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Parkolt-e a parkolóházban í 7 

CSIPAK ZOLTÁN 
pénzszállító: 
- Nem, mert csak rövid időre ál-
lok meg, és így nem lenne kifize-
tődő. Ezért inkább parkolójegyet 
vásárolok. Ha jobban a város 
központjában lenne, talán töb-
ben használnák. Nem tudom, 
hogyan lehetne rászoktatni az 
autósokat, hogy igénybe vegyék. 

H0R0SZK0P 

KOS: Egy váratlan esemény miatt 
ABLI egyik barátját nagy szerencse éri. 

Az illető este mulatságot szervez, aminek 
megszervezéséhez az ön segítségét kéri. 

BIKA: Egyik rokona nagyon megle-
* tpi, amikor előáll azzal az ötlettel, 

hogy társuljanak. Ha azonban jobban végig-
gondolja a dolgot, ez logikus lépésnek tűnik. 

f V } IKREK: Még ha nézeteltérései tá-
I madtak is egyik hozzátartozójával, le-

gyen diplomatikus és tapintatos. Kínáljon meg-
értő yeretetet azoknak, akik yámítanak önnek. 

; RÁK: Sokat töpreng egy magánéleti 
^ ^ i helyzet megoldásán, pedig az abszolút 
kézenfekvő. Ne aggodalmaskodjon a jövő miatt, 
nézze a dolgok jó oldalát, és legyen optimista! 

Q j OROSZLÁN: Egy hihetetlen ötlettel 
* * t s o k pénzt szerezhet, de ehhez 

szüksége lesz barátai segítségére Is. Egyik 
rokona magánéleti tanácsot kér öntől. 

^ ^ L j S Z Ű Z : Ez egy szerencsés nap az 
'otthoni ügyek terén. Ha felújították 

lakásukat, vagy építkeztek, ma végre sikerül 
befejezniük, és elmennek ezt megünnepelni. 

/ 0 \ | MÉRLEG: Lakása kezd úgy kinéz-
w W i n i , mint egy iroda, ezért ma elkezdi 
rendbe rakni iratait, melyektől már alig le-
het elférni otthonában Az estét romantikus 
hangulatban tölti kedvesével 

V SKORPIÓ: Figyeljen oda egészsé-
« t x igére, próbáljon rendszeres testmoz-

gást végezni, mert szervezete másképp nem 
fogja bírni ezt a rohanó életmódot. Lazítson! 

J L J NYILAS: Szerelmi élete kerül elő-
r ^ » I térbe, mert kedvese olyan kéréssel 

áll elő, mely megváltoztathatja mindkettejük 
életét. Ne hozzon elhamarkodott döntést. 

; BAK: A tegnapi buli hatása ma is 
Z M K . I érződik, és szinte az egész napot 
ágyban tölti. A pihenés mellett fordítson né-
mi időt anyagi helyzete áttekintésére. 

; VÍZÖNTŐ: A mai napon kellemes 
¡fordulatot vesz szerelmi élete, mert 

kedvesével elszánták magukat egy komoly 
lépés megtételére. Ügyeljen egészségére, 
kerülje a zsíros ételeket! 

5 ' HALAK: Féltékeny valakire a baráti 
¡társaságában, de ezt nem meri ne-

ki elmondani. Este ne találkozzon ezzel a 
személlyel, menjen inkább máshová! 

VEZESSENEK ÓVATOSAN! 
Csongrád megyében az idén 163 könnyű, 
123 súlyos és 25 halálos baleset történt. 
Kétszázhetvenhárman könnyű, száznegyve-
nöten súlyos, huszonnyolcan pedig halálos 
sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a me-
gye útjain négy balesetben hét ember köny-
nyű, tíz balesetben tíz személy súlyos sérü-
lést szenvedett. Két balesetben két ember 
életét vesztette. 

