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K A P C S O L A T O K »

MEGKERDEZTÜK A SZEGEDI OLVASOT

CSOROG A TELEFON

Volt-e már a dóm tornyában \

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat 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 kapcsolatok/« delmagyar.hu címre küldhetnek.

PAVILONAR
Szecskó Ferenc szegedi olvasónk
véleménye szerint félő, hogy a
kereskedők az új piaci pavilonok
magas ára miatti többletköltségüket előbb-utóbb áthárítják a
vásárlókra.
VILLAMOSSÍN
Mester Ferenc szegedi telefonálónk felháborítónak tartja, hogy a
Tisza Lajos krt.-on - a Dózsa utca
BATA KATALIN
tanár:
- Még nem, de nagyon szeretnék.
Tervbe is van véve, hogy felmegyünk a lányaimmal. Madártávlatból még úgysem láttam a várost.
Repülőről is megnézném Szegedet, de ahhoz egy kis bátorság kellene. Mivel nincsen tériszonyom,
ezért valószínűbb, hogy előbb csak
a toronyból nézek majd körbe.

KOS: Önről keringő, rosszmájú plety-

T ^ . I kák juthatnak a fülébe. A legjobb, ha

nem törődik a szóbeszéddel, kedves Kos! Hiszen csak a családja véleménye a fontos!
• M l
*

BIKA: Véleményének a mai nap fo-

Ilyamán ne adjon hangot! Feldúlt,

elfogult állapotban ne ítélkezzen! Vonuljon
vissza, pihenje ki magát szerettei körében!

IKREK: A sportnak, mozgásnak, a

I kirándulásnak és a csoportos mun-

kának kedvez a bolygók állása. Menjen a szabadba! Kötelezettségeiről se feledkezzen meg!
^ ^
^ ^

RÁK: Postán

váratlanul

nagyobb

S pénzösszeget kaphat. Bizonyára jól

jönnek a kósza forintok. Előbb azonban derítse ki a pénz eredetét, csak utána költse el!
A J

O R O S Z L Á N : A költekezéssel le-

*^lgyen

óvatos, kerülje a harácsoló

vásárlást! Inkább tetesse félre a dolgokat!

Este látogassa meg barátait, szüleit, be-

szélgessen el velük!

S Z Ű Z : A bolygóállás miatt vagány
^ ' é n j e kerül előtérbe. Nem gondolkodik megfontoltan, pillanatnyi hangulata
alapján hoz döntéseket fontos kérdésekben.
Megbánja mégforrófejűségét!
/Ü\

ÁGOSTON ATTILA
tanuló:
- Igen, voltam. Nem most, hanem
már két éve. Szerintem idén kihagyom. Nem mintha nem tetszett
volna, amit láttam, de nincsen rá
időm. Tériszonyom is van, bár a
dóm szerencsére nem épült olyan
magasra. Esztergomban is felmentem már a bazilika tetejére.
Az valahogy jobban tetszett.

;

;
;
;

I

GERGELY GÁBOR
tanuló:
- Még nem voltam. Talán valamelyik este felnézünk majd a barátaimmal. Budapesten, a Halászbástyán már voltam, onnan
gyönyörű volt a kilátás a kivilágított városra. Az utóbbi időben
Szegeden is egyre több műemléket világítanak meg esténként,
így hasonló élményre számítok.

•

ELŐADÁS
A 30/443-5575-ről szegedi olvasónk meghatódva dicsérte a szegedi dóm altemplomában csütörtökön este megtartott előadást.
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Mára kért
Volt-e
már a dóm
tornyában?

POSTABONTAS

H0R0SZK0P
O f o

VAS RICHÁRD
tanuló:
- Még soha, de szeretnék. Fel lehet
menni? Hú, akkor mindjárt indulok. Kíváncsi vagyok, milyen lehet
a kilátás. A város kivilágítva is nagyon szép lehet, de a déli napsütésben lehet igazán belátni Szegedet. Úgy tudom, régebben a telefontoronyba is fel lehetett menni.
Most kihasználom a lehetőséget.

