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Letette-e a gépkocsiját ¡ 7 

HARANGOZÓ LÁSZLÓ 
terjesztő: 
- Tegnap éppen használnom kel-

" lett, mert este nagybevásárlásra 
mentünk, de egyébként hetente 
legföljebb háromszor veszem elő 
a kocsit. Inkább biciklivel járok, 
mert az egészségesebb - és a 
munkámhoz is alkalmasabb. 
Szegeden nincsenek olyan nagy 
távolságok, hogy muszáj lenne 
autót használni. 

H0R0SZK0P 

i j ^ KOS: Ne igyon előre a medve bőrére, 

f t L i kedves Kos! Nem szabad azt a pénzt 

elkölteni, amit még meg se kapott! Csak a leg-

szükségesebb dolgokat vásárolja meg! 

^ P t BIKA: Egyszer kibújik a szög a 

* Izsákból, kedves Bika! Valami, amit 

nem szeretett volna, ma napvilágra kerül-

het. Érthetően kellemetlenül érzi magát. 

IKREK: Igyekezzen segíteni azokon, 

'akiknek szükségük van tanácsára! 

Foglalkozásából eredően sokat segíthet isme-

rősein. Saját elintéznivalóit ma tegye télre! 

^ ^ RÁK: Nehéz döntés elé állíthatja ked-

^ ^ i vese. Kénytelen elhatározni magát, hi-

szen az illető egyenes választ érdemel. A mai 

nap folyamán alaposan gondolja át a helyzetet! 

A J OROSZLÁN: Frissítse fel ruhatá-

* ^ l r á t ! Szánjon időt, energiát a kínálat 

megtekintésére! Csalja magával barátját, 

barátnőjét, válogassanak együtt! 

SZŰZ: Váratlanul a figyelem közép-

' pontjába kerülhet. Még az újságok is 

hosszan írhatnak önről. Nem tudni azonban, 

hogy ez párkapcsolatának árt. vagy jót tesz! 

MÉRLEG: Döntéseit jól gondolja 

w w l á t ! Mielőtt a tettek mezejére lép, 

győződjön meg róla, hogy jó úton jár-e! Ne 

szégyellje bizonytalanságát, inkább most 

torpanjon meg, mint hogy túl késő legyen! 

W SKORPIÓ: Függetlenségét veszély-

e z I ben érezheti. Bizonyára megvan az 

oka rá, ám gondolkodjon el párkapcsolatán! 

Lehet, hogy ott van már ön mellett az igazi! 

Jf* . NYILAS: Ha barátja jogi ügyekben a 

I segítségét kéri, álljon mellette! Terve-

zett programját alakítsa át. támogassa őt! Akár 

az estéjét is töltse vele, ha yüksége van önre! 

BAK: Rokonaihoz való viszonya 

I megváltozhat egy történés folytán. 

Az esemény bizonyára felnyitja szemeit. Sok 

mindent más színben lát már estére. 

VÍZÖNTŐ: Ne üljön autóba, a veze-
% M l t é s t kimondottan kerülje! Legyen 
óvatos a háztartási eszközökkel is! Töltsön 
sok időt a kisgyermekek társaságában! 

HALAK: Sógornőjével legyen ked-

^ ^ I ves, fogja vissza magát, ha csipke-

lődik! Tartsa magát elhatározásához, foga-

dalmához! Este fogadja el kedvese meghí-

vását! 

VEZESSENEK OVATOSAN! 
Csongrád megyében az idén 257 könnyű, 

206 súlyos és 38 halálos baleset történt. 

Négyszázhúszan könnyű, kétszázharminc-

hároman súlyos, negyvenhatan pedig halá-

los sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a 

megye útjain tizenkét balesetben huszonegy 

ember könnyű, nyolc balesetben nyolc sze-

mély súlyos sérülést szenvddett. Három 

balesetben három ember életét vesztette. 

Vezessenek óvatosan! 

Csongrád Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság 

JUHÁSZ ISTVÁN 
nyugdíjas építésvezető: 
- Letettem tegnap a kocsit, mert 
egyetértek a zöldekkel: túlságo-
san zsúfolttá váltak már az utak. 
Egyébként is csak a legszüksége-
sebb alkalmakkor használom az 
autót. Sajnos az egészségügyi 
problémáim miatt ez a leginkább 
megfelelő jármű a számomra. 
Régebben sokat autóztam, de 
annyira már nem szeretem. 