Vezessenek óvatosan! 
Csongrád Megyei Baleset-meg-

előzési Bizottság 

SZABADI PETER 
reklámgrafikus: 
- Nem használtam még a szegedi 
parkolóházat. Igyekszem mindig 
a célponthoz legközelebb megáll-
ni, ezért inkább parkolójegyet ve-
szek. Talán a vidékiek jobban ki-
használhatnák, hiszen sokszor 
arról kérdezősködnek, hogy hol 
lehet parkolójegyet kapni. 

MUHARI ISTVÁN NE 
szakács: 
- Nem voltam még a szegedi par-
kolóházban, és azt sem tudom, 
merre keressem. Opusztaszeriek 
vagyunk, ritkán jövünk. Ha meg 
kell állni a központban, akkor 
parkolójegyet váltunk. Biztosan 
jó dolog lehet, elképzelhető, hogy 
egyszer kipróbáljuk. 

FÜZESI MARCELL 
területi képviselő: 
- Tudom, hogy hol van a szegedi 
parkolóház, de még nem vettem 
igénybe a szolgáltatást. Ha par-
kolni kell, akkor inkább jegyet ve-
szek, attól függően, hogy mennyi 
ideig várakozok. Jó ötlet volt 
megépíteni, csak lehet, hogy az a 
baj, hogy drága? Nem tudom... 

P0STAB0NTAS 

Ünnepélyes gyógyszerészavatás 
A Szegedi Tudományegyetem ma 12 órakor az Ady 
téri Tanulmányi és Információs Központjában tart-
ja nyilvános rendkívüli tanácsülését, amelyen a vég-
zős hallgatókat ünnepélyes keretek között gyógy-
szerésszé avatják. A magyar tagozaton 80, az angol 
tagozaton 4 hallgató kap gyógyszerészi oklevelet. A 
magyar hallgatók közül 8-an az angol-magyar 
gyógyszerészi szakfordító oklevelet is átvehetik. 

Balogh Gábor, Balogh Tibor Imre, Budai Szabolcs, 
Buránszki Bernadett, Csík Gábor, Csöke Emese, De-
mény Noémi, Fabi Tímea, Farkas Róbert, Fehérvári 
Ágnes, Ferenczi Imola, Fridi Anikó, Gazsó Zsuzsanna, 
Hegyi Tibor, Horváth Ottó, Jakab Tibor, Juliász Anikó, 
Kaján Edina, Kálmán Zsolt, Kara Beatrix, Karacs Ale-
xandra, Kerekes Péter, Kesztler Ferenc, Kis Tekla, Koós 
Kitti, Korpa Tímea, Kovács Adriána, Kupai Krisztina, 
Kurucz Norbert, Lángi Árpád, Leskó Milán, Liktor-Bu-

sa Erika, Lippai Melinda, London Annamária, Lovas 
Klára, Marjai Tamás, Metál Gábor, Miklósi Tünde, 
Móri Szilvia, Nagy Andrea, Nagy Bálint, Nagy Barba-
ra, Nagy Éva, Nagy Judit, Nánási Melinda, Németh 
Bernadett, Nyitrai Gábior, Onáka Enikő, Pál Akos, 
Pandúr Viktóna, Pásztor Gréta, Pércsi Adrienn, Perjési 
András, Rója Zoltán, Rontó Ágnes, Sándor Elvira, Su-
lyok Edvárd, Sütő Zsolt, Szabó Szilvia, Szabó Zsuzsan-
na, Szajkó Eszter, Szajkó Veronika, Székely-Király 
Csilla, Szilágyi Anikó, Szirák Tamás, Szőke Tamás, 
Szöllősi István, Szűcs Mária, Szűts Angéla, Takács Ri-
ta, Tari Judit, Terzin Anna, Torma Ádám, Tóth Berna-
dett, Tóth Péter dr., Tóth Tímea, Varga Gábor, Vékony 
Zsuzsanna, Vindeker Anita, Zelenka Nóra. 

