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• MEGKÉRDEZTÜK AZ OLVASÓT 

Vett már romlott élelmiszert ? 
CSOROG A TELEFON 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, ta-
pasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval oszthat-
ják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra kö-
zött hívható a 30/218-1111-es mobiltelefonszá-
mon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. 
E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küld-
hetnek. 

ERDŐVADIM BÉLA 
tanuló: 
- Nem emlékszem, hogy történt 
volná*ilyen. Mivel nem szoktam 
nagyobb mennyiséget előre vásá-
rolni, az sem fordulhat elő, hogy 
nálam romoljon meg az áru. A 
szavatossági időt természetesen 
mindig megnézem, és azt válasz-
tom, ami a legkésőbb jár le. A 
menzán pedig mindig a jól bevált 
ételeket szoktam kérni. 

HOROSZKÓP 

KOS: A karriert illetően nehéz na-
> ® J p o k várnak önre. Ha a jelenlegi 

helyzet nem szülhet előrelépési lehetősége-
ket, drasztikus változtatások javallottak. 

• M & BIKA: Önhatalmúlag dönthet dolgok 
^ I felett, önkényesen viselkedhet. Ne 

akarja mások életének irányítását a kezébe 
venni. Az illetőnek erre semmi szüksége. 

^ IKREK: Az utazásnak, a kirándu-
I lásnak kedvez a bolygók állása. Ez 

jólétét, anyagi biztonságát is kedvező irány-
ba befolyásolhatja. 

ÍRÁK: Váratlanul pénz ütheti a 
markát, vagy értékes ajándékot 

kaphat. Esetleges korábbi veszteségeit a 
mai nap maximálisan kompenzálja. 

1 OROSZLÁN: Váratlan lehetősége 
" ( a d ó d h a t karrierjében. Ne habozzon 
sokat, lépjen a tettek mezejére! Ne törődjön 
munkatársai rosszallásával, valósítsa meg 
álmait! 

^ ^ 'SZŰZ: A Szűz jóindulata szinte 
i sugárzik róla. Ne hagyja, hogy ezzel 

mások visszaéljenek, de ne is zárkózzon el 
a segítségadástól! 

MÉRLEG: Váratlan változások kö-
s szönthetnek be életébe. Ezeket nem 

képes kontrollálni, kicsúszhat az irányítás a 
kezéből. Magánélete harmonikus, bolctóg. 

SKORPIÓ: Ne rohanjon sehova, 
9 0 1 nem hajtja a tatár! Feladatait ko-

mótosan végezze! Lassan, de biztosan ha-
ladjon a célja felé! 

INYILAS: Szeretteinek vásároljon 
ajándékot! írjon levelet, vesse pa-

pírra érzéseit, gondolatait! Mutassa ki fiatal 
rokonainak is, mennyire fontosak önnek! 

BAK: Igyekezzen minél több pénzt 
Z M k I megspórolni! Kerülje a luxuscikkek 
megvásárlását, a pénzszórást! Nincs mese, 
összébb keli húznia a nadrágszíjat! 

; VÍZÖNTŐ: Mindenben keresse a 
{legegyszerűbbet, kedves Vízöntő! 

Kerülje az egzotikus, fűszeres ételeket! Le-
gyen mértéktartó, kímélje testét, lelkét! 

HALAK: Váratlanul pénz ütheti a 
^ ^ í markát. Érthetően boldog, jóked-
vű. Mindemellett majd kicsattan az egész-
ségtől, semmire nincs ma gondja a Halak-
nak. 

TISZTELT OLVASÓINK! 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a 
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket 
esetenként rövidítve, szerkesztett formában 
adj?közre. Az írások olvasóink nézeteit tük-
rözik, amelyek nem teltétlenül egyeznek 
meg a szerkesztőség véleményével. A leve-
leiket csak teljes névvel, lakcímmel/telefon-
számmal fogadjuk. A lapban azon levelek, 
e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek 
írói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot to-
vábbra sem őrzünk meg és nem adunk 
vissza. 

Még távol az ősz, de bokáig érő 
avarszőnyeg „díszeleg" a Kossuth 
Lajos sugárúton a Rókusi-iskola, 
az egyetemi óvoda, majd kissé föl-
jebb, a sarki patika után a volt 
MHSZ-székház, virágbolt előtti 
járdaszakaszon. Nem egyedi eset-
ről van szó. A városban sok helyen 
„büszkélkednek" ilyennel az ott la-
kók. Sokszor elgondolkodtam, mi-
ért váltak gazdátlanná egyes szege-
di járdák. Télen a hóban, jégen 
botladozik a gyalogos, ilyenkor és 
ősszel a kosz, mocsok, eldobált pa-
pír zsebkendők, pillepalackok, ci-
garettacsikkek stb. halmazában. 
Miért nem fordítanak gondot a 
gazdák, az önkormányzat, a büsz-
ke egyetem és maguk az ott lakók? 

