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MEGKERDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT 

Korán jött-e az első hó ? 

LAZAR SANDORNE 
nyugdíjas: 
- Szerintem nem jött korán, 
mert általában november köze-
pén szokott leesni az első hó. 
Minden évszaknak megvannak a 
maga szépségei, így a télnek is. 
Szeretem, mert ilyenkor elpusz-
tulnak a bacilusok. Emlékszem 
még, mikor elemi iskolás vol-
tam, dolgozatot kellett írnunk az 
első havazásról. 

H0R0SZK0P 

Q í ^ KOS: Éles vitába kerülhet valakivel, 
I akin még a mérgét is kitölti. Kérdés, 

hogy megérdemli-e az illető. Véleményét 
őszintén, fenntartások nélkül nyilvánítsa ki! 

*
BIKA: Az elmúlt nap (észültségét le 

I kell adnia! Ha teheti, vegyen ki pár 
nap szabadságot, pihenjen, gondolkodjon 
el! Ráfér a Bikára egy kis láblógatás. 

f í ^ IKREK: Méltán büszke rugalmas 
I hozzáállására. Minden helyzethez ké-

pes alkalmazkodni, meglátni benne a pozitívu-
mot Használja fel eme különleges képességeit! 

^ ¿ J RÁK: Az egészségének, közér-
^ ^ I z e t é n e k kell előtérbe kerülnie. Vi-
gyázzon magára, az étkezéssel legyen mér-
tékletes! Mozogjon a lehető legtöbbet! 

Q j OROSZLÁN: Igyekezzen minél 
* * í t ö b b kreatív ötletet kihozni kollé-
gáiból! Üljenek össze, és beszélgessenek! 
A problémákat oldják meg együtt, össze-
dolgozva! 

SZŰZ: Erőtől duzzadva veti bele 
Imagát munkájába. Sokat elvégez-

het a mai napon, ha nem zavarják meg 
rendszeresen. 

MÉRLEG: Ha valakit nagyon szeret, 
w W Í később ugyanígy képes gyűlölni is. 
Kockáztatnia kell a szerelem terén is! Ha nem 
játszik, nem veszít semmit, de nem is nyerhet. 

V SKORPIÓ: Ma szinte minden ember-
i ismeretén múlhat. Egy-két pszichológiai 

fogást bevethet, és ön viszi el a pálmát. Sokan 

J f c , NYILAS: Kellemes és kellemetlen 
í - ^ í I meglepetésekben is bővelkedhet a 

nap. Elvárások nélkül álljon a történésekhez! 
Az emberekkel legyen kedves, udvarias! 

£ BAK: Hívja fel barátját, akit már ré-
U B U g e n látott! Keresse az illetőt, nehogy 
megszakadjon a kapcsolat! Munkájában ne 
vesszen el a részletekben, de maradjon precíz! 

^Tft VÍZÖNTŐ: Az élet apró csalódáso-
t H 1 kat hoz a Vízöntő számára. Azért ne 
keseredjen el, ne menjen el a kedve! To-
vábbra is legyen nyitott, barátságos, bízzon 
az emberekben! 

2 i HALAK: írjon levelet, hívja fel Is-
I merőseit! A kommunikációnak ked-

vez ugyanis a bolygóállás! Párkapcsolata 
viszont komoly válságába juthat. 

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-
melAelefonszámmal 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. 

BALOGH ISTVANNE 
körzeti nővér: 
- A korábbi években januárban 
és februárban esett a hó, ezért 
ez a novemberi havazás túl ko-
rán érkezett. Kerékpárral járom 
a körzetemet, hogy felkeressem 
a betegeimet, nekem gondot 
okoz a hóesés. Mivel csúszósak, 
havasak az utak, jóval lassab-
ban tudom felkeresni a pácien-
seimet. 

KISS JULIANNA 
nyugdíjas: 
- Éppen időben jött az első hó. A 
néphagyomány is azt mondja, 
hogy Erzsébet-napon esik először 
a hó. A télben azt szeretem, hogy 
gyönyörű fehér minden. A faága-
kon áll a zúzmara, az ablakokat 
pedig jégvirágok díszítik. Az 
örömbe üröm is vegyül, mivel a 
jeges utakon csak óvatosan, 
csúszkálva lehet közlekedni. 

