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Tud-e keringőzni í 
sr mr Y 

: -• • 

TÓTH JULIANNA 
nyugdíjas pénzügyes: 
- Nemcsak keringőzni, hanem 
egyéb táncot sem tudok. Régeb-
ben sem jártam társaságba, 
olyan magányos farkas típus va-
gyok. Amúgy manapság nincs is 
nagyon szükség tánctudásra. A 
fiatalok úgy is egyedül rázzák, 
nem figyelnek a partnerre. Nem 
is tudom, miért hívják ezt a mos-
tani valamit táncnak. 

KISS JANOSNE 
fodrász: 
- Régen nagyon szerettem tán-
colni. Főleg tangót és persze ke-
ringőt is. A mai, modern tánco-
kat nem nagyon kedvelem. Em-
lékszem még, fiatalon hétvégen-
ként eljártunk a Béke Szállóba, 
vagyis a mostani Fekete Sasba, 
ahol akkoriban összegyűlt a vá-
sárhelyi ifjúság egy-egy jó tánc-
mulatságra. 

E-MAIL ÜZENET 

Csak a pénz motivál ? 
Sajnos megszoktuk már: ilyenkor megsokasodnak a médiában a külön-
féle ígéretek a pártok részéről. Ezen nem is csodálkozom, hiszen minden 
párt meg akarja nyerni magának a polgárok szavazatát. Az már elgon-
dolkodtató, hogy ezek az ígéretek mind az anyagi gyarapodással kapcso-
latosak. Olyanná lettek az emberek, hogy csak anyagi javak ígéretével le-
het őket megnyerni. Nem motiválhatók más módon. Ez az egyik oka a 
kampány eldurvulásának is. Ez ellen hiába próbálunk rendszabályokat 
hozni, normákat állítani, büntetéseket kilátásba helyezni, nem változik 
a helyzet, mert az emberek olyanná nevelődtek, hogy kiszámíthatóan 
így motiválhatók. Ránevelődtek vágyaik, kívánságaik kiszolgálására, él-
vezetek, gyönyör keresésére. Ez pedig pénzbe kerül. Erről nem akarnak 
lemondani, és ezért mással nem motiválhatók, mint anyagi javak ígére-
tével. Mivel az emberek jelentős része így gondolkodik, a kampány ter-
vezői mindent megtesznek azért, hogy az ő nagyobb ígéretüket fogadják 
el az emberek. Még a másik lejáratása is belefér kampányukba. 

Hogy más legyen a kampány, s ne csak pénzre irányuljon, ahhoz olyan 
embereket kellene nevelni, akik elkötelezettek, elveikhez még akkor is 
ragaszkodnak, ha anyagi hátrány éri őket. Kozma Imre atya mesélte ne-
kem, hogy Indiában szegény, éhező emberekkel ment banánültetvények 
mellett. Az egyik kísérő azt ajánlotta, álljanak meg és csillapítsák éhségü-
ket. Vallásos indiaiak azt válaszolták: nem lehet, az a másé. Majd ha ha-
zaérünk, eszünk. Nálunk pedig még a betörőknél is megengedett megél-
hetési bűnözést emlegetnek. Isten lelkünkbe írta a földi életre vonatkozó 
szabályokat. Ha azokat megtartanánk, akkor nem csak anyagi ígéretek-
kel, hanem természetfeletti javakkal is motiválhatók lennének az embe-
rek és akkor eleve rossznak számítana a durva, negatív kampány. 

K A T O N A PÁL, M A K Ó 

H0R0SZK0P 
Q f o ; KOS: Az esetleges késedelmeket 

j B L í m a az emberek könnyebben elné-
zik. A követelmények is alacsonyabbak, így 
lazíthat. Magánélete terén várja ki partnere 
reakcióját! 

BIKA: A kora reggeli órákban 
* ¡nehezen ébred. Főnökei elvárá-

sainak ma nem felel meg könnyedén. 
Tegye meg ez irányba a kellő erőfeszíté-
seket! 

IKREK: Kedvesével, szerettei-
ivel parázs vitába kerülhet. A 

könnyen veszekedésbe fajuló nézeteltérés 
lehet, hogy egy apróság végett alakul ki. 
Legyen ön az engedékenyebb! 