BELAJSZKI RADIVOJ 
nyugdíjas: 
- Használtam tegnap a kocsit, 
mert épp szükségem volt rá. Sze-
rintem nincs értelme külön na-
pot szentelni ennek, inkább 
mindennap, mindenkinek keve-
sebbet kellene használnia az au-
tóját. Baktóban élek, ott elég 
rossz a tömegközlekedés, ezért 
helyben - úgy három kilométerig 
- gyakran biciklizem. 

KARSAI FERENC 
ügyvezető: 
- Nem tettem le a kocsit, mert 
számomra ez munkaeszköz: he-
tente úgy hét-nyolcszáz kilomé-
tert kell vezetnem. Ha lerobbanna 
a kocsim, muszáj lenne bérelnem. 
Egyébként egyetértek a kezdemé-
nyezéssel - akinek csak a város-
ban van dolga, nem kellene autót 
használnia. Hétvégén, sportból, 
én is gyakran biciklizem. 

POSTABONTAS 

Díszdiploma-átadás a bölcsészettudományi karon 
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kara szeptember 24-én 11 órakor tartja díszdip-
loma-átadási ünnepségét a bölcsészettudományi 
kar Auditórium Maximumában. Az ünnepségen az 
Avató Tanács tagjaként részt vesz dr. Szabó Gábor, 
az egyetem rektora és Török Márk, a Bölcsészettu-
dományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke 
is. A díszokleveleket dr. Almási Tibor, a bölcsészet-
tudományi kar dékánja adja át. 

Ebben az évben a 65 éve végzettek: Dubecz József 
magyar-latin szakos, Pelle Pál orosz szakos vasdip-
lomát kapnak. 

Aranydiplomát vehet át az 50 éve végzett: Bács-
kai Károlyné Zima Mária Gabriella magyar szakos, 
Bálint László magyar szakos, Csiki Aladár magyar 
szakos, Csomós Istvánné Nyeste Eszter történelem 
szakos, Csontos Sándor magyar szakos, Deli István 
orosz szakos, Fekete András magyar szakos, Fe-
renczi László magyar szakos, Gáspár János magyar 
szakos, Gergely Ferenc történelem szakos, Hege-

dűs Béla orosz szakos, Hegedűs Béláné Pataki An-
na orosz szakos, Hering Béla magyar szakos, Hol-
landi Pál orosz szakos, Keszei Lajos orosz szakos, 
Keszi Sándor orosz szakos, Kiss Anikó magyar sza-
kos, Kiss György magyar szakos, Kővári Józsefné 
Miskucz Eszter magyar szakos, Marofka Imre 
orosz szakos, Mazurka Károly magyar szakos, Mol-
nár Mihály orosz szakos, Nász Pálné Engi Piroska 
orosz szakos, dr. Papp János magyar szakos, Papp 
Józsefné Kádár Katalin történelem szakos, Petro-
vácz István orosz szakos, dr. Polner Zoltán magyar 
szakos, Püski Gábor magyar szakos, Sándor Lász-
lóné Csányi Eszter magyar szakos, Szabó Sándor 
orosz szakos, Sztrikinácz Mátyásné Szabó Katalin 
orosz szakos, dr. Takács László magyar szakos, dr. 
Takács Lászlóné Gaál Katalin magyar szakos, dr. 
Tompa Pál magyar szakos, dr. Török Sándor orosz 
szakos, dr. Tövisfalvi Bálint orosz szakos, Várhidi 
László magyar szakos egykori hallgató. 

BTK D É K Á N I HIVATAL 

Mikor verik fel és szállítják el az „őskövületet 
Örömmel olvastam a múlt heti 
lapban, hogy H. D. tanár űr 
szemét is csípi a Bihari utcai 
gyermek pancsoló (volt) állapo-
ta, mely sérelmének a Poshad a 
fertő című írásában adott han-
got. 

Én már két év óta járkálok ke-
rületünk országgyűlési képvise-
lőjének fogadóóráira ennek ügyé-
ben, sőt 2004. december l-jén 
többünk aláírásával kérelmet is 
nyújtottunk át részére, melyet 
személyesen a képviselő úr alá is 
írt (az átvétel elismerése nálam 
van). Ebben kértük a pancsoló-
medence megszüntetését, elbon-
tását. 

