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MEGKERDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT 

Szokott-e vonattal utazni ? 

AMBRUS KATALIN 
titkárságvezető: 
- Nem szoktam vonattal utazni, 
leginkább autóval vagy busszal 
megyek, ha kell. Ezek kényelme-
sebbek, gyorsabbak és mostaná-
ban biztonságosabbak, mint a 
vonat. Valamikor persze a vonat 
volt az Isten számomra is, legin-
kább az intercityt szeretem. 

H0R0SZK0P 

KOS: Vagyontárgyaira továbbra is 

7 Ü . í ügyeljen, vigyázzon kiemelt figye-

lemmel! Ne költekezzen, ha szűkös az anyagi 

keret! Kora délután sok tennivalója lehet. 

BIKA: Olvassa újra a tegnapi hire-

* ' ket! Adjon időt magának ezek meg-

emésztésére, kedves Bika! Csakis a fontos, 

égető ügyekre koncentráljon! 

f k ^ IKREK: Ha a dolgok nem az elképzelt. 

I elvárt módon alakulnak, más megkö-

zelítésre van szükség Hallgassa meg mások vé-

leményét is! Próbáljon ki új módszereket! 

^ ^ RÁK: Számos esetleges továbbkép-

^ ^ í z é s lehetősége felkeltheti érdeklődé-

sét. Igyekezzen a leghasznosabbat kiválasztani! 

Kérje ki egy szakértő és kollégái véleményét! 

Q j OROSZLÁN: Ismerőseivel javíthat 

kapcsolatán. Figyelmességével el-

nyerheti mások rokonszenvét, szimpátiáját. 

Ne feledkezzen hát el a születésnapokról, 

évfordulókról! 

SZŰZ: Javaslatainak ad|on hangot, 

vagy foglalja őket írásba! Érdekeit 

erősen érvényesítenie kell a mai nap. Maga-

biztosan haladjon célja, elképzelései felé! 

MÉRLEG: A kora reggel valami ki-

w w i zökkentheti egyensúlyából, Ideges, 

feszült időszaka következhet. Ráadásul el-

szomorító híreket kaphat az este folyamán. 

V SKORPIÓ: A bolygóállás jelentős ha-

I fással lehet az anyagi helyzetére. Alapo-

san nézze át számláit fékezze költekezését! Vala -

hol meg kell fognia a pénzét, kedves Skorpió! 

J k , NYILAS: Kövesse nyugodt szívvel 

J-̂ A 1 megérzéseit a délelőtt folyamán! 

Munkája kapcsán este kellemes társasága 

akadhat. Valaki felkeltheti érdeklődését. 

m r í BAK: Az adójogi ügyeket Igyekezzen 

ZMk. I minél hamarabb letisztázni! Elhanya-

golt feladatait végezze el még ma! Vegyen ki pár 

nap szabadságot, mert pihenésre van szüksége! 

^ VÍZÖNTŐ: Figyelmét és érdeklődését 
I összpontosítsa az üzlet ügyekre! Emel-

lett legyen nyitottabb az újdonságok Iránt! Az in-
nováció. a technológia nagy szerepet kaphat. 

S j HALAK: Az otthoni ügyek, egy 

esetleges felújítás foglalhatják le 

Segítse kedvesét ott, ahol tudja! Ha teheti, 

vegyen ki szabadnapot mára. akár holnapra 
is! 

TISZTELT OLVASÓINK! 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a 

jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket 

esetenként rövidítve, szerkesztett tormában 

adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tük-

rözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek 

meg a szerkesztőség véleményével. A leve-

leiket csak teljes névvel, lakcímmelAelefon-

számma! fogadjuk. A lapban azon levelek, 

e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek 

Irói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot to-

vábbra sem őrzünk meg és nem adunk 

vissza. 

HARANGOZÓ LÁSZLÓNÉ 
bolti eladó: 
- Nem utazom vonattal, ugyanis 
van autónk. Azzal kényelmesebb 
és egyszerűbb, hisz például nem 
kell időre az állomásra érni. Vala-
mikor persze én is vonatoztam, 
akkoriban még nem volt se las-
sú, se koszos, Igaz ez még a gye-
rekkoromban volt. 

GAL ISTVÁN 
szerkezetszerelő: 
- Vonaton nem, de busszal gyak-
ran utazom. Ennek az az egysze-
rű oka, hogy a buszmegálló köze-
lebb van a lakásomhoz és az or-
vosi rendelőhöz is, ahová gyak-
ran járok. A megállónál pedig ott 
tudom hagyni a kerekes széke-
met, az egyik árus vigyáz rá. 

