt az utasítást. 

• P0STAB0NTAS 

DL Szabó János emlékére 
Szűk családi körben Hódmezővásárhelyen, a katolikus temetőben te-
mették el a közelmúltban elhunyt dr. Szabó János nyugalmazott me-
gyei igazgató főállatorvost. 77 évet élt, hosszú, küzdelmes, sikerek-
ben gazdag életút után szenderült örök nyugalomra. 

Megyénk szülötte volt, aki néhány évvel tanulmányai befejezése 
után egészen fiatalon került a megyei főállatorvosi beosztásba. 

Ismert közigazgatási szakemberként 30 évig (1958-88 között) irá-
nyította, szervezte Csongrád megyében az állat-egészségügyi és élel-
miszer-ellenőrzési szakigazgatási tevékenységet. 

Az ő vezetői tevékenysége alatt zajlott le a mezőgazdasági nagy-
üzemek koncentrációja, épültek fel a nagy szakosított állattartó te-
lepek, alakult ki az üzemi állatorvosi hálózat. Ebben az előremuta-
tó, fejlődő időszakban alakult ki szigorú, tiszteletet ébresztő veze-
tői egyénisége. Szervezőkészségének, jó diplomáciai érzékének kö-
szönhetően sikerült megőrizni a megye állatorvosainak más szafo 
mák által irigyelt egységét. Sokoldalúságát, munkabírását bizo-
nyítja, hogy felelősségteljes beosztása mellett egészen nagy ívű ok-
tatói pályát futott be a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági főisko-
lán, illetve annak jogutód intézményében. 1973-ban címzetes főis-
kolai tanár kinevezést kapott. Oktatói tevékenysége során több 
ezer felsőfokú mezőgazdasági szakembert oktatott. Az oktatók és 
diákok körében egyaránt elismerést szerzett szigorú, következetes 
oktatói munkájával. 29 tudományos dolgozat, szakcikk fűződik 
nevéhez. 

Tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el. A Mezőgazdaság 
Kiváló Dolgozója kitüntetést öt alkalommal, a Honvédelmi Érdemér-
met két alkalommal, a Haza Szolgálatárét Érdemérmet és az Árvízvé-
delemért Érmet egy alkalommal kapta meg. 1967-ben a Munka Ér-
demrend bronz fokozata, majd 1988-ban a Munka Érdemrend arany 
fokozata kitüntetésben részesült. Szakmai tevékenységért 1987-ben 
a Hutyra Emlékérem kitüntetésben részesült. 

Személyében a megye állatorvosi kollektívája, volt munkahelye a 
Csongrád megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 
és az SZTE Hódmezővásárhelyi Főiskolai Kar az elmúlt időszak meg-
határozó, markáns vezető egyéniségét gyászolja. 

H0R0SZK0P 
Q l ^ s KOS: Hagyja szárnyalni képzele-

> O J t é t , gondolatait. Kreatív, hihetet-
len ötletek szülőjévé válhat így. Ezekért 
akár ki is tüntethetik, elő is léptethetik, 
kedves Kos! 

BIKA: Új lehetőségek és új utak 
* I várnak a Bikára. Múltbeli tetteit, 

eredményeit sokra értékelik, elismerik. 
Használja ki e tényeket, ragadja meg a le-
hetőséget! 

f V ^ IKREK: Mozgalmas, érdekes nap 
Ivár önre. Izgalmakban se lesz hi-

ány, ám estére is kell, hogy maradjon ereje! 
Kedvesét lepje meg egy feledhetetlen éjsza-
kával! 

^ é P RÁK: Ne ragaszkodjon a történé-
" ^ ^ I s e k h e z és elképzeléseihez! Hagyja, 
hogy spontán alakuljon minden ön körül! Igy 
biztos, hogy minden a legnagyobb rendben 
lesz! 

Q j OROSZLÁN: A negatív gondolato-
* * l k a t ne engedje be elméjébe. Sike-
rének a titka ugyanis pozitív hozzáállásá-
ban rejlik. Maradjon hát optimista, derű-
látó! 