RÁK: A bolygóállás hatása nem 
^ ^ s t ú l kedvező a Rákra nézve. Minden-
esetre ügyesen kibeszéli magát a forró hely-
zetekben. Talpraesett, megfontolt az üzleti 
életben is. 

A J OROSZLÁN: Kedvese érzéseivel 
igyekezzen tisztában lenni! Lehet, 

hogy még nem ismeri az illető minden rez-
dülését, de figyeljen oda rá! Problémák lép-
hetnek fel kapcsolatában. 

f m SZŰZ: Az emberekkel ne bán-
^ ^ I j o n kesztyűs kézzel, kedves Szűz! 
Hallgassa meg mások problémáit, de ne 
akarja feltétlenül megoldani! Korán fe-
küdjön le! 

f j MERLEG: AZ anyagiak terén 
w w l n e m árt rendet tennie háza táján. A 
közös, családi programokat, összejövetele-
ket ne hagyja ki! Kötelességtudata hajtja 
egész álló nap. 

V | SKORPIÓ: A békülés területén 
* L / l m é g mindig él, hogy a Skorpiónak 

kell megtennie az első lépést! Büszkeségét 
tegye félre! Kapcsolatai ennél talán sokkal 
fontosabbak. 

J k « NYILAS: Döntéseit ész érvekkel 
A ' ¡támassza alá! Ha meg kell védenie 

magát, okosan, higgadtan tegye! A tények 
jutnak ma fontos szerephez, melyen ön he-
lyett is beszélnek. 

\ BAK: Az utazás, és a távoli is-
Z M k I merőseivel, rokonaival való kom-
munikáció dominálhatnak. Időbeosztására 
ügyeljen, tartsa magát programjához! Köny-
nyen elcsúszhat ugyanis. 

^ I VÍZÖNTŐ: Kedvesével kiváló pá-
^ • l I rost alkotva veszik az akadályokat. 

Jól kiegészítik egymást, az illető a tökéletes 
partner! Lepje meg őt egy romantikus esté-
vel! 

5 HALAK: Mind a pénzügyeknek, 
^ ^ ¡ m i n d magánéletének kedvez a 
bolygók állása. Gyümölcsöző együttműkö-
déseket köthet a mai napon. Estéje megle-
petésekben gazdag. 

ARADIREKA 
diák: 
- Tudok keringőzni. Kilencéves 
koromban tanultam. Eleinte ver-
senytáncolni akartam. Érdekes-
nek tartom ezt a táncot, s az ele-
gáns ruhákat is szeretem. A volt 
középiskolámban, a Corvinban 
keringő volt a nyitótánc, s én is 
benne voltam a csapatban. A mai 
fiatalok többsége nem tud kerin-
gőzni. 

SCHRANCZ RENATA 
középiskolás: 
- Két éven keresztül jártam egy 
egyesületbe, ahol megtanultam 
keringőzni. Nem is tudom, mi-
ért ezt a táncot választottam 
még 14 éves koromban. Talán 
jött egy hirtelen ötlet vagy 
ilyesmi. Évente egyszer-kétszer 
eljutok egy-egy bálba, ahol szép 
ruhát öltve örömmel keringőz-
hetek. 

POSTABONTAS 

Forgó Pál (1926-2006) 
Március 14-én elhunyt Forgó Pál, 
az Odessza II. Számú (jelenlegi 
Vörösmarty Mihály) Altalános 
Iskola alapító igazgatója, ma-
gyar-történelem szakos tanára. 

1978-tól 1987-ig, nyugdíjba vo-
nulásáig irányította az iskola ok-
tató-nevelőmunkáját, amelynek 
fő profilja a testnevelés tagozat. 
Munkáját mindig lelkiismerete-
sen, odaadással végezte. Igazga-
tott, tanított, nevelt, örült a sport-
ban és a tanulmányi versenyeken 

elért sikereknek, fó kapcsolatot 
tartott a szülőkkel is. Közvetlen 
egyéniségével kivívta a nevelők, 
szülők, gyerekek, technikai dol-
gozók tiszteletét, megbecsülését. 

Társadalmi munkáját kitünte-
tésekkel ismerték el. 