MADACSYTAMAS, 
az Emlékpont-múzeum igazgatója: 
- Igen, szoktam és szeretek is vo-
nattal utazni. Most ritkábban ke-
rül erre sor, mint főiskolás ko-
romban. Akkor igen sokat ingáz-
tam Budapest és Szeged között, 
amely máig maradandó, szép em-
lékeket jelentenek nekem. Ma-
napság inkább autóval járok. 

• POSTABONTAS 

Bajban a város ? 
A városi Fidesz szerint nagyon nagy bajban van a 
város, legalábbis a polgármesterjelöltjük szerint ro-
mokban hever Szeged gazdasága, a város eladóso-
dott és adósságcsapdában vergődik. A Fidesz-frak-
ció már év elején megjósolta, hogy a választásokig 
csődbe kerül Szeged, a költségvetés pedig annak 
rendje-módja szerint összeomlik. Óvatosságból 
persze azt nem jelölték meg, hogy az összeomlás az 
országgyűlési, vagy az önkormányzati választáso-
kig következik-e be, pedig jó lett volna tudni. Azt 
sem jelölték meg, hogy Szeged lakossága miből fog-
ja érzékelni, hogy a város költségvetése összeom-
lott, pedig ezt is jó előre tudni. 

Már-már vártam a Fidesz-frakció elnézés kéré-
sét, hogy pardon, tévedtünk, a város jelenleg is fi-
zetőképes, a közintézmények működnek, a köz-
alkalmazottak időben megkapják az év elején 
megemelt bérüket, vagyis az összeomlás-elmélet 
nem vált be. De nem ez történt, ehelyett a válság-
hangulat erősítésébe a polgármesterjelöltjük is 
bekapcsolódott. A helyzet nyomatékosítására, a 
közgazdász végzettséggel rendelkező polgármes-
terjelölt számokat is közöl, a nyomatékosítás ér-
dekében egymás után többet is. Először, a prog-
ramja ismertetésekor még csak lazán 17 milliárd 
forint adósságról beszélt, de ez alighanem nem 
hatott elég mozgósító erővel, ezért gyorsan emel-
te a tétet 20 milliárdra, majd 3 nappal később ön-
magát is felül licitálva már 25 milliárddal riogat-
ta a város adósságállományra érzékeny lakossá-
gát, hátha ez a szám már fölébreszti a választó-
polgárokat. Persze tudom, hogy fogalmi kérdé-
sekkel operálva akár még ennél nagyobb számot 
is ki lehet olvasni a város mérlegéből, csak éppen 
ehhez politikusán el kell hallgatni a szám valós 

tartalmát. Márpedig ez történik. Sajnálattal kell 
tudomásul vennem, hogy a Fidesz polgármester-
jelöltje csípőből úgy kritizál, hogy nincs tisztában 
a város valós gazdasági helyzetével, három hét 
alatt képes verbálisan megduplázni a város adós-
ságállományát. 

A valóság azonban az, hogy az előző önkormány-
zattól átvett közel 9 milliárdos kötelezettségállo-
mánnyal szemben most ténylegesen 13 milliárd fo-
rint összegű hitelállományt kezelünk, miközben a 
város éves költségvetésének összege 35 milliárdról 
68 milliárd forintra nőtt. Az új hitelek tették lehető-
vé, hogy a városban folyó fejlesztések 70%-át állami 
és európai uniós támogatásokból valósítsuk meg, 
hogy a hitelállomány növekedését többszörösen 
meghaladja az önkormányzat vagyonának növeke-
dése, hogy a növekvő, de kedvezőbb feltételű hitelek 
miatt lényegesen csökkenjen a város éves adósság-
szolgálata. 

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy ilyen felületes 
helyzetértékelés mellett a jövő feladatainak kitűzése 
is megbicsaklott. A polgármesterjelölt miközben 
nem tartja fontosnak, hogy az Európai Unió kegyeibe 
férkőzve szerezzünk fejlesztési forrásokat, ugyanak-
kor a helyi kisvállalkozások jövőjét városi közpénzből 
adott - a Fidesz gazdasági filozófiája szerint osztoga-
tott - fillérekkel akarja megoldani. 

A tisztánlátás érdekében szeretném megjegyezni, 
hogy amit ön a városban romoknak lát, azok nem 
mások, mint a felújítás és rekonstrukció alatt lévő 
Tisza Lajos körúti épületek, a Szent István tér, az 
Anna-kút, és a felújítás alatt álló városi közintéz-
mények és közterületek elbontott törmelékei, és 
rövidesen beépítésre kerülő építőanyagai. 