Minden egyes alkalommal a 
pénzhiányra hivatkoztak, és va-
lamiféle megoldást ígértek az 
ügyben, de semmi nem történt. 
A pénzhiányra való hivatkozást 

nem tudom elfogadni, mert sze-
rény számításaim szerint több-
szörösébe került az, hogy időn-
ként (telefonon való sürgetésre) 
kiszippantják a posványt, majd 
több ember kiszedi a belehaji-
gált műanyag flakonokat, sze-
metet, amit a gyerekek dobáltak 
oda szórakozásként, majd szál-
lítójárműre rakva elszállítják. 
Egyik évben, mint ahogy H. D. 
úr is írta, telerakták homokkal 
(teherautó + lapátos emberek), 
így egy dagonyázómedence ala-
kult ki, melyet aztán több lapá-
tos ember több napon keresztül 
kiszedett. A képviselő úr egy-
szer azt vetette fel megoldás-
ként, hogy majd földet raknak 
bele, betelepítik növényekkel. 
Erre elmondtam, hogy a me-
dence betonalja akkor sem fogja 
átereszteni a csapadékvizet, a 

növények kirohadnak, marad a 
mocsár. 

Abban reménykedem, hogy a 
nyilvánosság ereje talán meghoz-
za az eredményt. Talán ebben a 
mai, technikával jól ellátott vi-
lágban akad egy olyan masina, 
amivel egy fél nap alatt'felverik 
és elszállítják ezt az őskövületet. 
Mellette nem messzire játszótér 
van, a közeli óvodából sokszor 
ide hordják levegőztetni a gyere-
keket. Biztosan megoldódott vol-
na már ez a helyzet, ha nem a ka-
zánház takarásában volna, így 
aztán csak az itt lakók szemét, 
no meg az orrát szúrná a szaga. A 
H. D. úr cikkében leírt gyermek-
fertőzés veszélyeiről, meg a szú-
nyoglárvák jó szaporodási lehe-
tőségéről nem is szólva. 

H O R V Á T H J Ó Z S E F N É , 
S Z E G E D 

Tavasz az őszben és a gyermeki könnyek 
A mi utcánk csendes, mint a te-
let váró őszi erdő. Zömében idős, 
halk szavú emberek lakják. 
Gyengébb az élet zsongása, mint 
az őszi napsugár melege. 

Az utóbbi időben azonban cse-
rélődtek a lakók, fiatalodott az 
utcánk. Egyik napon, amint ki-
léptem a kapun, vidám gyermek-
zsivaj fogadott. Mintha őszből a 
tavaszba léptem volna. Lelkemet 
szinte felfrissítette az önfeledten 

játszadozó apróságok csilingelő 
hangja. A sima betonszalagon jól 
gurult a játék babakocsi, patto-
gott a labda. Néha egy-egy két-
ségbeesett sírás is felhangzott, a 
meg nem kapott baba vagy labda 
miatt. Ez csupán egy kis félté-
kenység okozta „világfájdalom" 
volt, hiszen a szomszéd játéka 
mindig érdekesebb. 

Elnézegettem a játszadozó apró-
ságokat. Felrémlett előttem az ár-

víz és hurrikán sújtotta földrésze-
ken élő gyermekek és anyák fájda-
lomba torzult arca. Milyen boldo-
gok a mi utcabeli gyermekeink. Ők 
csak a megkívánt játékért sírnak, 
nem az elvesztett édesanyáért és 
nem kenyérért. A felnőtt emberi 
világ felelőssége, hogy a földön élő 
gyermekek arca vidám, mosolygós 
legyen, ne könnyáztatta. 

K A R D O S M I H Á L Y N É , 
H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y 

Segítettek a csanyteleki véradók is 
A vérellátó központ szentesi részlege és a Vöröske-
reszt szervezte meg a naptikban a véradást Csanytele-
ken. Ez alkalommal a községből 73 lakos összesen 33 
liter vért adott az arra rászorulóknak. A községben 
évente három alkalommal kerül sor véradásra, melye-
ken a háziorvostik és asszisztenseik segítik a véradós 
kollégák munkáját. 2005-ben három véradás alkal-
mával összesen 241 ember 108,5 liter vérrel segítette 
az életmentő műtéteket, a beteg embertársainkat. 

Ez alkalommal Benczéné Barta Klára, a Vöröskereszt 
vezetője adta át a „ jubiláns" véradóknak az emléklapot. 
Öröm volt hallani, hogy mellettük évente egyre több 
fiatal tesz tanúbizonyságot önkéntes segítő szándéká-
ról, tudva: aki vért ad, életet ment! Ezért elismerés illeti 
a csanyteleki véradások valamennyi résztvevőjét az ön -
kéntesen vállalt, térítésmentes véradásért. 

