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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT AUGUSZTUSRÓL 

Emlékszik-e ilyen esős időre l 

VÖRÖS B. ZOLTÁN 
rádiós műsorvezető: 
- Nem emlékszem ilyen augusz-
tusra és nem is örülök ennek a 
sok esőnek. Jobban szeretem a 
szép napsütéses nyarat. Nyaralni 
sem voltam az idén, de ez nem-
csak az időjárás következménye, 
hanem a munkámé is. 

H0R0SZK0P 

VARGA FERENC 
festőtanuló: 
- Nem tudnám felidézni, mikor, 
de biztosan volt már ilyen esős 
augusztus. Most alig lehet a jár-
dán közlekedni a sok pocsolya 
miatt. Kellemetlen ez az esős 
idő, ugyanakkor a kánikulát sem 
szeretem. 

ECSEDI JÁNOS KRISZTIÁN 
tanuló: 
- Igen, emlékszem, tavalyelőtt is 
sok eső esett ilyenkor. Ma azt ter-
veztük a barátnőmmel, hogy ki-
ülünk a Tisza-partra, de ez meg-
hiúsult az eső miatt. Strandolni 
sem lehet, lehangoló ez az időjá-
rás. 

ALBERTANETTE 
adminisztrátor: 
- Nem is tudom, de annyi biz-
tos: a nyaralásunkat tönkretet-
te az esős idő. Egy hetet töltöt-
tünk a Balatonnál, de csak 
egyetlen napon tudtunk fürödni 
a tóban. A többin kirándultunk, 
hajóztunk. 

i j c KOS: A mai napon magánélete, és 
7 Ü . I az esetleges problémák dominálhat-

nak. Ha válaszút elé állítják, jól fontolja meg, 
mit lép. Innen ugyanis már nincs visszaút! 

¿M& BIKA: Váratlan változásokkal kell 
^ i számolnia. Ezek miatt a munkahe-

lyi kondíciók is megváltozhatnak. Döntés elé 
állíthatják, hirtelen kell majd cselekednie. 

^ IKREK: Váratlan hírek miatt meg 
I kell változtatnia programját. Legyen 

rugalmas, készüljön fel mindenre! Legyen pár 
meglepetése a kisgyermekek számára is! 

^ i P RÁK: Romantikus hangulatban egy 
^ e m l é k e z e t e s találkozáson vehet 
részt. Ámor nyila bizony mélyen eltalálhatja! 
Érzelmei, érzései kell, hogy vezessék! 

OROSZLÁN: Magánéletét kedvese 
meglepetése dobhatja fel. Ön is tö-

rekedjen a változatosságra, ne hagyja, hogy 
ellaposodjon kapcsolata! Ne szervezzen 
programot estére! 

^ ^ i SZŰZ: Munkahelyén túl nagy fele-
^Mősséget ruházhatnak önre. Mielőtt 

elvállalja a feladatokat, gondolja végig a ve-
lük járó gondot is! A pénz nem minden! 

/ \ 7 \ MÉRLEG: A pénzügyeknek kedvez a 
• w l csillagállás, használja ki e hatást! Ha 
van szabad tőkéje, fektesse be! így nagyon 
hamar jelentős összeget szülhetnek forintjai! 

V SKORPIÓ: Vigyázzon egészségére, 
legjobb lenne, ha szigorú diétába 

kezdene! Ne egyen zsíros és színező anyagot 
tartalmazó ételeket! Mozogjon minél többet! 

J h . NYILAS: A félreértések napja lehet 
A » ¡a mai ,A kommunikációs csatornák 

hibája miatt sok mindent másképp értel-
mez. Sok időbe telhet kijavítani a hibákat. ' 

\ BAK: Kihívásokban teli nap várja a 
í hét. kezdetén. Ha megfontoltan 

dönt, nem okoz csalódást feletteseinek! Le-
gyen higgadt, ne siessen el semmit! 

^ f t VÍZÖNTŐ: Váratlan, eddig nem ta-
^fek 1 pasztalt helyzetben találhatja ma-
gát. Az ügy mindenképpen elgondolkodtató. 
Elemezze ki a helyzetet és tanuljon belőle! 

