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MEGKERDEZTUK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT 

Elmegy-e a SZIN-re \ 

KISS GÁBOR 
tanuló: 
- Tanuljiom kell, illetve dolgozom 
is mellette, így nincs időm kimen-
ni a fesztiválra. Ha ráérnék, akkor 
esetleg egy napra megnézném a 
Szegedi Ifjúsági Napok egyik-má-
sik rendezvényét. Amúgy nem va-
gyok az a buliba vagy diszkóba járó 
típus. Inkább otthon vagy munka 
közben hallgatok zenét. 

H0R0SZK0P 

o f v kos: Két lábbal kell a talajon áll-
I nia, kedves Kos, különben könnyű-

szerrel rászedhetik! Vigyázzon ingóságaira, 
kocsijára és saját maga épségére! 

bika: Rosszakarója nyíltan is fetvál-
* halhalja eddig esetleg titkolt hátsó 

szándékait. A legjobb dolog amit tehet az a ne-
vetés. Tegyen úgy, mintha nem venné komolyan! 

{ v } ikrek: Az anyagi ügyeket és a befek-
! tetőseket illetően kérje szakember vé-

leményét! Ne csak megérzésiben bízzon! Fortu-
na ugyanis a mai nap nem áll az Ikrek mellett! 

^ ^ rák: Vigyázzon egészségére, közle-
kedjen óvatosan, táplálkozzon egész-

ségesen! Minden rizikófaktort zárjon ki életé-
ből! Pihenjen, relaxáljon, olvasson sokat! 

q j oroszlán: Jelentős változás lép-
* * i h e t be életébe, amihez alkalmaz-
kodnia kell. Rugalmasságával, simulékony-
ságával nem lesz gond. Este a csillagállás-
ból kifolyólag feszült, ingerült. 

^ ^ szűz: Titkos vágyához még soha 
>nem állt olyan közel, mint eddig. Bíz-

zon képességeiben és élettapasztalatában! Ön-
bizalnjfít, sikerorientáltságát főnökei is érzik. 

/ \ 7 \ mérleg: Ha jó idő van, járja a vá-
W W I rost! Lepje meg magát és családját 
néhány ruhadarabbal! Vásároljon dekoráci-
ót lakásába, amivel feldobja otthonát! 

t g t skorpió: Kreatív munkavégzésre 
í alkalmas leginkább ma a Skorpió. Nem 

ismer megoldhatatlan problémát, ügyet. Minden-
re kitalál valami eredetit okosat, formabontót 

j k j. nyilas: A szerelem dominál a csil-
r ^ i I lagállásból kifolyólag Ha biztos a sa-

ját és kedvese érzelmeiben, eljött az ideje az 
eljegyzésnek! Ne féljen kimondani érzéseit! 

bak: Vigyázzon alakjára, ne hanya-
T J ^ S gólja el a mozgást, sportot! Szakít-
son rá időt, bármennyire is elfoglalt! Egész-
sége. kellemes külleme érdekében megéri. 

vízöntő: Kivételes személyisége és 
% H ! sugárzó megjelenése dominál. Hasz-
nálja ki a kedvező csillagállást! Járjon két láb-
bal a földön, józanul rengeteg sikert érhet el! 

í i halak: Ne ítélkezzen mások fe-
^ ^ i l e t t , különösen, ha nem is ismeri! 
Véleményét tartsa meg magának! A háttér-
ből figyelje az eseményeket a rivaldafény 
helyett! 

TISZTELT OLVASÓINK! 
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-mai l üzenetek jelen-
nek meg, amelyeknek írói nem kérik anoni-
mitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk 
meg és nem adunk vissza. 

CSIKÓS DIANA 
középiskolás: 
- Hallottam már a SZIN-ről, de 
biztosan nem megyek el, mert 
nem érdekel az ilyen jellegű fesz-
tivál. Nem szeretem a rockot, s 
szerintem többségében ez a stí-
lus szól majd a szegedi Partfür-
dőn is. A house-zenét kedvelem, 
de ennek ellenére ott voltam a 
vásárhelyi Ákos-koncerten. 

SZŰCSANDREA 
középiskolás: 
- A korábbi Szegedi Ifjúsági Napo-
kon sem voltam, így a mostanira se 
vagyok kíváncsi. Ennek legfőbb 
oka, hogy nem bírom elviselni azt a 
zenei stílust, ami ott szól. Ha több 
lenne a pörgős diszkó- vagy house-
nóta, akkor talán kilátogatnék. Az 
Alphaville-t alig ismerem, mert 
nem az én generációm képviselője. 