SZŰZ: Számos megoldandó fel-
^ ^ i a d a t várhat önre munkahelyén. Bi-
zonyára túl sok teher nyomja a vállát. Ha 
magánélete is megsínyli leterheltségét, 
mondjon fel! 

A 7 \ | MÉRLEG: Teljesítményét dicsérő 
W W I szavakkal illethetik főnökei. Az ön 
által csodált személy is elismerését fejez-
heti ki. Végre learathatja munkája gyümöl-
csét! 

I SKORPIÓ: Kitárulkozó hangulat-
^ / I b a hozza a Skorpiót a bolygók ál-

lása. Túl sokat megmutathat magából az 
embereknek. Ezt később ön ellen fordít-
hatják! 

J k , ; NYILAS: Ha mások hibát követnek 
¡ Á * lel, udvariasan jelezze! Kövesse fi-

gyelemmel az események menetét, ám, ha 
teheti, ne avatkozzon bele! Este keresse fel 
szüleit! 

BAK: Munkáját új kollégája érke-
T J M z é s e színesítheti meg. Remélhe-
tőleg szimpatikus önnek az illető. Ebben 
az esetben kellemes órák, hetek elé 
néz. 

VÍZÖNTŐ: Ámor kegyes önhöz 
lebben a hónapban. Több lehető-

séget is kaphat ugyanis az ellentétes 
nem képviselőitől. Emiatt ismerősei irigy-
lik. 

HALAK: Munkahelyén jól érzi ma-
gát. kitűnő nap elébe néz. Izgal-

mak, apró színjátékok dobják fel nyugodt 
perceit. Nem fog unatkozni a jó humorú em-
berek közt! 

S ARNYAI PALNE 
gyesen lévő anyuka: 
- Szerintem nem, hogy nem lesz 
jó helyen, hanem az a férfi még 
bántani is fogja. Nem véletlen, 
hogy a kisfiú azt mondta róla, 
hogy az apja rendszeresen veri. 
Ha annyival jobb lenne neki ott, 
Németországban, akkor már ko-
rábban is ott akart volna marad-
ni. Ha én lennék az édesanya, ki-
kaparnám a férfi szemét. 

SEBŐK MATYASNE 
munkanélküli: 
- Nem lesz jó helyen az apjánál Se-
bastian, erről teljesen meg vagyok 
győződve. Én is anyuka vagyok, 
méghozzá négy kisgyermekem is 
van, ezért pontosan át tudom érez-
ni, hogy min mehet keresztül a 
kisfiú édesanyja. Kényszerítették 
őt mindarra, amit korábban tett, 
ami miatt az ügy jogilag ilyen ered-
ménnyel végződhetett. 

M á r a kérdeztük: 

Jó helyen lesz-e 
az apjánál 
Sebastian? 

Következő kérdésünk: 
Kukába d o b j a 
a használt elemet? 

Küldje e l vá la szá t t y - P M H MPM 
a kérdés napján 17 órá ig , * A L s t N M N t W 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik. 

06-30/30-30-921 
Vagy szavazhat az interneten i s : w w w . d e l m a g y a r . h u 

Húszéves az anyuka 
A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság a napokban a Dél-
magyarország és a Délvilág című 
napilapban megjelent „Imádkoz-
nak a négyéves Renátóért Szen-
tesen" és a „Nem 16 éves az 
anya" című írásokkal kapcsolat-
ban az alábbiakat kívánja megje-
gyezni. 

A lakosság gyors és hiteles 
tájékoztatása minden rendőri 
szerv fontos feladata és kötele-
zettsége is. 

Ennek érdekében a nyomozó 
hatóság a nyomozásról a nyilvá-
nosság hiteles és pontos tájé-
koztatása érdekében szükséges 
mértékben adatot és felvilágosí-
tást a sajtó út ján teszi meg, 
amely szigorú jogi szabályozás 
alá esik. 

