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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT A SZÍNHÁZJEGY ARAROL 

Adna-e érte húszezret ? 

TOTHNE VANYO KATALIN 
hitelügyintéző: 
- Amennyiben nemes cél áll 
mögötte, természetesen adnék 
húszezer forintot színházje-
gyért. Jónak tartom azt a kezde-
ményezést, hogy a Rómeó és 
Júlia jegyeit licitre bocsátják, a 
bevételt pedig egy alapítvány 
kapja. 

H0R0SZK0P 

' J U KOS: Rég nem látott ismerőse lehet, 
i hogy hátsó szándékkal érkezik önhöz. 

Próbálja kipuhatolni a hirtelen érdeklődés 
okát, s ne ossza meg az illetővel titkait! 

BIKA: Igyekezzen a maximumot ki-
* I hozni magából és megjelenéséből. 

Nem tudhatja ugyanis, hogy kivel hozza 
össze a sors. 

^ IKREK: A vonzó szabadidős progra-
mokat le kell mondania. Első a köte-

lesség kedves Ikrek! Késő délutánra vagy es-
tére tervezzen csak barátaival valamit. 

RAK: Családjában váratlan baleset 
^ ^ ! történhet. Valószínűleg önnek kell a 
többiekben tartania a lelket. Erőre, pozitív gon-
dolkodásmódra van szüksége a mai napon. 

fij OROSZLÁN: Ha nincs kedve eleget 
tenni a meghívásoknak, egyszerűen 

mondja le. Saját akarata szerint cseleked-
jen. Lényeg, hogy ön jól érezze magát, ked-
ves Oroszlán! 

SZŰZ: Az ösztönösség dominál a 
' mai napon. Tetvek nélkül csak azt te-

gye. amihez valóban kedve van! Ha a társaság-
hoz nem fűlik a foga, maradjon otthonában! 

m MÉRLEG: Napját csak a szórakozás 
í töltheti ki, lógassa a lábát! Ne törőd-

jön semmivel, élvezze az életet! Pihenjen, le-
gyen sokat a friss levegőn! 

W | SKORPIÓ: Még hétvégén is a mun-
! kán járhat az esze. Ez párkapcsolatá-

ra is k ihat kedvese sértődött. Igyekezzen egy 
romantikus vacsorával kiengesztelni! 

J k r NYILAS: Otthonától távol, kollégáival 
t ^ í ! élvezheti a hétvégét. Ne feledje azon-

ban, hogy kiknek a társaságában van! Tartá-
sát, udvarias viselkedését ne vetkőzze le! 

a j r BAK: Ha teheb, törjön ki a hétközna-
Z J k . \ pi szürkeségből! Utazzon el valahova, 
csalja el barátait is! Olyan kikapcsolódásokat 
keressenek, amiket még nem tettek! 

j f a VÍZÖNTŐ: Törjön ki a hétköznapok 
^ H l szürkeségéből! Vegyen ki egy hét 
szabadságot, és hagyja a háta mögött a vá-
rost! Keresse fel rég nem látott Ismerőseit! 

5 HALAK: Jelentős anyagi kár érheb. 
Vigyázzon autójára, ne menjen tö-

megbe. és jól zárja be az ajtókat. Hívja át 
barátalt otthonába, ha nem akar egyedül 
lenni! 

VEZESSENEK ÓVATOSAN! 
Csongrád megyében az idén 202 könnyű, 
154 súlyos és 29 halálos baleset történt. 
Háromszázharminchárman könnyű, száz-
nyolcvanan súlyos, harminchármán pedig 
halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt hé-
ten a megye útjain négy balesetben hét em-
ber könnyű, hét balesetben kilenc személy 
súlyos sérülést szenvedett. Két balesetben 
három ember életét vesztette. 

Vezessenek óvatosan! 
CSONGRÁD MEGYEI 

BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG 

ZAVAGYAK ANDREA 
tanuló: 
- Ha lenne, akkor mindenkép-
pen adnék. A Rómeó és Júlia 
kapcsán meghirdetett licitet jó 
ötletnek tartom. Igaz, fenntartá-
saim vannak a jótékonysági ak-
ciókkal szemben, mert sokszor 
hallani, hogy nem oda megy a 
pénz, ahová szánták. 

OKROS ZOLTÁN 
köztisztviselő: 
- Igen, adnék húszezer forintot 
színházjegyért, ló ötletnek tar-
tom a szabadtéri akcióját, azt pe-
dig különösen díjazom, hogy egy 
gyermekeket gyógyító alapítvány 
kapja majd az árverés bevételét. 
Ez igazán emberséges kezdemé-
nyezés. 

SZŰCS KRISZTIÁN 
média-tanácsadó: 

: - A Rómeó és Júlia előadására 
már van jegyem, de természete-

: sen adnék húszezer forintot ér-
te, mert jónak tartom, hogy a 
bevételt nemes célra - alapít-
vány támogatására - ajánlják 
fel a licit elindítói. Remélem, 
nagyon sikeres lesz az akció. 