NAGY ÁGNES 
könyvelő: 
- Úgy gondolom, hogy idejében 
havazik. Novembernek lassan 
vége, mindjár t itt a Mikulás, 
hát mikor essen a hó, ha nem 
most. Már a vásárhelyi főteret 
is feldíszítették, havasan pedig 
még szebb lesz. Balázs fiam 
most lesz kilenc hónapos. A ki-
csi először lát havat, egyelőre 
nagyon élvezi. 

POSTABONTAS 

Szeged - Bálint Sándor hagyatéka 
Polgármester úr! 

Boldog emlékű Bálint Sándor a nevezetes bünte-
tőpere után így szólt: „ Aki engöm ezzel az ellenem 
kitalált váddal a szégyönpadra ültetött, az nem tud-
ja, mit cseleködött..." 

Úgy vélem, ön sem tudja, mit „cseleködött" mi-
kor e lap november 4-i számában azt a - ismét Sán-
dor bácsi szavaival élve - „döbbenetös" kijelentést 
tette, hogy: „ A néprajztudós halála után huszonöt 
évig sem a hagyaték, sem pedig a szülőház gondo-
zása nem volt senkinek sem fontos." 

E mondat első felével egy tiszta szívű ember lel-
kén ütött újabb sebet. Azon a lelken, mely évtize-
dek óta ápolja, gondozza tudós barátja, mestere ha-
gyatékát, és hordozza a lángot, melyet tőle örökölt. 
Kérem önt, ha e helyt nem is, de egy magánlevél-
ben legalább kövesse meg ifj. Lele Józsefet, sokunk 
szeretett Jóska bácsiját. Nyugtassa meg, hogy nem 
hiába vesztette szeme világát a temérdek munka 
rendezése közben, hogy volt értelme kinevelni gon-
dos utódát, hogy fontos mindaz amit átad nekünk 
Bálint Sándorból és Magából. Majd felolvassák ne-
ki, és ő megbocsát. 

Jóska bátyám, Bálint Sándor életéről szóló köny-

vébe a következő ajánlást írta nekem 1996-ban: 
„...szeretettel ajánlom könyvemet, azzal, hogy Sa-
nyi bácsi életútja, emberközelsége, szeretete, hite, 
vallásossága mindig meghatározó legyen az életé-
ben." Erőm szerint követem e tanácsot, türelmesen 
törekszem, hogy bár cseppenként, de összegyűljék 
egy kortynyi bennem az emberségből és szétoszt-
hassam azt. 

A mondat második felét illetően ön nem keve-
sebbet állít: egyszerű polgárként több lehetőségem, 
lehetőségünk volt a szülőház sorsáról gondoskod-
ni, mint önnek, az évtizedes parlamenti képviselő-
nek, megyei pártelnöknek, aktív polgármesternek. 
Ha ezt csakugyan így gondolja, kérem, mondjon le 
mandátumairól, vesse magát a civil élet korlátlan 
lehetőségei közé, valósítsa meg remek elképzelése-
it, városunk örök dicsőségére. 

ígérem önnek, - emlékszik, ön is ígért valamit a 
Pálfy utca 72. számú ház kapujában - ha valamely 
városlakó, e sorokat olvasva felháborodik, és az ön 
védelmében szót emelve arra kér, hogy kérjek bo-
csánatot, megteszem. 

SZILÁGYI ÁRPÁD LEVENTE, 
BÁLINT SÁNDOR HÜ TISZTELŐJE, SZEGED 

Bátorság kérdése és a garanciavállalás 
Olyan törvényjavaslatot - garan-
ciatörvényt - nyújtott be a Fi-
desz-MPSZ az országgyűlésnek, 
amely az általa legfontosabbnak 
látszó, megoldandó problémák 
közé belefoglalta a szocialistákét 
is. Pártkülönbség nélkül mind-
nyájunkat érintenek ezek a kérdé-
sek. (13. havi nyugdíj, panelfelújí-
tási program, csak az infláció 
mértékével emelkedhet a gáz-, a 
villany- és a gyógyszer ára stb.) 

Az embereknek elegük van az 
ígérgetésekből - vélte a Fidesz - , 
adjunk nekik garanciát arra, 
hogy a törvénytervezet nemcsak 
szép szavak gyűjteménye, ha-
nem komoly szándék van arra, 
hogy meg is valósuljon. 