Az elmúlt héten Szentes vá-
rosában történt egy sajnálatos 
esemény: egy négyesztendős 
kisgyermek valószínűsíthetően 
játék közben kiesett Szentes 
kertvárosi részében egy • IV. 
emeleti ablakból. A gyermeket 
súlyos-életveszélyes sérüléssel 
szállította a mentőszolgálat a 
klinikára. Az esettel kapcsolat-
ban a Szentesi Rendőrkapi-
tányság megindította az eljá-
rást kiskorú veszélyeztetése 
bűncselekmény elkövetése 
megalapozott gyanúja miat t is-
meretlen tettes ellen - szólt az 
elsődleges rendőrségi tájékoz-
tatás. 

Természetes információ-
igény, hogy az újságíró az ügy 
hátteréről minél részleteseb-
ben kívánja tájékoztatni a la-
kosságot, és ennek érdekében 
különböző szervekhez és sze-

mélyekhez fordul. Valószínű-
síthetően így történhetet t meg 
az is, hogy az elmúlt hét pénte-
kén egy tévés híradásban téve-
sen elhangzott egy nem körül-
tekintően beszerzett informá-
ció, mely szerint a szerencsét-
lenül járt gyermek édesanyja 
16 esztendős. Ezt a valóságnak 
nem megfelelő „tényt" a Dél-
magyarország és a Délvilág ci-
mű napilap a szentesi bűnügyi 
osztály vezetőjének nyilatkoza-
taként tünte t te fel, mintegy hi-
telesitve azt. 

A közvélemény tényszerű tájé-
koztatása szempontjából az 
édesanya kora irreleváns, és 
olyan személyes adatnak minő-
sül, amely közlése jogszabályi 
korlátba ütközik, még akkor is, 
ha a közlésre feljogosítottnak er-
ről konkrét tudomása van. Más-
részt ilyen jellegű információ is-
merete nem dolga az ügyről alap-
tájékoztatást adó személynek. 
Ilyen információt nyilvánosságra 
hozni csak az érintett hozzájáru-
lásával lehet. 

Álláspontunk szerint nem he-
lyes a család és az érintettek tra-
gédiáját fokozni találgatásokra 
alapozott fél-, rész-, és pontatlan 
„információk" közlésével. Mind-
ezek miatt főkapitányságunk a 
jelen ügyben és a jövőben is az 
ilyen jellegű magatartástól elzár-
kózik. 

A kialakult anomáliákra te-
kintettel a szentqsi édesanya a 
mai napon hozzájárult életko-
ra közléséhez. Húszesztendős. 

M. TORONYKŐY MÁRTA 
R. FHDGY., 

SAJTÓREFERENS 

CSOROG A TELEFON 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasz-
talataikat Dombai Tünde 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-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

MURÁNYI UTCA 
Papp Jenő tarjáni olvasónk elége-
detten nyugtázta, hogy a Murá-
nyi utcában régóta tátongó ká-
tyúkat kijavították. 

BÉRLETÁREMELÉS 
A 30/488-2830-ról telefonáló ol-
vasónk nem érti, miért nem 
emelkedik a szegedi buszközle-
kedés színvonala a bérletek árá-
val együtt. 

ZÖLDHULLÁM 
Korábban a szegedi Fő fasor lám-
pái zöldhullámban működtek, 
most a középső megakasztja a 
forgalmat, emiatt mindenhol vá-
rakozni kell - jelezte olvasónk a 
30/655-7365-ös számról 

FONÓGYÁRI ÚT 
A belvárosi temető Bajai úti ka-

pujánál hosszasan várakoznak 
a busszal érkező gyalogosok az 
átkelésre, mert a kamionok 
dupla sorban állnak a Fonógyári 
úti kereszteződésben - jelezte a 
70/580-0689-es telefon gazdá-
ja. 

