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MEGKERDEZTÜK MAKÓI OLVASOINKAT 
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TEMESVÁRI RENATA 
tanuló: 
- Néha. Ha az időm engedi, és 
véletlenül éppen otthon vagyok, 
olyankor megnézem. Nem na-
gyon tetszik, az ahogy Gyözike 
beszél, ezen szerintem változtat-
nia kellene. Na nem a tájszólá-
sán, hanem a csúnya beszédén. 
Egy kicsit fogynia is kellene, 
mert nekem nem tetszenek az 
ilyen kövér pasik. 

GASPAROVICS JANOSNE 
nyugdíjas: 
- Nem. Régebben egyet-kettőt 
láttam, de nem kötött le. Szá-
momra nem jó szórakozás egy 
idegen család életét kukkolni. 
Távol áll tőlem a műsor, mert túl 
sok benne a veszekedés és a 
hangzavar. A gyermekeim remé-
lem nem nézik. Nem hiszem, 
hogy ez jó hatással van az embe-
rekre. 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
TÓTH MÁTÉ 
Szeptember 1., 18 óra 0 perc, 1590 g és 
TÓTH ZITA 
Szeptember 1., 18 óra 5 perc. 1520 g. Az 
ikrek szülei: Rozsán Tünde és Tóth László 
(Makó). 
GYÖNGYÖSI ELIZA 
Szeptember 8.12 óra 30 perc. 3800 g. Sz.: 
Zelei Gyöngyi és Gyöngyösi Péter (Kistelek). 
VA|DA DOMINIK 
Szeptember 9„ 14 óra 0 perc, 2620 g. Sz.: 
Csorba Anikó és Vajda Zoltán (Szeged). 
MOLNÁR-SZIRTESI REGÖ 
Szeptember 9., 12 óra 49 perc, 3370 g. Sz.: 
dr. Szirtesi Zsuzsanna és Molnár Tamás 
(Szeged). 
HORVÁTH NÁDJA 
Szeptember 12., 6 óra 23 perc, 4030 g. Sz.: 
Fehér Anita Ilona és Horváth Attila (Bács-
bokod). 
FÜLÖP VIKTÓRIA 
Szeptember 9., 13 óra 0 perc, 3350 g. Sz.: 
Faragó Etelka és Fülöp Ferenc (Szeged). 
SZŰCS MILÁN ZSOLT 
Szeptember 9.. 6 óra 35 perc. 3040 g. Sz.: 
Ábrahám Piroska és Szűcs Zsolt (Szeged). 
BODNÁR NÁDIN 
Szeptember 10., 15 óra 25 perc, 3250 g. 
Sz.: Mészáros Melinda és Bodnár Szabolcs 
(Szeged). 
ATESÁN TAMÁS RÓMEÓ 
Szeptember 10.. 22 óra 25 perc, 3320 g. 
Sz.: Csécsei Hajnalka Erzsébet és Atesán 
Mihály (Sándortalva). 
SZŰCS LEVENTE 
Szeptember 11., 2 óra 45 perc, 3600 g. Sz.: 
Oláh Bernadett és Szűcs Árpád (Sándortal-
va). 
PURÁK RÓBERT 
Szeptember 11., 12 óra 10 perc, 3680 g. 
Sz.: Nagy Renáta és Purák László (Sze-
ged). 

KOVÁCSARPAD 
Szeptember 12., 1 óra 52 perc, 3190 g. Sz.: 
Sinkovicz Edit és Kovács Árpád (Szeged). 
TÓTH KATA 
Szeptember 12., 8 óra 38 perc, 3050 g. Sz.: 
Lehoczki Éva és Tóth Antal (Szeged) 

VÁSÁRHELY 
CSONGRÁDI RÉKA 
Szeptember 9., 10 óra 13 perc, 3450 g. Sz.: 
Imre Mónika és Csongrádi Gábor (Vásár-
hely). 
NAGY IÁZMIN 
Szeptember 10., 11 óra 45 perc, 3250 g 
Sz.: Kador Liliána és Nagy Zsolt (Békés-
sámson). 