Angol tagozat: Albatal Dania, Leibovich Edward, 
Mohmand Rina, Toutonji Adnan. 

DR. LANTOS ILONA HIVATALVEZETŐ 

Idejében jött figyelmeztetés 
Kisebbfajta riadalom támadt 
Nyugat-Európában, mert a fran-
ciák és hollandok többsége nem 
szavazta meg Európa új alkot-
mánytervezetét. 

„Ember tervez, Isten végez!" -
mondják most joggal azok, akik 
ebben a dokumentumban el 
akarták ismertetni az öreg konti-
nens „keresztény gyökereit" is. 
Különösebb baj nincsen. Európa 
vezetői majd új alkotmányterve-
zetet írnak, mégpedig olyat, amit 
a franciák és hollandok többsége 
is elfogad. 

Magyarországon még ennyi gond 
sincs, hiszen itt meg sem kérdez-
ték a népet. Az országgyűlés dön-
tött. Nekünk jó, és megfelel az az 
alapdokumentum, amelyik „elfe-

lejti" a valóságban meglévő „ke-
resztény gyökereket" és amelyik 
egy szorosabb együttműködéssel 
már szinte az „Európai Egyesült 
Államokat" akarta megteremteni. 

A franciák és a hollandok fi-
gyelmeztetése szerintem azt 
mondja: Nem ez volt az eredeti 
elképzelés! Kezdetben a vezetők 
„a népek Európáját" ígérték mi-
nél kevesebb kötöttséggel és mi-
nél több „nemzeti jelleg" megőr-
zésével. Népek is, egyének is -
úgy gondolom - akkor boldogok, 
ha a lehető legtöbbet megőrzik 
szabadágukból, méltóságukból, 
önrendelkezésükből. 

Szerintem az unió léte nincs 
veszélyben, de a jövőben egy ki-
csit másképp kell vezetni. A ve-

zetőknek jobban figyelni kell a 
népre. Annyi biztos, hogy a tör-
téntek után valamilyen mérték-
ben növekedni fog az unióelle-
nesség és az euroszkepticizmus. 
Az én hozzáállásom az Európai 
Unióhoz kezdetben pozitív volt, 
bár furcsállottam, hogy ha ezer 
évig vért áldozva megőriztük 
nemzeti függetlenségünket (Hu-
nyadi, Rákóczi, Kossuth) most 
hogy tudjuk mindezt eldobni egy 
hanyag kézmozdulattal? 

Abban reménykedem, hogy az 
én országom vezetése rövidesen 
kiveszi a füléből a vattát, és meg-
hallja a franciák és hollandok 
közvetítésével jött üzenetet: az 
egyre felnőttebbé váló nép az úr! 

KÖVÉR KÁROLY, SZEGED 

Te voltál itt a menedék! - Koszorúzás Cinkuson 
Ötödik alkalommal helyeztek el 
koszorút a Vásárhely városa által 
1900-ban építtetett egykori cinku-
si iskola (ma az Orosfarm Szövet-
kezet székháza) falán található 
emléktáblánál a Cinkusiak Baráti 
Köre tagjai június 23-án. Az első 
cinkusi iskolatalálkozó után min-
den évben ugyanezen a napon 
tartja legfontosabb rendezvényét a 
baráti kör. A l ó tanyai néptanító 
nevét tartalmazó emléktáblánál 
először Németh Béla elnökhelyet-
tes, önkormányzati képviselő kö-
szöntötte az egybegyűlteket, töb-
bek között Szenti Tibor írót, az Ol-
vasókörök Szövetségének társel-
nökét, Hódmezővásárhely önkor-
mányzatának kulturális tanács-
adóját, Jusztin Balázst, Orosháza 
alpolgármesterét és Urszuly Já-
nost, a még egyetlen élő, valami-
kori cinkusi tanítót, valamint a 
Sóshalmi Olvasókör mint társ-
szervezet küldöttségét. Ezt köve-
tően Deák György, a baráti kör el-
nöke szólt arról, hogy szinte észre-
vétlenül vált az elmúlt évek alatt 
életük legfontosabb eseményévé, 
minden cinkusi zarándokhelyévé 
ez a hely. Néhány hete még gyer-