CSANYI LIZA 
tanuló: 
- Még nem is hallottam a SZIN-ről. 
Lehet, hogy még túl fiatal vagyok az 
ilyesmihez. De úgy gondolom, hogy 
néhány évvel később se megyek el a 
rendezvényre. Amúgy se szeretem a 
sátras, kint alvós bulikat, inkább a 
diszkót. Szerintem még a 18 és a 20 

; éves bátyám se járt soha az ifjúsági 
; napokon. 

P0STAB0NTAS 

Valentiny, a szociáldemokrata polgármester 
Hatvan évvel ezelőtt, 1945. augusztus 24-én Sze-
ged törvényhatósági közgyűlése jegyzőkönyvben is-
merte el Valentiny Ágoston polgármesteri tevé-
kenységének érdemeit, aki augusztus elején - az el-
lene irányuló kommunista támadások miatt -
mondott le tisztségéről, amelyet 1944. október 
17-e és 1945 augusztus eleje között töltött be. 

Ki volt Valentiny Ágoston ? 
A mozdonyvezető apa fia 1888. október 6-án Ka-

locsán született. A család később Szegedre költö-
zött, így Valentiny Ágoston a városi főgimnázium-
ban tanult. 1906-ban érettségizett, majd a kolozs-
vári egyetem jogi karán folytatta tanulmányait. Itt 
1910-ben szerzett végbizonyítványt és csak három 
év múlva, 1913-ban államvizsgázott. Már egyetemi 
évei alatt házasságot kötött és egymás után szület-
tek gyermekei. Első gyermeke 1910-ben született, 
az utolsó, s egyben a tizedik (második házasságá-
ból) pedig 1933-ban. így az 1930-as években már öt 
fiú és öt lány eltartásáról kellett gondoskodnia. 

Vasúti tisztviselőként dolgozva a háború alatt beka-
csolódott a vasutasok illegális mozgalmába, s 
1918-ban beválasztották a vasutas szövetség helyi 
vezetőségébe. Belépett a szociáldemokrata pártba. A 
tanácshatalom idején 1919 áprilisában a munkásta-
nács tagjává választották. Júniusban részt vett a ta-
nácsköztársaság támogatását szolgáló szolidaritási 
sztrájk szervezésében. A tanácshatalom bukása után 
1919 decemberében beválasztják az újjáalakult sze-
gedi szociáldemokrata pártszervezete vezetőségébe. 

Munkásmozgalmi tevékenysége miatt 1920-ban 
internálják, ahonnan a következő évben szabadult. 
Alkalmi munkával keresi kenyerét. 1926-ban jogi 
doktorátust szerez, ügyvédjelöltként Czibula Antal 
mellett dolgozik, később önálló ügyvédi irodát nyit. 
1923-tól a szociáldemokrata párt városi elnöke-
ként tevékenykedik. Politikai és ügyvédi munkájá-
val tekintélyt vív ki magának. 

1944. október 17-én a munkásmozgalmi vezetők 
javaslatára a szovjet városparancsnokság őt nevezi 
ki polgármesterré, s az újjáalakult törvényhatósági 

bizottság december 27-én megerősíti tisztségében. 
Elismertségét bizonyította, hogy 1944 decemberé-
ben az Ideiglenes Nemzeti Kormány igazság-
ügy-minisztere lett, de megtartotta polgármesteri 
tisztségét is. Valentiny következetes szociáldemok-
rata volt. A demokrácia, a többpártrendszer, a jog-
államiság elveit képviselte és így korán szembe-
szállt a kommunisták diktatórikus törekvéseivel. 
Hogy a kommunista vezetésű rendőrség túlzott ha-
talmát ellensúlyozza rendeletet dolgozott ki az 
Igazságügyi Minisztérium alá tartozó rendőri szerv 
felállításáról, amely a népbíróságokhoz tartozó 
ügyekben járt volna el. A kormány 1945. június 
27-én 6:4 arányban elfogadta a rendeletet, a kom-
munista vezetőknek a baloldali szociáldemokraták 
támogatásával azonban sikerült megakadályozni-
uk a rendelet életbeléptetését. Ezért július 21-i ha-
tállyal Valentiny tiltakozásul lemondott miniszteri 
tisztségéből és hazatért Szegedre. 

Mind országosan, mind helyileg a kommunisták 
éles támadást indítottak ellene, ezért polgármesteri 
tisztségéről is kénytelen volt lemondani. Minden-
nek ellenére a városi közgyűlés - a már említett mó-
don - érdemeit méltatta. Nem lépett ki a szociálde-
mokrata pártból, de ellenezte a kommunista párttal 
való egyesülést, vagyis az SZDP felszámolását. 