MAKÓ 
MEZEI ERIK ZOLTÁN 
Szeptember 8.. 17 óra 50 perc, 3400 g. Sz.: 
Gulyás Edina és Mezei Zoltán (Kiszombor). 
KÓPIÁS LEVENTE 
Szeptember 9., 9 óra 15 perc, 3300 g. Sz.: 
Deák Réka és Kópiás Krisztián (Csanádpa-
lota). 
FAZEKAS ANDREA GYÖNGYI 
Szeptember 11., 0 óra 15 perc, 3350 g. Sz.: 
Gila Gyöngyike és Fazekas István (Apátfal-
va). 

SZENTES 
SÜTŐS RÓBERT 
Szeptember 10., 0 óra 26 perc, 3510 g. Sz.: 
Balog Bernadett és Sutús József (Csong-
rád) 
GÖRÖNGYIBERNADETT 
Szeptember 10., 21 óra 30 perc, 3430 g. 
Sz.: Ábel Magdolna és Göröngyi István Gá-
bor (Békésszentandrás). 
HORVÁTH GERGŐ 
Szeptember 11., 5 óra 5 perc, 3600 g. Sz.: 
Bors Klára és Horváth Zoltán (Szentes). 

Gratulálunk! 

H0R0SZK0P 
Q P KOS: Kitűnő ötletekkel, energiával 

teli kezd neki a hétnek. Elismerés, 
szeretet, tisztelet övezi munkahelyén. Csa-
ládja ön mellett áll. mindenben támogatja. 

BIKA: Nem eszik olyan forrón a ká-
* ísát, ne dőljön be a fenyegetések-

nek! Egyben ön se gondolja, hogy gyorsan 
meg tud oldani bizonyos dogokat. 

f V ^ IKREK: Óvatosan álljon hozzá, ha 
(kikérik véleményét! Vizsgálja meg 

alaposan az ügyet! Vegye jobban szemügy-
re. próbálja kiismerni az embereket! 

^ ^ RÁK: Szürkének. monotonnak 
érezheti mindennapjait, még ma-

gánéletét is. Tegyen valamit ez ellen! Ügyes 
trükkökkel színesítse ki óráit, rázza fel pár-
kapcsolatát! 

OROSZLÁN: Lendületesen, öröm-
* * ! m e l végzi feladatát, amit főnöke is 
boldogan figyel. Hamarosan megjutalmaz-
zák szorgalmát! 

SZŰZ: Munkavégzésével, szorgal-
^^ Imáva l kivívja főnökei elismerését. 
Egy előléptetésre, vagy béremelésre szá-
míthat a mai napon! 

T ^ Á MÉRLEG: Egy apró hiba, figyelmet-
• • : lenség sokba kerülhet ma önnek. 
Járjon nyitott szemmel a világban, ne higgyen 
a pletykáknak! Rokonalt látogassa meg! 

SKORPIÓ: Kellemes meglepeté-
I sekre ébredhet Valaki úgy kényezteti, 

mint még soha. Jókedvét egész álló nap meg-
őrzi, kimondhatatlanul boldog és szerelmes. 

. NYILAS: Vigyázzon magára, mert 
A*. j számos baleset fenyegeti! Legyen óva-

tos a háztartási eszközökkel és a gépkocsi veze-
tésével! Este mondja vissza a meghívásokat! 

BAK: Mások baját ne tudja be a 
í J k I magáénak! Mindenki megoldja a 
saját problémáját, ha segítségre van szük-
ség, úgyis szólnak. Törődjön a saját háza 
tájával! 

^ r w VÍZÖNTŐ: Váratlan betegsége végett 
\ kénytelen hazatérni. Vizsgáltassa ki 

magát orvosával! Ha nem érzi jól magát, hagy-
ja ott munkáját, hiszen első az egészsége! 