mekzsivaj töltötte be az udvart, 
hiszen a Pünkösdváró vigaszságok 
címmel meghirdetett tanyanap 
résztvevői ismerkedhettek a pusz-
tai játékokkal, lehettek részesei a 
sárkánybemutatónak, júhus 8-án 
pedig már a X. ifjúsági magyarság-
tábor határon túli magyar diákjai-
nak lesz szabadtéri előadói estje a 
cinkusi udvaron. Deák György is-
mertette a dr. Bozóki András kul-
tuszminiszter titkárságától kapott 
levelet, amely a cinkusiak régi vá-
gyának megvalósítására hívja fel a 
figyelmet: 2006-ban adjon be kö-
zös pályázatot az egyesület, Hód-
mezővásárhely és Orosháza a 
„TANÍTÓ" szobrának művészi 
megformálására, s az alkotást pe-
dig állítsák fel az egykori cinkusi 
iskola parkjában. Szenti Tibor ün-
nepi beszédében a régióban talál-
ható települések összefogását 
szorgalmazta. 

Ezután a tavaly alapított ván-
dorperleget nyújtotta át az egyesü-
let elnöke Szénási Erzsébetnek, a 
Kardoskúti Általános Iskola 8. 
osztályos tanulójának, mellyel a 
baráti kör által kiírt pályázat nyer-
tesét másodszor jutalmazták. A 

hagyományőrzés, tanyai életfor-
ma témakörökben kiírt pályázat 
nyertesének jutalmazása része an-
nak az együttműködési megálla-
podásnak, melyet a Cinkusiak Ba-
ráti Köre 2004-ben kötött a Kar-
doskúti Általános Iskolával. En-
nek jegyében zajlott májusban a 
családok részére megrendezett ta-
nyanap, s ebből kiindulva látják 
vendégül júüus 8-án a Cinkusi Es-
ték programsorozat keretében a X. 
ifjúsági magyarságtátor határon 
túh ' diákjait. A koszorúzási ün-
nepség résztvevői végül azt az al-
kalmi kiálh'tást tekinthették meg, 
mely a baráti kör eddigi sokrétű 
tevékenységét mutatja be 
2001-től napjainkig. Végül egy 
részlet Bakó József, a néhai oros-
háza-monori néptanító Vezeldés 
című verséből: 

„...Te voltál itt a menedék!/ 
Hat országút futott eléd/ A fel-
nőttek nyers virtusát/ is te segí-
tetted szebbé tenni/ a Viharsar-
kot ébresztgetni/ hogy tudjon 
szólni, hogyha kell..." 

DEÁK GYÖRGY, 
A CINKUSIAK BARÁTI KÖRE 

ELNÖKE 

CSOROG 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. 

BALESET 
A 20/453-6730-ról panaszolta 
mórahalmi olvasónk, hogy még 
június 29-én délután - Doma-
szék és Szeged között - egy Opel 
Astra vezetője miatt szenvedett 
balesetet a fia, akin a helyszínen 
többen segítettek, miközben az 
astrás eltűnt. Sajnálatos, hogy 
vannak ilyen lelketlen autósok. 

ÁRAK 
Lapunk budapesti és szegedi ára-

kat összehasonlító cikkével kap-
csolatosan jegyezte meg telefo-
nálónk a 20/427-5613-as szám-
ról, hogy tanítóként 65 ezer fo-
rintért dolgozik egy szegedi cipő-
boltban, ezért talán érthető, hogy 
Budapesten keres állást. 

ÜNNEPLÉS 
Pénteken miért csak a köztisztvi-
selőket ünneplik? - kérdezte egy 
közalkalmazott a 30/363-8071-
es számról. 