E-MAIL ÜZENET 

Egy, a lapban megjelenő levélre 
szeretnék reagálni. A levél címe: 
Az abortusz nem egyenlő a cse-
csemőgyilkossággal. Lenne né-
hány gondolatom a levél szerző-
jéhez. 

Tisztelt hölgyem! Nem na-
gyon tudom, milyen ismeretei 
vannak biológiából, de a bizton-
ság kedvéért ezzel kapcsolatban 
is leírnék pár gondolatot. A 
gyermeket, míg az anya méhé-
ben „tartózkodik", magzatnak 
nevezzük. Születését követően 
1 -2 hétig újszülöttről beszé-
lünk, s csak azután lép a csecse-
mőkorba, így teljességgel lehe-
tetlen, hogy az abortuszt csecse-
mőgyilkosságnak nevezzük. 
Mondatának tartalmát is kija-
vítva, az abortusz egyenlő a 
magzatgyilkossággal. 

Őszintén szólva levele meg-
döbbentett. Elsősorban az a ré-
sze, melyben beszámol a szom-
széd nyolc gyermekének éhezé-
séről, és az önök jólétéről. Egyva-
lami nagyon is hiányzott levele 
ezen részéből (is). A szeretet! Mi 
öten vagyunk testvérek, és igen, 

Mennyibe kerülne rendbe hozni a 
még idén nem vágott gaztól elha-
nyagolt óvoda és a volt postahiva-
tal előtti részt? Pedig sokmilliós 
autókban hozzák csimotájukat a 
két intézménybe a szülők, de úgy 
látszik, nekik sem fontos a kül-
csín, csak a belbecs? De milyen ott 
a belbecs, ahol ilyen a külcsín? 

Más: ki vagyunk nyúlva az újjá-
varázsolt Mars téri csarnokoktól. 
Való igaz, szépre sikerültek. Az 
épületek. Jut eszembe, ettek-e 
már palacsintát az új csarnokban? 
Finom. Kulturált környezet, csil-
logó pult, dizájn. 

Odakönyökölsz az új, formater-
vezett pulthoz, szádhoz emeled a 
puha, meleg, ízletes palacsintát, 

előfordult, hogy nem Nike cipő-
ben és Adidas szabadidőruhában 
mentem iskolába, csupán az ára 
miatt, de számomra nem ez a 
fontos. Az, ami emlékként meg-
maradt, az nem az, hogy nem én 
voltam a „mindig a legdrágább 
ruhában iskolába járó diák", ha-
nem, hogy mikor rossz kedvem 
volt, mindig várt otthon egy test-
vér, aki megvigasztalt, és öröm 
volt hazamenni a legjobb hírek-
kel, mert mindig sokan meghall-
gattak. Mikor nyaraltunk, egyből 
kijött három kent-kupé csapat a 
kártyában, és igazi kórus va-
gyunk együtt... 

Levele azon részével tökélete-
sen egyetértek, hogy egy gyermek 
nem csak az anya vagy az apa fe-
lelőssége, közösen kell dönteni, 
támogatni a másikat. Amit na-
gyon hiányoltam leveléből, az az, 
hogy nem írta le az abortusz kö-
vetkezményeit! Nincs benne, 
hogy a nők, akik abortuszon es-
tek át, hogyan élik tovább az éle-
tüket. Nem írta le a kockázatot, 
hogy komplikáció esetén a gyak-
ran fiatal lánynak soha többé 

JÁRAI MÁTÉ 
színész: 
- Rossz minőségű gyümölcsöt 
már biztosan vásároltam, de 
olyat, ami negatív élményt ha-
gyott volna bennem, nem. Van-
nak fix kereskedőim a városban, 
akiknél mindig friss a zöldség és 
a húsáru. Utóbbiból általában 
előrecsomagoltat veszek: a sza-
vatossági idő itt jobban nyomon 
követhető. 