és a Radnóti gimnázium közötti
szakaszon - nem újítják fel a villamossíneket. Ott gyakori a síntörés
és a házak ajtói, ablakai is zörögve
jelzik, amikor elhalad a villamos.

M É R L E G : Ha az idő engedi, kirán-

w W l d u l j o n , menjen a szabadba! Töltőd-

jön fel friss levegővel, tisztítsa ki a fejét! Ha
teheti, több napot töltsön a zöldben!

SKORPIÓ: A pénzen, az anyagiaikon és személyes ingóságokon lehet a hangsúly. Vigyázzon értéktárgyaira!
Gondosan zárja be lakását, széfjét!
J k
í NYILAS: Rokonaival, a családban lé¡ A t í vő kisgyermekekkel csodás napot tölthet együtt. Délután léphet csupán fel pár zavaró
tényező. Pihenjen, dőljön hátra, kedves Nyilas!
! BAK: Kellemetlen helyzetekbe keU ^ I r ü l h e t , és furcsa emberekkel találkozhat. A körülményeken nem képes változtatni. Látogassa meg idős rokonát!
^ T f t j VÍZÖNTŐ: Utazzon el távoli helyekre,
^ l l f kedves Vízöntő! Bizonyára szüksége
van az újdonságra, ki kell lépnie a mindennapok monotonitásából, egyhangúságából!
^ É J ; HALAK: Éljen egészségesen! Ha
komolyan gondolja életmódja megváltoztatását, először a konyhában kell kezdenie! Következő lépés párja meggyőzése!

TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket
esetenként rövidítve, szerkesztett formában
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztőség véleményével. A jövőben leveleiket csak teljes névvel, lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban
ezentúl azon levelek, e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek írói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk
meg és nem adunk vissza.

Gazdátlan a nemzeti

szolidaritási

Mint egyéni, független képviselő azzal a kéréssel,
illetve indítvánnyal fordultam Szeged közgyűléséhez, hogy előterjesztésem alapján szolidaritási
nyilatkozatban kezdeményezze a megye országgyűlési képviselőinél, hogy törvény szülessen a határon túli magyarság védelme érdekében. Szegednek
nem kellett a Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat, a közgyűlés még csak napirendre sem vette
az előterjesztést, ezért annak szövegét az ország valamennyi önkormányzatának felajánlottam a határozati javaslat tervezetével együtt. Az anyaországnak alkotmányos joga és kötelessége minden
lehető eszközzel védelmet, támogatást nyújtani a
határon túl rekedt nemzetrészeinknek.
Az előterjesztésemben szereplő szegedi 12 pont
lényege, röviden.
1. Mélységesen elítéljük a határon túl rekedt és
ott élő nemzetrészünk mind egyéni, mind közösségét ért bármilyen támadást, atrocitást.
2. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a
Kárpát-medencében élő népek - így a magyarságé is
- identitása, nemzettudata erősödjön,és megmaradjon. Az együttműködés, a békesség, a nemzetünk és egymás kölcsönös hasznára, javára törekvő
munkálkodás határozza meg mindennapi életünket, cselekedeteinket.
3. A Magyar Nemzet egy és oszthatatlan! Minden egyén és közösség, amely kifejezi magyar identitástudatát, és cselekvően tesz az egységes magyar
nemzete érdekében, azt a közösségünk részének,
illetve tagjának kell tekinteni!
4. Támogatjuk, kérjük illetve elvárjuk, hogy a
szomszédos országokban élő magyarság első lépésként - az európai szokás és jogrendszer, valamint a
már elfogadott normák alapján - teljes körű autonómiát kapjon.
5. Törvényjavaslat készüljön a határon túli magyarság védelméről és a kettős állampolgárságról,
avagy a külhoni magyarok magyar állampolgárságának - kérelmükre kedvezményes honosítással
történő - visszaállításáról, egyben biztosítva mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az
anyaországban élő magyar állampolgárokra vonatkoznak!
6. A magyar állam haladéktalanul biztosítsa a