5 HALAK: Valaki a bolondját járat-
^ ^ í hatja önnel. Ha viccelt, vegye ön is 
mókásan a dolgot. Ellenkező esetben azon-
ban koppintson az Illető fejére, leckéztesse 
meg! 

TISZTELT OLVASOINK! 
Szerkesztőségünk továbbra Is fenntartja a 
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket 
esetenként rövidítve, szerkesztett formában 
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tük-
rözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek 
meg a szerkesztőség véleményével. A jövő-
ben leveleiket csak teljes névvel, lakcím-
mel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban 
ezentúl azon levelek, e-mail üzenetek jelen-
nek meg, amelyeknek írói nem kérik anoni-
mitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk 
meg, és nem adunk vissza. 

POSTABONTAS 

Tűzoltókocsi ajándékba: Belgiumból Deszkre 
Két éve van Deszk községnek a belgiumi Ninove 
várossal testvér-települési kapcsolata. A tavalyi 
deszki falunapokon hetvenkét fős ninovei küldött-
ség vett részt, köztük a Mozaíek kórus is. Nagy si-
kerű koncertjükről még ma is beszélnek a deszkiek. 
Idén nyáron a deszki Letye-Petye néptánccsoport 
kapott meghívást Ninove várostól, így júliusban a 
flamand néptáncfesztiválon Ninovében ötvenkét 
deszki volt jelen. Augusztus 19-én fontos állomás-

hoz érkezett a két település kapcsolata, hiszen a 
belgiumi küldöttség - élén Luc Durant ninovei pol-
gármesterrel - egy tűzoltóautót ajándékozott a köz-
ségnek. A község a régi tűzoltóautóját pedig erdélyi 
testvértelepülésének, Oroszhegynek ajánlotta fel, 
ezzel is erősítve a két település közötti együttmű-
ködést. 

SIMICZ JÓZSEF 
POLGÁRMESTER, DESZK 

Útfelújítás a Kormányos utcában 
Szegeden jelentős mértékű út-
felújítás kezdődött. A Kormá-
nyos utcában egy 24 éve meglé-
vő stabil alapra került pormen-
tesítő réteg. A kivitelezést a 
Hódút végzi. Az út a Nemes ta-
kács utcától a Cserepes sorig 
nyíl egyenes - ilyen volt az ere-
deti út is. A most lefektetett 
régi a 20. és 36. számú házak 
közötti szakaszon egy körülbe-
lül 40-50 cm-es ívet képez (egy 
fűcsomót és egy belógó bokrot 
kerültek ki], így a páratlan ol-
dalon az ú j réteg az alap nélkü-
li földre került, a páros oldalon 

viszont kimaradt az eredeti 
alap a burkolásból. A páratlan 
oldali rész hamar le fog töre-
dezni, a páros oldali rész bal-
esetveszélyes. Végignézni az 
út test ezen a szakaszán - bor-
zalmas! Remélem, az önkor-
mányzat illetékese ezt a mun-
kát nem veszi át és nem fizeti 
ki a hiba kijavításáig. Katona 
Gyula képviselő vállalta,. hogy 
utánanéz a munkának. Meg 
kellene nézni a többi felújítást 
is, hogy ne vesszen kárba az 
önkormányzat és az adófizetők 
pénze a hanyag munkavégzés 

miat t . Egyenes utcában ilyen 
görbe utat csinálni felháborító! 

GERGELY TIBOR 
SZEGED 

* 

A felújításról megkérdeztük Ka-
tona Gyula önkormányzati kép-
viselőt, aki elmondta: a Kormá-
nyos utcában az ott lakók nagy 
örömére kifogástalan állapotban 
van az út. A munkát még nem 
fejezte be teljesen a kivitelező, a 
zúzalékot otthagyta az utcában, 
azzal javítják majd ki az útpadka 
hibáit. A műszaki átadás csak 
ezt követően történik meg. 