és két perc múlva húsz centiről az 
arcodba fújja pálinkagőzös, bűzös 
leheletét az a két rongyos, szakál-
las, kócos hajléktalan lesve, 
mennyit hagysz majd neki. Tizen-
öt nylonszatyrát lábad mellé fek-
teti, óvatosan kortyint pillepa-
lackjából egy kis vadkerti műtrá-
gyás szilvánk, aztán egy kicsit a 
pálinkájából, amit - mellesleg -
ugyanabban a dizájnos palacsin-
tásban árulnak. Aztán - igazán 
disztingváltan - csak egy icipicit 
böffent. Jó étvágyat, kedves pala-
csintázok! Szegeden vagyunk, az 
Unióban. Örülnünk kéne, nem-
de? Itt a turistaszezon. 

T Ó T H G Y Ö R G Y , 
S Z E G E D - K I S K U N D O R O Z S M A 

nem lehet gyermeke! Azt, hogy 
még évekkel az abortusz után is 
sírva fakadnak, ha babakocsit 
látnak, hogy nem lelnek vigaszt 
semmiben és senkiben. Úgy ér-
zik: megölték saját gyermekü-
ket! 

Nem tudom, látta-e az Élet az 
anyaméhben című filmet. Ez a 
dokumentumfilm a gyermek 
megfoganásától a születéséig írja 
le életét! Bemutatja, hogy a né-
hány hetes magzat már mire ké-
pes! Képzelje! Kortyolgatja a 
magzatvizet, játszik a köldökzsi-
nórral, csuklik, hallgatja édes-
anyja hangját. Az egyedüli hang, 
melyet képes megkülönböztetni 
a többitől, az az édesanyja hang-
ja, ez az egyetlen hang, melyet 
születése után is megismer, ez 
egy kapocs, mely összeköti a két 
egymástól még el nem különülő, 
de élő szervezetet! 

Levelemet Teréz anya egyik 
mondatával szeretném zárni: 
„Addig nem lesz béke a Földön, 
míg lesz olyan édesanya, aki ké-
pes megölni saját gyermekét." 

SZELES MÁRTA (15 ÉVES) 

ZÖLD SZÁM 
Többször hívtam a szegedi ön-
kormányzat ingyenes ügyfélszol-
gálati számát, de nem kaptam 
visszajelzést, és eddig egy ügyben 
sem történt változás - panaszol-
ta a 70/234-1474-es számról te-
lefonáló olvasónk. Ácsné Gunda 
fudit, áz általános igazgatási osz-
tály vezetője elmondta: a hívá-
sokról hangfelvétel készül, azt 
írásba foglalják, továbbítják az il-
letékes irodáknak. Ök kötelesek 
telefonon vagy írásban tájékoz-
tatni a panaszost az ügy megol-
dásáról, illetve folyamatáról. 

PARKOLÓJEGY 
Figyelmetlenségből vasárnapi 
dátumot lyukasztottam a parko-
lócédulán hétfőn reggel. Megbír-
ságoltak, holott vasárnap nem is 
kell fizetni - sérelmezte Kovács 
Istvánné. A szegedi parkolási tár-
saság osztályvezetője elmondta, 
minden esetben lehet panaszt 
benyújtani formanyomtatvá-
nyon. Erről mindig tájékoztatják 
az ügyfeleket. 

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS 
Felháborítónak tartom, hogy alá-
írásgyűjtésbe kezdtek az elítélt 
szentesi orvosok ügyében - véle-
kedett Gera András, és pénzgyűj-
tést javasol. 

NYOLC ÓRA MUNKA 
Miért engedik, hogy nyolc órá-
ban dolgozzanak a nyugdíjasok, 
miközben több ezer fiatal munka 
nélkül marad? - vetette fel a 
20/361-1729-es SMS nyugdíjas 
írója, aki „átadta helyét egy fia-
talnak". 

PARLAMENT 
Szakértők kellenek a kormány-

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBÉSZETI 
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 0-24 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: Szegei, 
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca fe-
lől). Tel.: 62/474-374, vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 

ba, akadémikusok, egyetemi pro-
fesszorok, akik értenek a politi-
kához - javasolta a 30/570-
7929-es SMS küldője. 

NYÁRI TÁBOROK 
Unokáim egyedül vannak ott-
hon nyáron, mert mindenki dol-
gozik, de a drága táborokat nem 
tudjuk kifizetni - panaszolta egy 
nagymama a 70/559-0625-ös 
számról. 

ÓRAÁLLÁS 
Villanyóraállását nem tudta az 
ingyenesen hívható zöld számon 
bejelenteni Sípos Istvánné. A 
30/260-6667-es számról telefo-
náló csak mobilt tud használni, 
arról viszont hatszáz forint a hí-
vás. Kecse-Nagy Sándor, a Dé-
mász kommunikációs osztályve-
zetője az SMS-küldést javasolja, 
amelynek ára egy SMS díja. 