HALAK: Érdekes, szokatlan hely-
Izetekbe kerülhet a délelőtt folya-

mán. A bolygóállásból kifolyólag a Halak 
ügyesen kezelnek minden akadályt. 

NAGY BENDEGÚZ 
tanuló: 
- Általában jn inden részt meg-
nézek. Valójában nem tetszik a 
műsor, csak jó rajtuk nevetni. 
Győzikét mint személyiséget 
nem szeretem, de azért mindig 
kíváncsi vagyok a következő epi-
zódra. Nem tetszik, hogy a csa-
ládját így mutogatja, én, meg-
mondom őszintén, nem lennék 
a gyermeke. 

IGAZ ROLAND 
tanuló: 
- Hogyne! Minden részt meg-
nézek. Nagyon szeretem a mű-
sort. Szerintem jó show, mert 
sokat lehet nevetni rajta. Nem 
egy jó pasi Győzike, szerintem 
egy kicsit pufók. Ez mondjuk 
annyira nem tetszik benne. Én 
is bevállalnék egy ilyen való-
ságshow-t, az utazásért és a hír-
névért. 

M á r a kérdeztük: 
N é z i - e 

G y ő z i k e - s h o w - t ? 

Következő kérdésünk: 
E l é g e d e t t - e 
a k e r e s e t é v e l ? 

Küld je e l v á l a s z á t 
a ké rdés nap ján 17 ó r á i g , 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! 

IGEN • NEM 
Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik. 

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 

E-MAIL ÜZENET 

Az eladók is emberek 
Jómagam is a kereskedelemben dolgoztam. Lesújtó volt olvasni a levelet 
az újságban az eladók magatartásáról! Egy kicsit valószínűleg minden el-
adókolléga, aki olvasta, feldühödött magában. Sajnos a magyar államban 
az EU-val ellentétben, két lábon járó robotoknak hiszik az eladókat az 
emberek, és szeretik kiélni rajtuk az uralkodási hajlamaikat. Ezzel ellen-
tétben az eladók az egyik legkevésbé megfizetett dolgozók az országban, 
így csak annyit adnak, amennyit kapnak! Ez főleg a mamutcégeknél igaz. 
Mivel folyamatosan terjeszkednek, és kiviszik az országból a tőkét, csak a 
minimálbérért gürcölő dolgozókon tudnak spórolni. Érthetően leírva: ha 
van egy dolgozó, akkor az legyen univerzális! Egy személyben legyen: el-
adó, árufeltöltő legalább 3 részlegen egyszerre, pénztáros, szeméttömörí-
tő, raktártakarító, stb., olyan univerzális robot! Persze csak az egyszeri 
minimálbérért 5 ember feladatát lássa el egyszerre! És még csodálko-
zunk, hogy a vásárlókra jut utoljára idő ebben a túlhajszolt munkatem-
póban? Akik persze ráérnek sajnálkozni /idézem: Imre sajnálja/ és mesét 
mondani a vásárlóknak, azok a főnökök. Ötször akkora a keresetük, 
mint egy eladónak, és kb. annyian is vannak létszámban, mint az eladók. 
Csak ők egy kényelmes légkondicionált irodában ülnek! Nem érdekli 
őket, hogy az eladók is emberek! 

KIS LÁSZLÓ, SZEGED 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szege-
den az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klini-
kai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) veszi fel 
és lába el, sebészeti (nem baleseti!) és uroló-
giai felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 
57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebé-
szeti betegek ellátása a gyermekklinika gyer-
meksebészeti osztályán történik. 
FELNÓTT 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-
löl). 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. (a Szilágyi utca felöl). 
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. 