S Z E N T G Y Ö R G Y I PÁL A L P O L G Á R M E S T E R , S Z E G E D 

Búcsú Acél Ervintől 
Elveszítettünk egy nagy muzsikust, egy jelentős egyéni-
séget, a kilencvenes évek szegedi zenei életének megha-
tározó személyiségét. Acél Ervin karmester, aki 1991 és 
1999 között a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazga-
tó-karnagya volt, augusztus 24-én - bár súlyos betegsé-
ge régóta aggodalomra adott okot, mégis váratlanul - el-
hunyt egy bécsi klinikán, ahová kezelésre vonult be. 
Szombaton helyezték örök nyugalomra az utóbbi évek-
ben lakhelyéül választott Kőszegszerdahelyen. 

1935-ben születétt Temesváron. A kolozsvári és 
a bukaresti zeneakadémia karmesterképző szaká-
nak elvégzése után három évig a romániai Botosani 
szimfonikus zenekarát vezette, majd 1963-tól 
1991-ig, huszonnyolc éven át a Nagyváradi Állami 
Filharmónia zenekarának igazgató-karmestere 
volt, közben két évig az Isztambuli Opera zeneigaz-
gatói posztját is betöltötte. 1971-től a nemzetközi 
zenei élet aktív szereplője volt, munkásságát több 
mint negyven lemezfelvétel örökítette meg. 

1991-ben nyerte el a szegedi szimfonikusok diri-
gensi és igazgatói posztját. Több mint nyolc éven ált 
az együttes élén; hosszabban, mint bármelyik előde, 
Oberfrank Géza, Pál Tamás, vagy az alapító Vaszy 
Viktor. Szegedi működésének kezdetekor vált végleg 
ketté a színházi operaigazgatói, illetve a szimfoniku-
stiknál betöltött vezető dirigensi funkció, és ennek 
komoly hatása volt a szegedi zenei életre: az operaját-
szás terheinek csökkenését Acél Ervin kiválóan hasz-
nálta fel a zenekar koncertező aktivitásának fejleszté-

sére, a szegedi szimfonikus zenei élet kínálatának bő-
vítésére, színvonalának emelésére. Nyolcévi műkö-
dése idején több mint százhatvanszor állt zenekara 
dirigensi pódiumán, és e fellépések kevés operai kivé-
teltől eltekintve koncertek voltak; nagyrészt Szege-
den, de a politikai változásokat kihasználva sikere-
sen terjesztette ki a zenekar működését a nagyvilág-
ban. Hangversenykörútjainak három jellemző iránya 
volt: több nagy sikerű turnét szervezett szülőföldjére, 
Erdélyije, rendszeresek voltak itáliai hangver-
seny-meghívásai, és Acél Ervin pálcája nyomán vitte 
a magyar zenét a szegedi zenekar történetében föl-
dünk legtávolabbi pontjaira, Brazíliába, Tajvanra, 
Szingapúrba. 

Szegedről elköltözvén továbbra is Magyarországon 
élt, dc működése elsősorban két szomszédos ország-
ban zajlott. Művészeti vezetőként visszatért korábbi 
zenekarához Nagyváradra, idejének nagy részét pedig 
a tanításnak szentelte: a világhírű bécsi zeneművésze-
ti főiskola karmesterképzőjének professzora volt. Az 
alattomos betegség terheit hordozva is dolgozott utol-
só napjaiig. Éltette, amire egész életét feltette, a mu-
zsika. Váratlan halála nyomán fájdalmas űr támad a 
nagyváradi zenei életben, a tanárukat elveszítő bécsi 
tanítványok körében, valamint a kilencvenes évek 
számos nagyszerű szimfonikus estjének emlékét ma 
is őrző szegedi zenebarátok, s az egykori mesterét gyá-
szoló szimfonikus zenekar művészeinek szívében. 

G Y Ü D I S Á N D O R , S Z E G E D 

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk 
(06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnapi Délma-
gyarország című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a tele-
fonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok miatt nem kapták kézhez. 
Szombati napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat. 