G Y Ö R G Y I N É M É S Z Á R O S E R Z S É B E T 
A L P O L G Á R M E S T E R , C S A N Y T E L E K 

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. 

GALAMBOK 
Mihály Margit szegedi olvasónk 
szerint a verebek és a galambok 
etetése gyakran beteg, idős em-
berek egyetlen kapcsolata a kül-
világgal. A madárinfluenza eset-
leges terjedését elsősorban nem 
ez befolyásolja majd. 

ZÁSZLÓ 
Dr. Benke Zsolt szegedi olva-
sónk felháborodva számolt be 
arról, hogy tegnap, a szegedi 

közgyűlés karzatán a biztonsági 
őr nem akarta engedni, hogy 
egy kisméretű magyar zászlót 
tartson a kezében. Olvasónk vé-
leménye szerint ennek még 
csak a felvetése is méltatlan ma 
Magyarországon. 

MEGMARADÁS FALA 
Kovács Istvánné szegedi telefo-
náló úgy véli, mindenképpen 
meg kellene akadályozni a Meg-
maradás Falának lebontását. 

MEGJÖTTÜNK 

SZEGED 

CSORBA BENDEGÚZ MATE 
Szeptember 23., 2 óra 38 perc, 3530 g. Sz.: 

Lajkó Henriett és Csorba István (Szeged). 

CSIZMAZIA BENEDEK 
Szeptember 23., 4 óra 0 perc, 4000 g. SV. 

Wilheim Adél és Csizmazia Botond (Sze-

ged). 

VÁSÁRHELY 
SZABÓ CSANÁD 
Szeptember 21., 14 óra 0 perc, 3600 g. Sz.: 

Rabatin Edit és Szabó Attila (Vásárhely) 

GULYÁS ZOÉ 
Szeptember 22., 8 óra 35 perc, 2930 g. Sz.: 

Lakatos Gabriella és Gulyás Zoltán (Med-

gyesbodzás). 

KISPÁL HANNA 
Szeptember 22., 11 óra 0 perc, 3430 g. Sz.: 

Ungur Anikó és Kispál Zoltán (Tótkomlós). 

MAKÓ 

LAJTÁR ANDRÁS 
Szeptember 21, 14 óra 45 perc, 3000 g. 

Sz.: Patkós Enikő és Lajtár András (Kíszom-

bor). 

VARRÓ MATE SÁNDOR 
Szeptember 21., 22 óra 48 perc, 3200 g. 

Sz.: Ivanics Beatrix és Varró Zoltán (Makó). 

FARKAS REBEKA KITTI 
Szeptember 22„ 10 óra 5 perc, 3400 g Sz.: 

Klein Orsolya és Farkas Róbert (Csanádpalota). 

SZENTES 

PROZLIK MELINDA LENKE 
Szeptember 21., 7 óra 55 perc, 3790 g. Sz.: 

Kálmán Edit és Prozlik István (Szentes). 

NÉMET NOEL 
Szeptember 21., 13 óra 47 perc, 3650 g. 

Sz.: Mikula Henrietta és Német Krisztián 

(Mindszent). 

DANCSÓ MARCELLA 
Szeptember 22„ 6 óra 55 perc, 2890 g. Sz.: 

Csikós Lídia Julianna és Dancsó Mihály 

(Szentes). 

GERA JÚLIA 
Szeptember 22., 16 óra 58 perc, 3490 g. 

Sz.: Pataki Erika és Gera Ferenc (Szentes). 

DÖMSÖDI ISTVÁN 
Szeptember 23., 3 óra 37 perc, 3350 g. Sz.: 

Leány Anita és Dömsödi István (Szentes). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
SZOMBATON 
A balesetet szenvedett személyeket Szege-

den a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel: a 

sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet 

a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai fel-

vételi 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 
ÜGYELEf 
Rendelési idd: 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. 15-17. (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. 15-17. (a Szilágyi utca felöl). 

Tel.: 62/474-374 vagy 104. 

S Z E M É S Z E T I Ü G Y E L E T 
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. 

Mirm kérdeztük: 
L e t e t t e - e 
a g é p k o c s i j á t 
a z a u t ó m e n t e s 
n a p o n ? 

Következő kérdésünk: 
L a k n a - e 
l a k ó p a r k b a n ? 

Küldje el válaszát t / T M • v b j m 

a kérdés napján 17 óráig, -Hj&IN M NCin 

SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Ai SMS számlázása normál tarifa uermt történik. 

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

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