1947 őszétől a fővárosban folytatta ügyvédi tevé-
kenységét, majd családja is oda költözött. 
1950-ben koholt vádak alapján letartóztatták és 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1955-ben 
az Elnöki Tanács kegyelmi elhatározásával börtön-
büntetésének hátralevő részét elengedte, így kisza-
badult a börtönből. 1956-ban a forradalom idején 
az újjászerveződő szociáldemokrata párt 21 tagú 
országos vezetőségébe választották. 

1962 augusztusában a Legfelsőbb Bíróság rehabi-
litálta. Ezt azonban már nem érte meg, mert 1958. 
augusztus 21-én elhunyt. 

Megérdemelné, hogy érdemeit a város az eddigi-
nél méltóbban elismerje. 

TAJV1ASI MIHÁLY, SZEGED 

Szegedi profi taxisok és az utasok érdeke 
Mélységesen felháborodott szege-
di „szabadúszó" taxisofőrök tu-
catjai nevében szeretnénk reagál-
ni arra a cikkre, amely a lap 2005. 
augusztus 11-i számában „10 
százalékkal emelték a taxitarifát" 
címmel jelent meg. Valószínűleg 
az előítélet sugallta az írásnak azt 
a passzusát, amely szerint a sza-
badúszók akár tízszer is többet 
kérhetnek el egy fuvarért., mint a 
taxitársaságok sofőrjei. Kétségte-
len, hogy a taxisok társadalmá-
ban az utóbbi másfél évtizedben 

jókora felhígulás volt tapasztalha-
tó, de ez így van más szakmákban 
is. Erre bizonyíték ez a cikk is, 
amely - bizonyos személyek nyi-
latkozata alapján - anélkül állít 
valamit, hogy konkrét neveket, 
helyszíneket, eseteket említene. 
A nyilatkozó célja talán az, hogy 
durva módon járassa le azokat a 
taxisofőröket, akik úgy döntöttek, 
nem csatlakoznak egyetlen társa-
sághoz sem? Egyébként, ha a cikk 
szerzője tud ilyen kifogásolható 
esetekről, kérjük, éppen a mi hi-

telünk megóvásáért hozza őket 
nyilvánosságra. Ha azonban nem 
tud, elvárjuk a hiteles tájékozta-
tást. Nem szeretnénk az inkrimi-
nált tudósítást rágalomként értel-
mezni, ezért arra kérjük a szer-
kesztőséget, hogy a több szem-
pontból erősen kifogásolható cik-
ket a valóságnak megfelelően kor-
rigálják. Profi taxisok módjára 
profi tájékoztatást kívánunk, az 
olvasók és az utasok érdekében. 

KOVÁCS JÓZSEF 
ÉS MÉG NÉGY ALÁÍRÓ 

Még fennáll a virágpor és gombaspóra veszélye 
A parlagfűpollen uralja a Dél-Al-
föld levegőjének pollenképét! 
Szerencsére az idén a vártnál ké-
sőbb indult meg az intenzív pol-
lentermelés, de sajnos a múlt hé-
ten ez az időszak is eljött. A hét 
elején még közepes volt a virág-
porszám, a hét utolsó három 
napján azonban már jóval az al-
lergiás határérték feletti pollen-
számokat mértünk. Sokan úgy 
gondolják, hogy a kiadós esők 
egyetlen pozitív hatása az, hogy 

kimossák a levegőből ezt a kelle-
metlen allergén pollent is. Saj-
nos a mérési eredmények nem 
ezt igazolják! Úgy tűnik, hogy 
amikor eső után kisüt a nap, ha-
tására a parlagfű még intenzíveb-
ben termeli virágporát, mintegy 
pótolva a mulasztást. Akárhogy 
is nézzük, folytatnunk kell a pol-
lenszemek okozta allergia elleni 
védekezést, kinek gyógyszerek-
kel, kinek természetgyógyászati 
módszerekkel. 

Ezen a héten, ha napsütéses, 
meleg idő lesz, extrém magas, 
100 db pollen/m3 feletti pollen-
számokkal kell számolnunk. A 
másik, nagyon allergén növény, 
az üröm csak közepes mennyi-
ségben szórja virágporát, a gom-
baspórák száma viszont magas. 

További információ: www.pol-
linfo.ini.hu 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS 
EUROREGIONÁLIS POLLENIN-

FORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 

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 
30/218-1111 -es mobiltelefonszámon, amelyen 
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

TÖLTÉSÉN 
Makra Ibolya szegedi olvasónk 
azt tette szóvá, hogy az Olajbá-
nyász tértől a Szeol-pályáig olyan 
nagy a gaz a töltésen, hogy az 
már akadályozza az ott rendsze-
resen futók napi edzését. 