P0STAB0NTAS 

Elhunyt dr. Kaiser Gabriella egyetemi tanár 
Szomorúsággal tudatjuk, hogy korábbi munkatár-
sunk, dr. Imre Józsefné dr. Kaiser Gabriella c. egye-
temi tanár 75 éves korában csendben eltávozott. 

A professzornő 1954-ben kapott orvosi oklevelet 
egyetemünk jogelődjén a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen. Két évig az Orvosi Biológiai Intézet 
munkatársa volt, majd 1957-től 39 éven át dolgo-
zott a Szegedi Vértranszfúziós Intézetben. 
1960-ban laboratóriumi szakképesítést nyert, 
1984-ben „honoris causa" transzfúziológus szakor-
vos lett. 1974-től vezette az intézet laboratóriumát 
(szerológia, tipizálás, mikrobiológia, vírus, kémia, 
molekuláris biológiai labor). Gyakorlati munkája 
mellett kiterjedt tudományos tevékenységet folyta-
tott. Munkássága kapcsolódott a Szegedi Sebészeti 
Klinikán 1962-beii végzett első magyar veseátülte-
téshez. Kandidátusi értekezését 1974-ben védte 
meg, 1975-től c. egyetemi docens, 1984-től c. egye-
temi tanár. Szakmai ismereteiről számos nemzet-

közi workshopon, tudományos konferencián szá-
molt be (Havanna, Bristol, Oxford, Párizs, Bécs 
stb.). Egész életét az Altalános Orvostudományi 
Karon töltötte. Kivételes emberi kvalitásaira utal, 
hogy a diploma megszerzése után széles körű szak-
mai, társadalmi, tudományos munkásságának első 
két évtizedében eredményeit úgy érte el, hogy köz-
ben sebésztanár férjét, három gyermekét látta el. 
Beosztottjaival, munkatársaival kialakított szívé-
lyes viszonya, kollegiális készsége, lankadatlan 
szorgalma, a tudományos munka iránti lelkesedése 
környezetének elismerését váltotta ki. 

Az Általános Orvostudományi Kar, munkatársai, 
tanítványai emlékét megőrzik. 

Dr. Imre Józsefné Dr. Kaiser Gabriella hamvasz-
tás utáni temetésére augusztus 8-án 11 órakor ke-
r ü l sor a Belvárosi Temetőben. 

Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 

A keleti külkereskedelem fontossága 
A korszerű magyar számítás-, 
híradástechnikai termékek, 
elektromos gépek, berendezések, 
műszerek piacra találnak a kö-
zép- és kelet-európai, valamint a 
távoli országokban, és lehetősé-
get nyújtanak az export nagyará-
nyú növelésére. Ezt bizonyítják a 
következő adatok. 

A magyar kiviteb növekedése 
(százalékban) 2004-ben néhány 
közeli és távoli országban: Cseh-
ország 33,5; Lengyelország 40,8; 
Szlovákia 11,8; Románia 41,7; 
Oroszország 25,9; Koreai Köztár-
saság 123,3; Kína 101,6; USA 
pedig 11 százalék. 

Az utóbbi időben a média hír-
adásai nyomán olyan kép alakult 
ki, mintha a szomszédom orszá-
gok elárasztanák áruikkal hazán-

kat. Néhány élelmiszer, mező-
gazdasági termék behozatala va-
lóban növekedett ezekből az or-
szágokból, az oda irányuló ma-
gyar kivitel azonban nagyobb 
arányban emelkedett, mint az 
onnan származó import. Cseh-
országból importunk csak 20,4 
százalékkal nőtt a magyar export 
33,5 százalékos emelkedésével 
szemben. Lengyelország eseté-
ben az import csak 30,3 százalé-
kos emelkedést mutat exportunk 
40,8 százalékával szemben. 
Szlovákiából származó impor-
tunk néhány százalékkal meg-
előzi exportunkat, Romániába 
irányuló kivitelünk viszont 
mintegy 12 százalékkal megha-
ladja az onnan származó impor-
tunkat. 

Ez évben nemcsak a külkeres-
kedelmi mérleg javult, hanem az 
év eleji stagnálás után az ipari 
termelés is biztatóan növekszik: 
áprilisban mintegy 9, májusban 
több mint 10 százalékkal emel-
kedett. 

A magyar gazdaságban az úgy-
nevezett kitörési pontokat, a 
gyorsabb fejlődés lehetőségeit a 
korszerű iparágak további térhó-
dítása, a kivitel nagyarányú gya-
rapodása jelenti, amelyhez az 
infrastrukturális és ipari terme-
lő, kereskedelmi, szolgáltató be-
ruházások növekedése társul. 

Ez év őszén már látható lesz, 
hogy ki tudja-e használni e lehe-
tőségeket a magyar gazdaság? 

TAMASI MIHÁLY, 
SZEGED 

Olaszországba a Megyei Hirdetővel! 