Mivel mindez az ország érdeke, 
azt hinné az ember, hogy kor-
mányzatunk partner lesz ebben a 
kérdésben. De kibújt a szög a 
zsákból! Eszükben sincs garanci-
át vállalni! Megmarádnak az 
ígérgetés szintjén. Gyurcsány a 
lakossági fórumon „disznóság-
nak" nevezte, Lendvai Ildikó pe-
dig úgy nyilatkozott, hogy „tör-
jön le a kezem, ha megszava-
zom"! Hát így vagyunk! Nem 
volt bátorságuk megszavazni! 

Ehhez jön még a csúsztatás is, 
amit miniszterelnökikik a csalá-
di adókedvezménnyel kapcsolat-
ban mondott: az a gazdagoknak 
kedvez. A családi adókedvez-
mény a munkát jutalmazza. A 

kettős terhet vállalók, a dolgozók 
és gyermeket nevelők részesül-
nek benne. Egy pedagógus, egy 
gépkocsivezető, egy ápolónő nem 
gazdag. A családok 85%-a igény-
be vette, amíg be nem olvasztot-
ták a családi pótlékba, amit min-
denki kap, a gazdagok is. És ez 
igazságos? A jelenlegi adózási 
szisztéma nem veszi figyelembe 
az eltartott családtagok számát, 
pedig a családnak nincs alterna-
tívája, enélkül nincs működőké-
pes társadalom! 

LADÁNYI GABRIELLA 
TISZTELETBELI ELNÖK, A KDNP 

SZEGEDI SZERVEZETÉNEK 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 

TAGOZATA NEVÉBEN 

Fiatal baloldal - hogy is van ez ? 
Az m l Nap-Kelte műsorának vendége volt novem-
ber 10-én Komássy Ákos, az MSZP-s kötődésű Fia-
tal Baloldal új elnöke, valamint Mészáros Szabolcs, 
a FIB kampányarca. 

Mészáros, aki a Való Világ első szériájának a 
győztese, sokra vitte. Az öncélú villabeli magamu-
togatástól, a dotált „baloldali" politizálásig. 

A két fiatalember a televíziós beszélgetés alatt, a 
politikusokról nem éppen szokatlan módon, eny-
hén szólva úgy füllentett, hogy még az éppen dolgo-
zó, tanuló, vagy sorosan munkanélküli barátaim-
mal, mikor az esti találkozásunkkor a téma szóba 
került, nem váltotta ki jókedvünket. 

Miért is? 
1. A kampányfiúk kemény szembenézősen 

mondták-panaszolták, hogy a kormánypártok 
kezében nincs médiahatalom. Nos, ez a való vi-
lág, mai politikai beetetése. Szerintünk a magát 
baloldalinak minősítő MSZP és általa a Fiatal 
Baloldal legalább kétharmad részben befolyásol-
ja a médiát. Ki nem látja, hogy minden kormá-
nyon lévő pártnak az a célja, hogy a média minél 
nagyobb részben támogassa, s ez alól az MSZP 
sem kivétel. 

2. A két fiatal baloldali „meggyőző lelkesedéssel" 

beszélt a szociális igazságosság és az egyenlőség 
fontosságáról. Ebből szerintünk az tűnik ki, hogy a 
FIB az MSZP-vel karöltve segíteni akar a munka-
nélkülieken, a minimálbérből élőkön, na és termé-
szetesen a kisnyugdíjasokon a kisvállalkozókon, a 
hajléktalanokon. Komássy és Mészáros éppen csak 
azt feledtette, hogy önmagát első számúnak minő-
sítő rendszerváltó párt az MSZP elsőrangúan hoz-
zájárult az ifjúkori munkanélküliség, a létbizonyta-
lanság, és a kiszolgáltatottság újbóli felbukkanásá-
hoz. Szegeden és Csongrád megyében munkahely-
re bekerülni majd, hogy lehetetlen, ha bent vagy 
onnan „kirepülni" már bármikor megtörténhet. 

3. Legvégül a baloldali értékrendek mivoltát tisz-
tázzuk. Ki a baloldali? Szerintünk az az ember vagy 
párt, aki a munkásságot, az alkalmazottakat, a sze-
génységben élőket a rendszerváltás veszteseit védi 
és támogatja. 

Ez pedig Magyarországon a marxista Munkás-
párt. 

A Fiatal Baloldal, olyan messze van a valódi bal-
oldaliságtól, mint a mi pénzünk a két kampány-fia-
talember havi apanázsától. 