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-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

MINDSZENT 
A 227-441-ről mindszenti olva-
sónk panaszolta, hogy a Móricz 
Zsigmond utca páros oldalán több 
idős lakos nem tudja kitisztítani a 
csapadékvíz-elvezető árkot, ami az 
őszi esőzésekkor gondot okozhat. 
Zsohár Zsuzsanna, a polgármeste-
ri hivatal műszaki osztályának ve-
zetője elmondta: az előírások sze-
rint az ingatlantulajdonosok fel-
adata az árok tisztántartása. Aki er-
re kora vagy egészségi állapota mi-
att nem képes, annak jeleznie kell 
ezt a hivatal műszaki osztályán és 
közmunkásokkal - természetesen 
a feladatok fontossági sorrendjét fi-
gyelembe véve - elvégeztetik az ár-
kok, átereszek tisztítását. 

PARLAGFŰ 
A 498-090-ről jelezték, hogy az 
l-es kórház ablakai alatt nagy a 
parlagfű. 

CSATORNAFEDÉL 
A 70/280-9532-ről tette szóvá 
olvasónk, hogy Hattyason, a Vas-
kapu utcában a csatornafedél 
magasabban van, mint az úttest. 

TISZA LAJOS KRT. 
Hegyi Gábor szegedi olvasónk 
örömmel látja, hogy felújítanak 
több épületet a Tisza Lajos kör-
úton. Ugyanakkor felhívja a figyel-
met: nem volna szabad hagyni, 
hogy a megszépült palotákat a ke-
reskedők, a vállalkozók reklámja-
ikkal ismét elcsúfítsák! 

ZÁGRÁB UTCA 
A 30/740-2506-ról több család ne-
vében is jelezte a telefonáló, hogy 
a Zágráb utcában - annak a Ben-
czúr Gyula és a Budai Nagy Antal 
utca közötti szakaszán - hiányzik 
az útburkolat. Jó lenne a rossz idő 
beállta előtt lebetonozni. 

Kamxmikádós partnerünk a 

•Mobi lé' 

Mára kérdeztük: 
Szokott-e vonattal 
utazni? 

Következő kérdésünk: 
Sokallja-e 
a vizitdíjat? 

Küldje el válaszát 

a kérdés napján 17 óráig, 

SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! 

I G E N • NEM 

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik. 

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

MEGJÖTTÜNK 

SZEGED 

HANGAI FLÓRA MÁRTA 
Szeptember 4., 7 óra 55 perc, 3290 g. Sz.: 

Orosz Márta és Hangai Gábor (Szeged). 

NAGYGYÖRGY LÁSZLÓ 
Szeptember 4„ 9 óra 5 perc, 3380 g. Sz.: 

Szigeti Krisztina és Nagygyörgy Csaba (Ti-

szasziget). 

MARTON LÁSZLÓ 
Szeptember 2., 20 óra 10 perc, 2950 g. Sz.: 
Zsíros Tünde és Marton László (Csongrád). 

SIPOS-SZABÓ DÁVID 
Szeptember 4., 17 óra 15 perc, 3710 g. Sz.: 

Farkas Melinda és Sípos-Szabó Sándor 

(Harkakötöny). 

MOLNÁRZORKA 
LILLA 
Augusztus 31., 23 óra 19 perc, 2770 g és 

MOLNÁR KRISTÓF 
Augusztus 31., 23 óra 20 perc, 2430 g. Az 

ikrek szülei: Bánszki Edit és Molnár János 

(Szeged). 

ÚJSZÁSZI PATRIK 
Szeptember 4., 12 óra 35 perc, 3090 g. Sz.: 

Császár Noémi és Újszászi József (Szeged). 

SILLÓ BARNABÁS ÁKOS 
Szeptember 4., 15 óra 30 perc, 4080 g. Sz.: 

Kálló Judit és Silló László (Szeged). 

DE VRIES LILY ALBERTINA 
Szeptember 5., 1 óra 45 perc, 3800 g. Sz.: 

Gulácsi Ildikó és De Vries Hayo (Szeged). 

HERCZEG LIZA 
Szeptember 5., 3 óra 22 perc, 3800 g. Sz.: 

Hajda Ildikó és Herczeg Ferenc (Szeged). 

SZENTES 

BOROS ÁGNES 
Szeptember 4„ 9 óra 32 perc, 3340 g. Sz.: 

Gémes Ágnes és Boros Csaba (Mindszent). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 

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 0-24 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: Szeged, 

Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca fe-

lől). Tel.: 62/474-374, vagy 104. 

GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 

Hétköznap 16 órától másnap reggel 

7.30 óráig, szombaton, vasárnap" és 

munkaszüneti napokon pedig reggel 

7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. 

Helye: Szeged, Kossuth 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