Véget ért a Z(s)eppelin utazási iroda és a Megyei Hirdető „Fedezze fel Itália gyöngyszemeit" játéka. 
A helyes választ beküldő olvasóink között egy kétszemélyes olaszországi körutazást sorsoltunk ki. 
Az értékes utazást Kis Attiláné (középen), szegedi olvasónk nyerte. A nyereményt tegnap vette át 
Zsebők Jánosnétól, a Z(s)eppeli utazási iroda vezetőjétől (balról) és Lajkó Istvánnétól, a Megyei Hir-
dető lapmenedzserétől. Fotó: Schmidt Andrea 

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-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok?« delniagyar.hu címre küldhetnek. 

PARTFÜRDO 
A Csörög rovatban augusztus 
4-én megjelent észrevételre 
reagált Rózsa Péter, az Anna 
Gyógy- és Termálfürdő marke-
tingvezetője: az újszegedi für-
dökomplexumban a felnőtt für-
dőjegy ára 700 Ft, ezért az ösz-
szegért a Ligetfürdő, a Gyógy-
és Termálfürdő, valamint a 
Partfürdő összesen 14 meden-
céjének szolgáltatásait élvezhe-
tik a strandolok. A 18 hektáros 
strand belépői a régióban a leg-
alacsonyabbak, ráadásul az új 
élménymedence és csúszda-
park augusztusi beindítása 
u tán is maradnak az árak, sőt a 
csúszdák használatáért sem 
kell majd külön fizetni. 

JELZŐLÁMPA 
A 70/451-3657-ről szegedi ol-
vasónk azt kifogásolta, hogy a 
Szatymazi u. és a Rókusi krt. 

sarkán lévő jelzőlámpa - a 
zöld jelzésnél - túlságosan 
hangosan sípol. Hajnal i 5-kor 
ez ébreszti a közelben lakó-
kat. 

VÉRADÓK 
A 20/328-7377-ről érkezett SMS 
küldője úgy véli, hogy nem kelle-
ne azzal csökkenteni az egyéb-
ként is kevés véradó számát, 
hogy megvonják tőlük a vérvételt 
megelőző érzéstelenítő fájdalom-
csillapító adását. Inkább ösztön-
zésükre kellene törekedni. 

HETIf EGY 
A 470-155-ről hasznos tapasz-
talatáról számolt be a telefoná-
ló. Elmondta, hogy a vendég-
ségben nála nyaraló gyerme-
keknek a hetijegy helyett diák-
bérletet váltott ki, amely anya-
gilag nagy segítséget jelentett 
nekik. 

MMár^kérdextük: 

Adna•e 
húszezer forintot 
egy színházjegyért? 

Következő kérdésünk: 
Fél-e 
a villámlástól? 

K ü l d j e e l v á l a s z á t 
a k é r d é s nap ján 17 ó r á i g , 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! 

M IGEN • NEM 
Az SMS számlázása normái tanjá -szent tórténk-

06-30/30-30-921 
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 
PATAKI PETRA 
Augusztus 4., 16 óra 0 perc, 2570 g. Sz.: 
Herke Henrietta és Pataki Péter (Algyő). 
PERICATÉNA 
Augusztus 4., 8 óra 32 perc, 2800 g. Sz.: 
Kovács Andrea Szilvia és Peric Albert (Sze-
ged). 
e r h a r d t d o m i n i k 
Augusztus 4., 17 óra 50 perc, 2900 g. Sz.: 
Mázán Beatrix és Erhardt Szilárd (Szeged). 
ALMÁSI MARCELL 

Augusztus 5., 10 óra 28 perc, 3050 g. Sz.: 
Szokol Szilvia és Almási Péter (Szeged). 

MAKÓ 
HALUSTYIK ZSÓFI 
Augusztus 4., 15 óra 0 perc, 3750 g. Sz.: 
Bíró Erika és Halustyik Zoltán (Királyhe-
gyes). 
NAGYGYÖRGY OLIVÉR 
Augusztus 4., 15 óra 10 perc, 3400 g Sz.: Ra-
fael Rozália és Nagygyörgy László (Makó). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI ES 
UROLÓGIAI FELVÉTEL 
SZOMBATON 
A balesetet szenvedett személyeket Szege-
den az SZTE Traumatológiai Klinika (az új 
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) 
veszi fel és látja el, sebészeti (nem balese-
ti!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. kór-
ház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérül-
tek és gyermeksebészeti betegek ellátása a 
gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán 
történik. 
VASÁRNAP 
A balesetet szenvedett személyeket a II. 
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebé-
szeti (nem baleseti!!) ügyeletet a sebésze-
ti klinika, Pécsi u. 4.. urológiai felvételi 
ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet 
szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti 
sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti 
gyermekbetegeket a sebészeti klinikán lát-
ják 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 tart. Helye: Sze-
ged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca 
felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104. 

TGYERMEKGYOGYASZAT 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap 
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és 
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap 
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. 
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 
62/474-374, vagy 104. Súlyos állapotú, 
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes 
gyermekorvos kihívható. 
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., 
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