Emlékét megőrizzük. Nyugod-
jon békében. 

Az intézmény dolgozói, tanu-
lói nevében: 

D R . C S U K Á S I S T V Á N N É , 
NY. I G A Z G A T Ó H E L Y E T T E S 

Az egyesület visszautasítja 
Kenyeres állításait! 
Megdöbbenve olvastam a mai lapban dr. Kenyeres Lajos levelét, 
amelynek megállapításaival nem értek egyet. 

Kedves Kenyeres úr! 
Az ön írása azt sugallja, hogy valamennyi kerekes székesnek jár rok-

kantnyugdíj és rokkantjáradék. Ez nem így van. Közgyógyellátás sem 
jár minden kerekes székesnek. Ingyen gyógyászati eszközt sem ka-
punk. Olyan mint lakásátalakítási támogatás, nem létezik, lakás-aka-
dálymentesítésről beszélhetünk. Ennek összege: 100 ezer vagy 150 
ezer forint, amely csepp a tengerben. Addig, míg egy ép társunk a fürdő-
kádat megveszi, addig a mozgáskorlátozott vásárol tusolótálcát, ka-
paszkodókat, stb. Nem tudom, hogy az utazási támogatáson mit ért. Jó 
lenne, ha erről bennünket is tájékoztatna. Az ingyenes parkolással 
egyetértek. A kedvezményes internet-hozzáférést csak az a mozgáskor-
látozott tudja igénybe venni, akinek annyi a jövedelme, hogy számító-
gépet tud vásárolni. A kedvezményes szemétszállítás csak annak a 
mozgáskorlátozottnak jár, aki 100%-os rokkant, és egy bizonyos össze-
get nem halad meg az egy főre eső jövedelme. 

A gépkocsiszerzési támogatás összege 300 ezer forint hosszú évek 
óta. Nem tudom, ön tudja-e, hogy az a mozgáskorlátozott, aki átala-
kított vagy automataváltós kocsit tud vezetni, neki egy gépkocsi meg-
vásárlása 3 és 4 millió forint között mozog. Addig, míg az ép társunk 
megvesz egy alaptípust, és máris vezetheti. 

Ilyen mint üzemanyag-támogatás már hosszú évek óta nem létezik. 
Közlekedési támogatásról beszélhetünk, amely abban az esetben jár, ha 
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 64 ezer 500 forintot, ösz-
szege 7000 Ft/év. Annak, aki dolgozik vagy kiskorút nevel, hasonló jö-
vedelmi viszonyok mellett 24 ezer 500 forint/év. A házi szociális ellá-
tást nem vitatom. A kedvezményes nyaralásról néhány gondolatot. 
Feltételezem, itt az üdülési csekkre gondol. Ez a támogatási forma is jö-
vedelemhez kötött, amelyről azért nem kívánok írni, mert jelenleg 
nem vagyok olyan helyzetben, hogy a pontos feltételekről tájékozód-
jam. Valóban létezik kedvezményes szállítás a támogató és szállító 
szolgálatok jóvoltából, amelyeket Szegeden civil szervezetek működ-
tetnek. Azok a civil szervezetek, amelyekről ön igen lekicsinylően ír. 

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének nevében 
visszautasítom az ön állítását, hogy a civil szervezetek az állam és az 
önkormányzat pénzén élnek. Úgy gondolom, hogy nekünk, a többi 
civil szervezetnek és a fogyatékosügyi tanácsnak is köszönheti azokat 
a támogatási formákat, amit ön is valószínűleg igénybe vesz. Az olva-
sók félretájékoztatása az ön részéről súlyos hiba. 

T Ó T H M A R G I T E L N Ö K , S Z E G E D 

Olvasóinkhoz, levelezőinkhez! A Délmagyarország és a Délvilág ál-
tal összeállított etikai kódex, valamint a pártokkal történt megállapo-
dás alapján (március 18-ától) az országgyűlési választások második 
fordulójáig, április 23-áig nem közlünk olyan olvasói leveleket, ame-
lyek politikai tartalmúak, a választásokkal kapcsolatosak. 

Nyílt hétvége: március 24-25-26 

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. 