BEVÁSÁRLÓKOCSI 
Jobban oda kellene figyelni a hi-
permarketek bevásárlókocsijai-
ra. Gyakran 8-10 éves sáros ci-
pőjű gyermekeket is beleállíta-
nak a szülők, más meg az élelmi-
szereket pakolja bele - panaszol-
ta olvasónk a 70/500-3455-ös 
számról. 

ÓPUSZTASZERI BUSZ 
Opusztaszerre buszozik Magyar 
Roland nap mint nap, szerinte ne-
héz megkülönböztetni a gyors- és 
a sima járatokat. A minap a gyors-
járat sofőrje gorombán közölte, 
hogy nem teheti le a közbeeső 
megállónál. Mező István, a Tisza 
Volán Zrt. munkatársa elmondta, 
a sofőr szabályosan járt el, de nem 
emberségesen. Segítségül: a gyors 
buszt piros, a simát kék-fehér táb-
la jelöli. 

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 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 
SZEGEDEN 
Kígyó gyógyszertár Szeged, Klauzál tér 3., 
este 10 órától reggel 1 óráig. Csak sürgős 
esetben! Tel.: 62/547-174. 

FŰZI IMOLA 
diák: 
- Előfordult már, hogy megsava-
nyodott a tej, de az én hibámból. 
Felbontás után nem tároltam 
megfelelő körülmények között. 
Eleve romlott árut szerencsére 
még nem vásároltam. Ha mégis 
történne ilyen, és lenne rá időm, 
biztosan visszavinném a romlott 
árut abba a boltba, ahol vásárol-
tam. 

LÁGER LASZLO 
programozó: 
- Szerencsére nem. Alaposan 
megnézem, mi kerül a kosaram-
ba. Menzán persze már előfor-
dult, hogy nem voltam megelé-
gedve a minőséggel. A minap 
haltepertőt választottam, és 
nem esett valami jól. Nem hin-
ném, hogy romlott volt, de leg-
közelebb biztosan mást eszem 
majd. 

• P0STAB0NTAS 

E l h u n y t N a g y I s t v á n 

Egyszerű név, viselője is egyszerű ember volt, de a 
maga nemében kiváló. Makón született, hagymás 
családban, 1916. december 27-én ; nem érte meg a 
90. születésnapját: július 4-én Szegeden hunyté i . 

A Nemzeti Parasztpártban kezdte el közéleti te-
vékenységét 1944 végén. 1947-ben országgyűlési 
képviselő lett, majd a pártok fölszámolása után, 
1950-től a szegedi városi tanács elnökhelyettese, 
1953-tól mezőgazdasági osztályának vezetője, 
1957-től a Hazafias Népfront városi titkára. 

1963-ban lett a szentmihályteleki Új Elet Termelő-
szövetkezet elnöke. Nyugállományba vonulásáig, 
1976-ig, kísérleti terepet kínált Erdei Ferencnek, aki 
1956 után - ahogy vallotta: a történelemtől „pótvizs-
gára" utasítva - tudományos intézete élén a szövet-

kezeti parasztság élet- és munkakörülményeinek 
kedvezőbbé formálásán, a kolhozmodelltól való meg-
szabaduláson, a közösségi és a háztáji gazdálkodás 
összhangjának megteremtésén fáradozott. Erről szó-
ló tanulságos és történeti értékű levélváltásukat a 
Szegedi Műhely 2004-ben tette közzé. Egyébként 
Nagy István - az Erdei Ferenc Társaság alapító tagja 
és örökös tiszteletbeli elnöke - társadalomrajzi jelen-
tőségű önéletrajzát a Társaság két kiadványában 
(Makói parasztsors, 1996; A makói hagymától a sze-
gedi paprikáig, 2000) írta meg. 

Szülővárosának református ótemetőjében bú-
csúznak tőle szerettei, barátai, hívei 12-én, szerdán 
délután 2 órakor. 

P É T E R L Á S Z L Ó 

A s a j á t h á z a d e l ő t t 

A z a b o r t u s z e g y e n l ő a m a g z a t g y i l k o s s á g g a l 

Mára kérdeztük: 
Vásárolt-e már 
romlott élelmiszert? 

Következő kérdésünk: 
T á m o g a t j a - e 
valamelyik egyházat? 

i 
Kcmwnikáaósperínerjünkac 

•Mobilt 

Küldje el válaszát H 
a kérdés napján 17 óráig, U j E-N M NÍSM 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számötósa normál tarifa szerint történ*. 

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

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