nyilatkozat

határon túl élő magyarság számára a mindazon jogi védelmet, ami az egységes nemzetet mint közösséget, mint egyént megilleti!
7. A nemzeti és nemzetközi szolidaritás elve
alapján kiállunk a világ bármely nemzete, a nemzet tagját képező egyén érdeke ellen, sérelmére elkövetett bármilyen jellegű igazságtalan atrocitás ellen.
8. Mindazon személy vagy csoport (a probléma
lokalitása esetén), amely indok és ok nélkül a határon túl élő magyar közösséget, egyént, nemzeti jelképet, annak sérelmére bizonyíthatóan bántalmaz,
megaláz, ellehetetlenít, a cselekmény súlyától függően időszakosan 5-10 évre, illetve mindörökre
Magyarország államából tiltassák ki, nemkívánatos személynek minősíttessék.
9. Elvárjuk, hogy mindazok a határon túli partnereink, amelyekkel ez idáig is jó munkakapcsolatot építettünk, az elfogadott európai elvek és értékek, valamint a nemzeti, nemzetközi szolidaritás
elve alapján minden eszközzel biztosítsák a hatásós jogkörükbe tartozó területeken élő magyarság
egyetemes emberi és a saját nemzetéhez fűződő jogait.
10. Javasoljuk, hogy készüljön országgyűlési előterjesztés a Magyar Nemzet Egyesülésének Napjának 2005. (majd minden év) december 24-i nemzeti ünnepként történő kijelölésére.
11. Felkérjük Szeged, illetve Csongrád megye országgyűlési képviselőit hogy az elvárható nemzeti
m i n i m u m érdekében legyenek képesek széttéphetetlenül, jövőt építőén összefogni és ilyen irányú
törvényjavaslatot közösen összeállítani, előterjeszteni.
12. Példamutatásként, a Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat alkalmából, a szegedi közgyűlés tagjai (pártállásra való tekintet nélkül) közösen
egy emlékfát ültessenek, majd a városhoz, annak
történelmi, szellemi múltjához, rangjához méltó
emlékparkot alakítsanak ki.
Szegednek nem kellett a Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat. Megint másé lesz majd a dicsőség.
APRÓ JUHÁSZ JÁNOS EGYÉNI KÉPVISELŐ,
SZEGED

Tízéves a Csongrád Megyei Titkárnők
A Csongrád Megyei Titkárnők
Egyesületét 1995-ben jegyezte be
a cégbíróság, ezért idén fennállásának tízéves évfordulóját ünnepeli. Az idáig vezető út hosszú és
göröngyös volt...
Története 1984-ben kezdődött, amikor a Szegedi Orvostudományi Egyetem titkárnői életre hívtak egy csoportot, amelynek célja egymás megismerése,
segítése és a jó munkakapcsolat
megteremtése volt. SZOTE Titkárnők Társulata néven működtek, s példájukat követték a budapesti és debreceni egyetem titkárnői, ahol szintén alakultak
titkárnői csoportok.
Négy év m ú l t á n (1988-ban)
szerettek volna továbblépni, s
bővíteni tagjaik sorát, hogy ne
csak az orvosegyetem titkárnői
működjenek együtt,
hanem
más munkaterületen dolgozó
kolléganőket is megismerjenek.

Ezért rendezték meg az első városi titkárnői
tanácskozást,
amelynek során megalapították
a Szegedi Titkárnők Klubját. A
klub ebben a formában élt és
fejlődött tovább, míg újabb 4 év
múltán, 1995-ben továbblépett,
s m á r m i n t Csongrád Megyei
Titkárnők Egyesülete folytatta
tevékenységét. Alapszabály rögzítette egyesületünk célját, valamint a tagok jogait és kötelességeit. Ebben az évben (1995)
indítottuk útjára „TITKÁRNŐ"
címmel önálló szakmai újságunkat, amely 2005-ben ugyancsak ünnepel, hiszen 10. évfolyamába lépett. Évente négy
szám jelenik meg, és tagjainkat
az egyesület aktuális híreiről
tudósítja, de közöl szakmai cikkeket a helyesírásról, a protokollról,
öltözködésről
stb.
Ugyanakkor szórakoztató írások is megtalálhatók benne, pl.