VÁM TÉRI FORGALOM 
Kurucsai Jánosné életveszélyes-
nek tartja a gyalogosközlekedést 
a villamosmegálló és a Cserepes 
sor között, ezért sebességkorláto-
zó táblát és traffipaxos ellenőr-
zést sürget. 

BUSZBALESET 
A busz alá esett férfiról szóló cik-
künk nyomán Mészáros Gyulá-
né úgy véli, az idősek figyelme-
sebben közlekedhetnének, hi-
szen sokszor ők okozzák a bal-
esetet. 

E-MAIL ÜZENET 

Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsola-
tok@delmagyar.hu. 

Kutyák a Holt-Maros partján 
Én is olvastam és tapasztaltam a 
kutyasétáltatással járó problémá-
kat a Holt-Maros partján. Sokan 
oda hordják a kutyáikat piszkíta-
ni és felelőtlenül elengedik a nagy 
testű kutyákat szájkosár nélkül. 
És van itt még egy probléma! 
Köztudott, hogy ez a viz horgász-
terület, ennek ellenére a kutyákat 
beleengedik a vízbe, és volt olyan 
eset is, hogy szórakozásból az ott 
fészkelő és békésen úszkáló ré-
cékre engedték. Hathatós közbe-
szólásomra fejezték be. Én is ál-
latbarát vagyok, nekem is van ku-

tyám. Sajnos most is előjön az 
igazság, hogy nem a kutya a hi-
bás, hanem a gazdája. A horgász-
egyesület maximálisan figyelem-
be veszi a sétálók érdekeit, de a 
sétálók is vegyék figyelembe a 
horgászokét. Nagyobb ellenőr-
zéssel és szankciókkal védjük ezt 
a remek környezetet. A rongálók-
kal, a rendet nem betartókkal kí-
méletlenül lépjen fel a hatóság, 
elvégre nagyon komoly pénzért 
hozták rendbe! Tisztelettel: 

TARI ZSOLT, 
SZEGED 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED ^ 
VARGA MARCELL LÁSZLÓ 
Június 21., 2 óra 5 perc, 3250 g. Sz.: Sebők 
Szilvia és Varga József (Szeged). 
GÁL KRISTÓF 
Június 21., 8 óra 5 perc, 3120 g. Sz.: Bakos 
Hajnalka Mária és Gál László (Szőreg). 
FONTOS MÁTÉ 
Június 21., 9 óra, 2680 g. Sz.. Bittera Ágnes 
és Fontos Rómeó (Szeged). 
KARDOSHANNA 
Június 20., 19 óra 15 perc, 3100 g. Sz.: Bá-
rány Nikolett és Kardos Tamás (Szeged) 
KERÉKGYÁRTÓ LÁSZLÓ 
Július 21., 8 óra 35 perc, 3220 g. Sz.: 
Varga Andrea és Kerékgyártó László (Sze-
ged). 

VÁSÁRHELY 
LŐKÖS BÁLINT FERENC 
Június 20., 14 óra 45 perc, 3900 g. Sz.: 
Nagy Sarolta és Lőkös Csaba (Vásárhely) 
VERÓK LAURA PETRA 
Június 20., 16 óra, 2310 g. Sz.: Denczinger 
Ildikó és Verők László (Vásárhely). 
SÓKI BEÁTA 
Június 21., 0 óra 55 perc, 3730 g. Sz.: Pá-
linkás Beáta és Sóki György (Békéssám-
son). 

MAKÓ 
LAKATOS BALÁZS 
Június 20., 12 óra 5 perc, 3000 g. Sz.: Sz.: 
Muhel Éva és Lakatos László (Kiszombor). 

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. 

TISZTELT OLVASOINK! 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket eseten-
ként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek 
nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A jövőben leveleiket csak teljes 
névvel, lakcímmelAelefonszámmal fogadjuk. A lapban ezentúl azon levelek, e-mail üzenetek je-
lennek meg, amelyeknek írói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg és 
nem adunk vissza. 

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