VONATKESES 
A 30/338-2064-ről zákányszéki 
olvasónk felháborodva számolt 
be a Budapestről Szegedre tartó 
IC késésével kapcsolatos „él-
ményeiről". A telefonáló el-
mondta, hogy közel egy órán át 
várakoztatták őket a busz érke-
zéséig, miután leszállítottak 
mindenkit - elnézés kérése nél-
kül - a vonatról. Ráadásul az 
IC-pótjegy árát is csak annak 
adták vissza, aki Budapesten 
szállt fel. 

KERÉKPÁRTÁROLÓ 
A 70/554-3502-ről jelezte olva-
sónk, hogy a Tesco előtti kerék-
pártároló használhatatlan. 

DAMJANICH UTCA 
Hegedűs Rozália szegedi olva-
sónk panaszolta, hogy a Damja-
nich utca páros oldalán a járda 
egy része nagyon rossz állapot-
ban van, babakocsival nehéz ott 
közlekedni és a cipőket is tönkre-
teszi. 

PADOK 
A 483-556-ról szegedi olvasónk 
kifogásolta, hogy a Dugonics té-
ren, illetve a jogi egyetemnél lévő 
megállókban nincsenek padok. 
Az idős, beteg embereknek gyak-
ran nehéz ott csomagokkal várni 
a villamosokra, buszokra. 

KOCKAKŐ 
Balla István szegedi telefonáló 
szerint mielőbb pótolni kellene a 
rókusi templom előtt - a Szent 
Gellért utca irányába eső mint-
egy 10 méteres szakaszon - hi-
ányzó kockaköveket. 

FOCIPÁLYA 
Simon Zoltán szegedi olvasónk 
szerint felháborító, hogy a tavaly 
elkészült dorozsmai focipályát 
még mindig nem használhatják. 

SUBASA 
A 20/580-8953-ról szegedi olva-
sónk úgy véli, hogy Subasán ko-
hósalak leszórásával járhatóvá 
tehetnék a járhatatlan utakat. 

Mára kérdeztük 
T u d - e k e r i n g ő z n i ? 

Következő kérdésünk: 
Volt-e mér 
gondja ellenőrrel? 

Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! 

I G E N • N E M 
Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik. 

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

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
DETKI BERNADETT 
Március 16., 8 óra 40 perc, 3210 g. Sz.: Ko-
vács Melinda és Detki Gábor (Szeged) 
BENKŐ ZSÓFI 
Március 20., 12 óra 35 perc, 3050 g. Sz.: 
Miklós Szilvia és Benkő Zsolt (Vásárhely). 
SISÁK SZABOLCS 
PÉTER 
Március 20., 13 óra 20 perc, 2850 g. Sz.: 
Krizsán Valentina és Sisák Péter (Szaty-
maz). 
BORBÁS CSENGE 
Március 20., 14 óra 55 perc, 3260 g. Sz.: 
Ván Éva és Borbás Imre (Kiskunhalas). 
SZERI GERGŐ ÁKOS 

Március 21., 8 óra 40 perc, 3060 g. Sz.: 
Borbély Tímea és Szeri Zoltán (Szeged). 

MAKÓ 
PÁV1CS SZIXTINA VIKTÓRIA 
Március 18., 9 óra 15 perc, 3200 g. Sz.: Ka-

Ián Gréta és Pávtcs Omer (Makó). 

BENKE ZSÓFIA 
Március 17., 2 0 óra 1 5 perc, 3 7 5 0 g . Sz.: 

Kaskötő Erika és Benke László (Makó). 

NOSZTÁNI ILLÉS ANDOR 
Március 2 0 . , 5 óra 2 5 perc, 3 6 5 0 g . Sz.: Ta-

kács Andrea Mónika és Nosztánl István 

(Kiszombor). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 

Szeged, Vásárhe ly i Pál u. 4. Tel.: 62 /548 -000 

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, valamint 
a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária 
sgt. 57.) mindennap 0 - 2 4 óráig fogadja a 
sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A 
gyermeksérültek és gyermeksebészeti bete-
gek ellátása a gyermekklinikán történik. 
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 L. sgt. 15-17 . (a Szilágyi utca fe-
lől). Tel.: 62/474-374, vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 

Hátköznap 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 felől). 
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. 

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