Egyesülete

keresztrejtvény, receptek, versek stb.
Havonta egy alkalommal tartunk összejövetelt, de mivel
nincs önálló székhelyünk, ezért
mindig más kolléganő munkahelyén találkozunk. Igyekszünk
a programokat színesen, változatosan és hasznosan összeállítani.
Egyesületünk
célkitűzésének
megfelelően szakmai továbbképzéseket rendezünk, de emellett
közös kirándulásokat is. így, a
szakmai összetartozás mellett
szoros barátságok is születnek.
Tízéves jubileumi ünnepségünket október 25-én 17 órai
kezdettel tartjuk a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán (Eötvös utca 6.),
ahová szeretettel várjuk egykori
tagjainkat és a jelenleg is aktív
tagokat.
R I M A N Ó C Z Y ILDIKÓ
TISZTELETBELI ELNÖK

Következő kérdésünk:
Vásárol-e
antikváriumban?
Küldje e l v á l a s z é t
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

IGEN

NEM

A, SMS v á m & a s a normál tarja u w /

fortén*.

06-30/30-30-921
Vagy szavazhat az i n t e r n e t e n i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
Jancsik Zsuzsanna és Nagy Krisztián (Ma-

SZEGED

FAZEKAS MARTON RÓBERT
Október 20., 12 óra 45 perc, 3100 g. Sz.: Dabóczi
Enikő és Fazekas Levente Márton (Szeged).

KÓSZÓ NIKOLETTA LILLA

kó).

LANGÓ REBEKA

Október 19., 13 óra 0 perc, 3150 g Sz.:
Szabó Szilvia és Langó Róbert (Makó).

Október 21., 4 óra 50 perc, 2820 g. Sz.: Ilia
Márta és Kószó Attila (Szeged).

SZENTES

VÁSÁRHELY

Október 20., 16 óra 27 perc, 3750 g. Sz. :
Virágos-Kis Gabriella és Tarpai Attila (Szentes).

TARPAI MÁTÉ

SONKOLYOSÁRON
Október 20., 9 óra 3 perc, 3500 g. Sz.: Éliás
Tünde és Sonkolyos János (Orosháza).
MAKÓ

JANCSIK KRISZTIÁN GÁBOR

KÁLLAI NIKOLASZ

Október 20., 21 óra 25 perc, 3210 g. Sz.:
Juhász Noémi és Kállai Gábor (Kunszentmárton).

Gratulálunk!

Október 20., 0 óra 45 perc, 3100 g. Sz.:

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
SZOMBATON
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel;
a sebészeti (nem baleseti!) felvételi ügyeletet a sebészeti 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 látják el.
VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el; a sebészeti (nem baleseti!) és urológiai felvételi ügyeletet a II.
kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
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.

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 16 órától 02 óráig díjmentesen hívható: 62/249-529.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
JVIAKÓN

A telefonszám 16 órától 02 óráig díjmentesen hívható: 62/212-515.

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 Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca

Vezessenek

felől). Tel.: 62/474-374 v a © 104.

GYÓGYSZERTÁR

Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
ma este 10 órától reggel 7 óráig, holnap este 8 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben. Tel.: 62/547-174.

óvatosan!

Csongrád megyében az idén 291 könnyű, 236 súlyos és 41 halálos baleset
történt. Négyszázhctvenöten könnyű, kétszázhatvanöten súlyos, negyvenkilencen pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye
útjain két balesetben három ember könnyű, ncgy balesetben négy személy
súlyos sérülést szenvedett. Egy balesetben egy ember életét vesztette.
Csongrád Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság