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 kőzött hívható a 
30/218-111 l-es mobiltelefonszámon, amelyen 
SMS-üzeneteikct is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

TRIPLA ÓRÖM 
Kübekházáról Kovács lenőné bol-
dogan mesélte el, hogy vasárnap 
délután milyen pozitív élmények 
érték. A mozgáskorlátozott, nyug-
díjas olvasónk a kübekházi új 
sportcentrum megnyitójára in-
dult gyalogosan. Útközben azon-
ban megállt mellette autójával egy 
szóregi fiatalember és felajánlotta, 
hogy elviszi a csarnokig. Visszafe-
lé szintén akadt egy jó szándékú 
autós, egy kübekházi fiatalember, 
aki pedig hazaszállította őt, látva, 
milyen nehezen tud járni. Ember-
ségből jelesre vizsgázott a két au-
tós. Ezen pozitív élményekhez 
társult az a boldog büszkeség, 
hogy Kübekháza immár egy euró-
pai színvonalú sportcentrummal 
dicsekedhet! 

BESURRANOK 
Szegeden, a Rókusi körúton be-
surranok garázdálkodnak, jelez-
te olvasónk a 471-966-ról. Neki 
az előszobából lopta el válltáská-
ját a tolvaj az irataival, pénztár-
cájával együtt. 

HARGITAI UTCA 
Kelemen László azt tette szóvá, 
hogy Újszegeden, a Hargitai ut 

cát ugyan szépen leaszfaltozták, 
de szegély híján töredezik az út 
széle. A Hargita ABC-vel szem-
beni oldalon legalább 40 cm 
mély, 10-15 cm széles „szaka-
dék" van az aszfaltút és a csapa-
dékvíz-elvezető árok között. Bal-
esetveszélyes! 

SZÉL UTCA 
A 30/358-8882-ről érkezett 
SMS küldője szorgalmazza, 
hogy Szegeden mielőbb végez-
zék el a kátyúzást a Szél utcá-
ban. 

BAKTÓ 
A 20/476-1768-ról küldött 
SMS írója hiányolja, hogy a 
baktói kiskertekhez vezető ke-
rékpárút - az ígéretek ellenére -
nem készül. 

NEM KOSSUTH, SZÉCHENYI 
Juhász Sándor szegedi olvasónk 
tette szóvá, hogy Makón nincs 
Kossuth tér, mint ahogyan az a 
szombati lapban szerepel. Való-
ban - egy félreértés miatt - hely-
telenül jelent meg a képaláírás. A 
fotó az ezüst díjat nyert virágos 
Makó város Széchenyi teréről ké-
szült. 

• P0STAB0NTAS 

Elhunyt dr. Majzik Mátyás 
börtönlelkész, ny. bv. alezredes 
Van-e irgalom a szívünkben? Hisszük-e, vagy csak frázisként mondo-
gatjuk, hogy a szeretet parancsa a legfőbb parancsolat? Elfogadjuk-e 
az Úr Jézus szavát, amikor azt mondja nékünk: szeresd ellenségedet, 
mint felebarátodat? Hisszük-e, hogy a bűnös ember megtérhet, meg-
változhat, s attól kezdve ismét egyenrangú lehet velünk; miképpen ez 
történt a Jobb Latorral a Golgotán? 