A zene legyen mináenkié! 
Az augusztus 6. és 13. között Hódmezővásárhe-
lyen megrendezett országos zenei tábor és zenei 
fesztivál alkalmával merült fel bennem, hogy sze-
retném, ha a jövőben még több lelkes híve lenne 
a komolyzenének városunkban. Szomorúan ta-
pasztaltam ugyanis, hogy az augusztus 6-i feszti-
válnyitó gálahangversenyen a Fekete Sas nézőte-
rén igen kevesen voltak kíváncsiak a Kecskeméti 
Szimfonikus Zenekar remek produkciójára. Rá-
adásul ezen az estén ősbemutatóra is sor került. 
Vajda János mai magyar zeneszerző művét cso-
dálhattuk meg, melyet a két kiváló fuvolista, 
Dratsay Ákos és Berényi Bea közreműködésével 
adott elő a zenekar. Az ezt követő napon jobbnál 
jobb koncerteket hal lhat tunk a helyi unitárius 

templomban. Többek között fellépett Hegedűs 
Endre zongoraművész, a tábor kiváló tanárai és 
tehetséges diákjai adtak fe lej thetet len é l m é n y t 
nyújtó koncerteket. 

A rendezvénysorozat sikere elsősorban a nagyon 
lelkes Dratsay házaspárnak köszönhető, akik évek 
óta példás kitartással igyekeznek megszervezni a 
zenei tábort. Úgy érzem, több figyelmet, nagyobb 
anyagi támogatást és propagandát érdemelt volna 
ez a kulturális rendezvény. Ennek hiányában egyre 
kevesebb emberhez jut el a színvonalas kultúra, s 
így a zene nem mindenkié, hanem csak egy szűk 
rétegé csupán. 

SZŐKE MÁRTA ÁGNES, 
VÁSÁRHELY 

Nem lehet visszanézni 
A vizsgaidőszakban egyik nap az 
új multifunkcionális komple-
xumban tartózkodtam, az Ady 
téren. Egész délutánomat ott töl-
töttem, készülvén egy közepes 
nehézségű zh-ra. Zárás előtt 1-2 
órával elfoglaltam egy ergonomi-
kus széket az egyik számítógép 
előtt, és elkezdtem szörfözni az 
interneten. 

Nyolc óra előtt pár perccel 
hagyhattam el a könyvtárat, és 
az első száz lépés után rádöbben-
tem, hogy hiányzik a fejemről a 
számomra felbecsülhetetlen, 
Hollandiából kapott napszem-
üveg. Másnap dél felé beugrot-
tam a könyvtárba, gondolván 
naivan, hogy kinek kellhet egy 
napszemüveg, amelyikről ráné-
zésre is lerí, hogy ezer forintnál 

nem ér többet. Útközben eszem-
be jutott a sok XXI. századi tech-
nikai vívmány, amivel ez a szép 
objektum rendelkezik, gondol-
ván itt a bekamerázott emeletek-
re, amelyekhez külön monitor-
szoba és biztonsági szolgálat is 
dukál. Tisztelettudóan, kimér-
ten próbáltam először a ruhatár-
nál, majd a közönségszolgálati 
pultnál és végül a biztonsági 
őröknél puhatolózni a szemüve-
gem után. Egyik miniszerv kül-
dött a másikhoz, hiszen egyik-
nek sem a hatásköre. (Ezt szó 
szerint így mondták. | 

Eszembe jutott a kamerás 
rendszer, és kértem az öltönyös 
úriembert, hogy nézzék vissza az 
esti felvételt. Pontosan behatá-
roltam, hogy hol ültem, és má-

sodszorra is elmondtam, hogy a 
szemüvegemet 20 óra előtt pár 
perccel felejtettem ott, közvetle-
nül a billentyűzet mellett. Tudat-
ták velem, hogy először is nem 
lehet visszanézni, meg másod-
szor is az esti felvétel már nincs 
meg..., nem tárolnak mindent 
fölöslegesen. Itt volt az a pont, 
amikor rájöttem arra, hogy gya-
korlatilag (vagy elméletileg?) a 
mellettem ülő maroktelefonját is 
lenyúlhatom jövő szerda este, 
mert úgysem derül ki semmi, 
csak az, hogy ami tizenkét órával 
előtte lepereg, azt már nem őrzik 
felvételen, meg amúgy sem lehet 
visszanézni, mert egyszerűen 
nem lehet. 