Baloldali Front-Kommunista Ifjúsági Szövetség 
Szeged városi szervezete 

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

FENYOFAALLITAS 
Kónya Gábor szegedi önkor-
mányzati képviselő jelezte, hogy 
„Az áll a város fenyőfája" című 
cikkben felsorolt „fenyőlista" tel-
jességéhez hozzátartozik, hogy 
Katona Gyula képviselő Újszege-
den, a Csikós-iskola előtt, míg ő 
a gedói iskolánál állíttat fel fe-
nyőt a képviselői alapjából. 

VÉRADÓK 
70/3631928-ról sándorfalvi ol-
vasónk arról adott hírt, hogy 
Sándorfalván - bál keretében 
rendezett - bensőséges ünnepsé-
gen köszöntötték a „kerek" év-
fordulós véradókat, amelyet az 
érintettek örömmel fogadtak. 

EGYETEMI KÖNYVTÁR 
Ludányi Mária mindszenti olva-
sónk elismeréssel szólt a szegedi 
egyetemi könyvtárról, amelynek 
nemcsak korszerűsége, de az ott 
dolgozók rendkívüli figyelmessé-

ge is példaértékű. Még a babako-
csi felügyeletét is vállalták, és a 
keresett könyv kikölcsönzéséhez 
is udvarias segítségnyújtással já-
rultak hozzá. 

PANELPROGRAM 
A 70/284-1337-ról a telefonáló úgy 
véli, hogy túl nagy költségekkel rio-
gatják a panellakókat, amikor a fel-
újítási program szóba kerül. 

SZABADKAI ÚT 
Többen reklamálták már, hogy a 
Szabadkai úton a kerékpárutat 
az építők járhatatlanná tették. A 
kerékpáros közlekedés a nagy 
forgalmú főúton történik a nyár 
óta. Kényszerűségből olvasónk is 
a főúton kerékpározik és csak a 
szerencsében bízik minden nap. 
Szeretnék, ha minél előbb visz-
szaállítanák az eredeti helyzetet, 
mivel az építkezés már befejező-
dött, jelezte üzenetében Bényi le-
nöné Szegedről. 

Mára kérdeztük: 
K o r á n j ö t t - e 

a z e l s ő h ó ? 

Következő kérdésünk: 
Vásárol-e 
adventi 
koszorút? 

IGEN NEM 
Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása normál tarifa szerint fortén* 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
MONOSTORI GELLÉRT 
November 18., 11 óra 45 perc, 3850 g. Sz.: 
Monostori Szilvia és Monostori Tibor (Ol-
lós). 
SZLAMA MARTIN PATRIK 
November 21., 20 óra 45 perc, 3820 g. Sz.: 
Szűcs Katalin és Szlama Mihály (Baja). 
SÁRSZEGI RICHÁRD 
November 22., 1 óra 45 perc, 3310 g. Sz.: 
Péli Andrea és Sárszegi Attila (Szeged). 
JENEI SOMA 
November 22., 10 óra 35 perc, 3520 g. Sz.: 
Ábrahám Viktória és Jenei Kornél (Szeged). 
TAKÁCS DÁNIEL 
November 21., 11 óra 37 perc, 3790 g. Sz.: 
Kovács Irén és Takács Ferenc (Szeged). 

CSANYI KAMILLO 
CSABA 
November 22., 6 óra 8 perc, 3050 g. Sz.: 
Jójárt Edit és Csányi Csaba (Sándorfalva). 

VASÁRHELY 
ÁCS KRISTÓF 
ÉNOK 
November 21., 10 óra 55 perc, 3200 g. Sz.: 
Szabó Márta és Ács Tibor (Mindszent). 

MAKÓ 
FANCSALI PÉTER 
November 22., 4 óra 15 perc, 3500 g. Sz.: 
Szűcs Adrienn és Fancsali Zoltán (Kiszom-
bor). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) 
veszi fel, sebészeti (nem baleseti!) felvételi 
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., 
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház 
tart, valamint a sürgősségi betegellátó 
osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap 
0 - 2 4 óráig fogadja a sürgős ellátást igény-
lő, felnőtt betegeket. A balesetet szenvedett 
gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti 
osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbete-
geket a sebészeti klinikán látják el. 
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 Lajos sgt. 15 -17 . (a Szilágyi utca 
felől). Telefonszáma: 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 felől). Te-
lefonszám: 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 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. 

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