Olyan embert szólított most magához az Úr (Ki - Adyval szólva -
„Illésként elviszi mind, Kiket nagyon sújt és nagyon szeret"), aki 
mindezekre igent mondott, nem egyszer, hanem százezerszer, s aki 
nemcsak kiáltotta, hanem cselekedte a Mennyei Atya akaratát. Dr. 
Majzik Mátyás szegedi polgári családból indulva kapott pedagóguské-
pesítést az egykori Szegedi Tanítóképző Intézetben, s 1971-ben, har-
mincegy évesen hozta meg az életútját véglegesen meghatározó ¿ön-
tést: hivatásos nevelőtiszt lesz a Szegedi Fegyház és Börtönben. 49 
éves koráig tanult: egyetemi diplomát szerzett a József Attila Tudo-
mányegyetem pedagógia szakán, 1984-ben pszichoterápiából dokto-
rált. Nem foglalkozása, hivatása lett a megtévedtek jó útra térítése,-
ám küldetéssé akkor vált, amikor több mint 20 éve testestül-lelkestül 
átjárta a hit: „(...(Mikor a lelkem roskadozva vittem / Csöndesen és 
váratlanul / Átölelt az Isten." (Ady: Az Úr érkezése). Arra a damasz-
kuszi útra, melyre sokan csak 1989-ben rohantak ki fejvesztve, Má-
tyás testvérünk már sokkal hamarabb és teljesen önállóan indult el. 
Pedig ez az ú t és az általa választott feladat sötét és kilátástalan volt 
akkoriban. Az elítéltek lelkéért küzdött, kik között mindig vannak 
megátalkodottnak tűnő - de nem megtéríthetetlen - emberek. Tiszt-
társai legfeljebb elnéző mosollyal fogadhatták, hogy a Római Katoli-
kus Hittudományi Főiskolára járt már a nyolcvanas évek elejétől. S 
nem kapott valódi támogatást a rendszerváltás után sem: mind a 
bal-, mind a jobboldalt hidegen hagyták csodálatos törekvései. Mind-
ez nem tántorította el céljaitól: 16 éve börtönpasztorációs lapot ho-
zott létre Mécses címmel az elítéltek részére, létrehozta a Magyar 
Börtönpasztorációs Társaságot, benne a Mécses Szeretetszolgálatot, 
létrehozta a levelező szolgálatot, melyben nemes lelkületű önkénte-
sek tartják a kapcsolatot a külvilágtól teljesen elszakadt elítéltekkel. 
Törődött a hajléktalanokkal is, talán megelőzve ezzel a bűn elköveté-
sét: 1993-ban egy ideig ő és társai vacsorát osztottak nekik. 1999-ben 
valóban lelkész lett: Gyulay Endre püspök diakónussá szentelte. A 
törvények szerint nyugdíjba vonulhatott volna rég; de az ő törvénye, 
Jézus Krisztus törvénye mást parancsolt. Ahol 30 évig pszichológus-
ként dolgozott, ott püspöki kinevezéssel lelkészként kezdte újra: a 
püspökatya kinevezte a Csillag börtön lelkészének. Évtizedek után 
újra lett kápolna a rácsok mögött: Mátyás testvér teljes hittel hirdette 
itt az Igét, bevezetve „tékozló fiait" az egész évet kitöltő liturgia szent-
ségeibe. S hozzákezdett legnehezebb missziójához: irtózatos küzde-
lem után létrehozta a tass-alsószentandrási társadalmi rehabilitációs 
központot a börtönből szabadultak részére. Eközben egyetlen igazi, 
vele teljesen azonosuló, odaadó segítőtársra számíthatott: második 
feleségére, Margitkára. Küzdött, dolgozott; betegségek gyötörték, de a 
küzdelmet soha nem adta volna föl. Az Úr azonban máshogy határo-
zott: XXI. századi földi szentjét (engedtessék meg nekem, Mátyás 
unokaöccsének, hogy ezt írjam) idő előtt országába hívta. Ez volt Má-
tyás testvérünk utolsó földi próbája: hihetetlen önuralommal, imád-
kozva várta az Úr hívó szavát. Miként Szent Pál írta a Timótheushoz 
írt második levelében: „Mert immár én megáldoztatom, és az én el-
költözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futáso-
mat elvégeztem, a hitemet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem 
az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz 
Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva 
várják az ő megjelenését." Dr. Majzik Mátyást ebben a hitben érte a 
vég 2005. szeptember 4-én ; kérése szerint hamvai szeretett szülei sír-
boltjában nyugszanak; neve mellé egyetlen mondat, legfőbb eszmé-
nyének kifejezése került: „Aki szerette az elítélteket." 

KISS ERNŐ, SZEGED 

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