Mire kérdeztük: 
P a r k o l t - e 
m á r a s z e g e d i 
p a r k o l ó h á z b a n ? 

Következő kérdésünk: 

Megy-e idén 
a szabadtérire? 

IGEN N E M 
Küldje el válaszát 

a kérdés napján 17 óráig, -

SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Ai SMS szántig normállarjasamttörténá. 

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

MEGJÖTTÜNK 

SZEGED 
BAJAKI BENCE 
Június 29., 10 óra 15 perc, 3230 g. Sz.: 
Kasza Mónika és Bajáki Zsolt (Petőfiszál-
lás). 
HALÁSZ ENIKŐ 
Június 30., 8 óra 30 perc, 3540 g. Sz.: Ba-
logh Beáta és Halász Zoltán (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
PÉCSI VIVIEN ILDIKÓ 
Június 24., 13 óra, 3080 g. Sz.: Bihari Ildikó 
és Pécsi Balázs (Hódmezővásárhely). 
VÉR BARNABÁS 
Június 25., 4 óra 11 perc, 2330 g. Sz.: Mol-
nár Gabriella és dr. Vér Trisztán (Hódmező-
vásárhely). 
SZŰCS GERGELY SÁNDOR 
Június 25., 16 óra 45 perc, 3400 g. Sz.: 
Lázár Ibolya és Szűcs Sándor (Hódmezővá-
sárhely). 
NÉMETH GERGŐ 
Június 26., 15 óra 25 perc, 3480 g. Sz..- Tasi 
Gabriella és Németh István (Hódmezővá-
sárhely). 

BORSOS VIKTOR AKOS 
Június 27. , 1 óra 56 perc, 3630 g. Sz.: Stai-
ner Ildikó és Borsos Sándor (Hódmezővá-
sárhely). 
ARADÁN MILÁN BENCE 
Június 29., 15 óra 35 perc, 3160 g. Sz.: Ba-
lázs Anita és Aradán Zoltán (Maroslele) 
OROSZ BIANKA DOROTEA 
Június 30., 4 óra 30 perc, 3000 g. Sz.: Kis 
Szilvia és Orosz János (Hódmezővásárhely). 

MAKÓ 
VARGA BOGLÁRKA 
Június 30., 6 óra 15 perc, 2900 g. Sz.: Oláh 
Noémi és Varga Péter (Kiszombor). 

SZENTES 
HORVÁTH KATA 
Június 29., 10 óra 40 perc, 3440 g Sz.: Pli-
esovszki Zita és Horváth Csaba (Szentes). 
SZAKÁCS ELIZABETT VIVIEN 
Június 29., 12 óra 37 perc, 4200 g. Sz.: 
Debreczeni-Kiss Gabriella és Szakács Zol-
tán (Tömörkény). 

Gratulálunk/ 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
SZOMBATON 
A balesetet szenvedett személyeket Szege-
den a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel 
sebészeti (nem baleseti!) felvételi ügyeletet a 
sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvé-
teli ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet 
szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti 
sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyer-
mekbetegeket a sebészeti klinikán látják el. 
VASÁRNAP 
A balesetet szenvedett személyeket Szege-
den az SZTE Traumatológiai Klinika (az új 
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) 
veszi fel és látja el; a sebészeti (nem bal-
eseti!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. 
kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermek-
sérültek és gyermeksebészeti betegek ellá-
tása 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 Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca 
felől). Tel.: 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. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). 
Tel.; 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 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 
A telefonszám 16 órától 02 óráig díjmente-
sen hívható: 62/249-529. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
MAKÓN 
A telefonszám 16 órától 02 óráig díjmente-
sen hívható: 62/212-515. 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3., 
ma este 10 órától reggel 7 óráig holnap es-
te 8 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős eset-
ben. Tel.: 62/547-174. 

http://www.delmagyar.hu