ONODI LÓRÁNT, 
SZEGED 

CSOROG A TELEFON 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, ta-
pasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval oszthat-
ják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra kö-
zött hívható a 30/218-111 l -es mobiltelefonszá-
mon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. 
E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küld-
hetnek. 

ALGYŐI VESZELY 
Nagyon sok ház előtt az útpad-
kára és a kocsibejáróra termés-
köveket raknak és betonvasa-
kat szúrnak le Algyőn - írja 
SMS-bcn egy olvasónk a 
30/426-0766-os számról. Mi-
ért nem tesznek semmit az il-
letékesek a balesetveszély el-
len? 

GYEVI TEMETŐ 
ÉS A GYOMIRTÁS 
A volt Gyevi temető helyén 
nem kellene megvárni, hogy 
megint égig érjen a gaz, hanem 
újra irtani kellene a gyomot, 
mert már így is nagy a parlagfű 
- osztotta meg velünk észrevé-
telét a 30/639-8737-es számról 
SMS-t küldő olvasónk. 

KÖZLEKEDÉS, 
FRANCIAHÖGY 
Nevetségesnek tartja még a felte-
vést is a szegedi Tóth Antalné a 
480-389-ről, hogy Hódmezővá-
sárhelyre és Makóra villamosok 
járjanak, amikor a Franciahögyre 
nem lehet tömegközlekedéssel 
eljutni! Az emberek 40 fokos hő-
ségben, esőben, sárban gyalogol-
nak. Mért nem indít a Tisza Vo-
lán a Körtöltés utcán egy körjára-

tot? - kérdezi a felháborodott 
asszony. 

ÚTFELÚIÍTÁSOK 
A kommunikáció korában miért 
nem jelzik táblákkal, ha felújíta-
nak, felbontanak Szegeden egy 
utat? Az autósokat tájékoztatni 
kellene a munkákról és a forga-
lomváltozásokról, hogy ne ala-
kuljon ki dugó! - véli szegedi ol-
vasónk a 473-636-os számról. 

MURÁNYI UTCA 
A szegedi Murányi utcához ka-
nyarodó autók tulajdonosainak 
mikor fizet kártérítést az SZKT? 
A múlt havi pályafelújítás után 
ugyanis a kamionok 30 centimé-
teres darabokra törték fel az utat. 
Az ott lakókat az emiatt csattogó 
sínek is zavarják - panaszolta ol-
vasónk SMS-ben a 70/380-
4439-es számról. 

VESZÉLYES KÖRÚT 
Szegeden veszélyesek a Tisza La-
jos körúti lámpák, mert a buszok 
már sárga jelzést kapnak, amikor 
a gyalogosé még villogó zöld. A 
busz már elindul, a gyalogos az 
utolsó lámpánál megáll, pedig 
mehetne - írja olvasónk a 
20/398-9377-es számról. 

Mára kérdeztük 

Emlékszik-e ilyen 
esős augusztusra? 

Következő kérdésünk: 

Véget ért-e a nyár? 

K ü l d j e e l v á l a s z á t TG-PM H NIPM 
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g , -LCjE-N M N D N 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS szántázása nomál tarifa szerint történik. 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
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 . hu 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika 
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.) 
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 sebészeti 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 7.30 órától más-
nap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kos-
suth L. sgt. 15-17. (á 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 
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. 

Az ügyvéd válaszol 
Számos olyan levelet, telefonhívást kapunk olvasóinktól, mely-
ben nemcsak egyszerűen megosztani szeretnék velünk ügyes-ba-
jos gondjaikat, hanem segítséget, többnyire jogi tanácsot kérnek 
tőlünk. Éppen ezért a Kapcsolatok oldalunkon el indítottuk Az 
ügyvéd válaszol című rovatunkat, melyben dr. Juhász György 
heti rendszerességgel reagál olvasóink kérdéseire, felvetéseire, 
próbál jogi megoldást kínálni problémás élethelyzeteikre. 

Leveleiket a szokásos módon postán vagy e-mailen (kapcsola-
tok@delmagyar.hu) küldjék el szerkesztőségünkbe. Kérjük, a borí-
tékra vagy elektronikus levélre írják rá: Az ügyvéd válaszol. 
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