JÁRDAHIÁNY 
A 30/903-4412-ről szegedi ol-
vasónk azt tette szóvá, hogy a 
Hargitai utca folytatásában, a 
Marostői városrész felé nincs 
járda, pedig két busz is jár ar-
ra. A balesetveszély így jelen-
tős. 

BAKTÓ 
Baktóban a kátyús, kezeletlen 
utak miatt nem lehet közleked-
ni, ráadásul olyan nagy a sár, 
hogy az ember nem tud tisztán 
bemenni a belvárosba. Ahol ren-
desen ki van betonozva, ott 

nincs sár, de Baktó többi részét is 
rendbe kellene tenni. Ha bekö-
szönt a tél, a kátyúkba befolyik a 
víz, befagy, ami szintén lehetet-
lenné teszi a biztonságos közle-
kedést. Ezért az összes baktói 
várja a Forradalom, illetve a Bog-
nár utca betonozását, mert ez így 
tarthatatlan, írta üzenetében He-
tényi Kitti. 

FÁK 
Kiss Dezső szegedi olvasónk 
felháborítónak tartja, hogy a 
Cserepes sornál épülő hiper-
market parkolója miatt kivág-
ják a fákat. A telefonáló azt 
nem tartja elfogadhatónak, 
hogy néhány csenevész kisfát 
ültetnek csak a szép fák helyé-
re, hiszen azokat senki sem 
gondozza, mint látható a koráb-
ban Szegedre települt hipermar-
ketek környékén is. 

Elmegy-e 
a SZIN-re? 

Következő kérdésünk: 
Megvette már 
gyermeke 
t a n s z e r e i t ? 

Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása normál tarifa wtxrt IMérA. 

06-30/30-30-921 
Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu 

IGEN NEM 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
ZSEBEHAZY ADAM 
Augusztus 23. , 9 óra 30 perc, 3 3 0 0 g. Sz.: 
Pásztor Gabriella és Zsebeházy Zoltán (Kis-
kunhalas). 
BELOVAI PETRA BRIGITTA 
Augusztus 22., 9 óra 40 perc, 3 5 0 0 g. Sz.: 
Juhász Erzsébet Magdolna és Belovai Zoltán 
(Algyő). 
SIMON HAJNALKA 
Augusztus 21., 17 óra 55 perc, 2 6 0 0 g. Sz.: 
Vizi Hajnalka és Simon Attila (Deszk). 
SZILÁGYI ANNA VIRÁG 
Augusztus 23., 9 óra 52 perc, 3 3 5 0 g. Sz.: 
Bodnár Edit és dr. Szilágyi Lajos (Vásár-
hely). 
KISS MARGARÉTA JVIAJA 
Augusztus 23., 11 óra 5 perc, 4 2 5 0 g. Sz.: 
Csökli Gabriella és Kiss Kornél (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
SZANTO SZILVIA 

Augusztus 23., 3 óra 25 perc, 3 7 5 0 g. Sz.: 
Daru Szilvia és Szántó Róbert (Vásárhely). 
ASZTALOS RÉKA 
Augusztus 23. , 4 óra 40 perc, 3 1 0 0 g. Sz.: 
Bajnoczi Hajnalka és Asztalos Róbert (Vá-
sárhely). 
SIBÁN ANDRÁS 
Augusztus 23., 11 óra 0 perc, 2 9 0 0 g. Sz.: 
Vacsi Ágnes és Sibán László (Vásárhely). 

SZENTES 
SZABADOS DÁNIEL 
Augusztus 18., 4 óra 30 perc, 3 7 3 0 g. Sz.: 
Bárányi Krisztina és Szabados Árpád 
(Csongrád). 
GOLD BARBARA 
Augusztus 18., 2 1 óra 26 perc, 3 0 2 0 g. Sz.: 
Seres Barbara és Gold Gábor (Csongrád). 
PATAKI RÓBERT TAJVIÁS 
Augusztus 22., 13 óra 20 perc, 3 3 5 0 g. Sz.: 
Fekete Anita és Pataki Tamás Pál (Szentes). 

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 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. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca fe-
lől). Tel.: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , 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. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felöl). 
Tel: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104. 
s.o .s . 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
A telefonszám díjmentesen hívható a megye 
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem 
díjmentes) 6 2 / 5 4 8 - 2 9 4 . 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
VÁSÁRHELYEN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá-
tól 02 óráig: 6 2 / 2 4 9 - 5 2 9 . 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
JVIAKÓN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá-
tól 02 óráig: 6 2 / 2 1 2 - 5 1 5 . 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3., 
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős 
esetben! Tel.: 6 2 / 5 4 7 - 1 7 4 . 

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

