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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT 

Érdekli-e a rektorválasztás? 

VIGH ZOLTÁN 
történészhallgató: 
- Igazából nem is tudom, kik a 
jelöltek. Annyit hallottam, hogy 
négyen vagy öten vannak, s azt 
biztosan tudom, hogy az élelmi-
szeripari főiskolának van egy je-
löltje. Nem tudnék senkit sem 
kiemelni az indulók közül, biz-
tos, hogy szoros lesz a szavazás 
végeredménye. Várom, hogy 
megtudjam, ki nyert. 

H0R0SZK0P 
I KOS: Ha házas, akkor igyekezzen 
I minden problémát megbeszélni 

partnerével. Legyen rugalmas. Úgy érheti el 
a harmóniát, ha ön is megváltoztatja hozzá-
állását bizonyos kérdésekben. 

SBIKA: Minden új és ismeretlen do-
log vonzza. Ügyel a részletekre, ám 

gyorsan és helyesen cselekszik. Ne feszítse 
a végsőkig a húrt, hagyjon időt kikapcsoló-
dásra is. 

M IKREK: Legnagyobb hibája, hogy 
mindig felül a kósza híreknek. Végig 

sem gondolja a hallottakat, hanem mindjárt 
magára veszi és pánikba esik. Nem kell 
készpénznek venni, amit az emberek mon-
danak. 

j RÁK: Szeret arról beszélni, mit 
1 gondol, és tudni akarja, partnere 

hogyan vélekedik kettőjük kapcsolatáról. Az 
ön számára abszolút előfeltétele a szexnek, 
hogy érzelmeiről beszéljen. 

Q J j OROSZLÁN: Mostanában elég so-
^ - " f k a t gondolkodott azon, hogy hogyan 
tökéletesítse romantikus oldalát. Habár 
több csalódás érte, mint siker, a dolgok 
nemsokára jobbra fordulnak. 

m SZŰZ: Még mindig az bántja, 
hogy nem kapta meg azt a drága 

ajándékot! Lépjen már tovább! Ne gondol-
kodjon bosszún vagy haragtartáson. Nem 
az ajándék határozza meg a szeretet 
nagyságát! 

MÉRLEG: Ezúttal a magánéletében 
í lehetnek kisebb viták, amiknek oka 

a múltban keresendő. A hivatásával kap-
csolatban fennáll egy félreértés, vagy téve-
dés veszélye. 

j SKORPIÓ: Különösebb nehézsé-
l i J i g e k nélkül eléri céljait, vágyait. Si-
keresnek mondhatja magát. Élvezze az éle-
tet! Nem "kell tartania a jövőtől. Szerelmi 
élete színes és izgalmas. 

NYILAS: Előrelépésl lehetőségei 
J ^ kicsit odébb tolódnak. Nem a mun-
kájával, vagy a munkavégzésével van a baj! 
Mielőtt túlzottan beleéli magát egy rossz 
szerepbe, rázza meg magát és ismét indul-
jon neki. 

BAK: Legszívesebben családi tör-
e k i b e n tölti szabadidejét. A szülői ház 
visszavárja önt is, éppen úgy, ahogy saját 
gyermekei fognak látogatóba érkezni, ha 
már kirepültek a fészekből. Közeli és távoli 
rokonok látogatására is lehet számitani. 

VÍZÖNTŐ: Viharokkal tele, nyugtalan 
most az élete, képtelen magának pi-

henést szervezni, pedig imád lustálkodni. A 
héten elkövethet egy kudarcot, de a 
Nap-Merkúr együttállása segíti abban, hogy a 
kudarcok inkább éltessék, semmint letörjék. 

HALAK: Ön bőkezű ember. Nagy 
I ^ H örömet okoz. ha adhat. Az emberek 
imádják. Vigyázzon arra, nehogy a komfort és 
a kiszámíthatóság utáni vágyában elnyomjon 
másokat. Észre fogja venni, hogy a pénzen 
nem vehető dolgok a legértékesebbek. 

MADER ATTILA 
matematika szakos egyetemista: 
- Szerintem óriási csatában dől 
el a rektorválasztás, nagyon ki-
egyensúlyozott a mezőny. Nü-
ansznyi különbségek dönthet-
nek egyik vagy másik jelölt javá-
ra. A pályázó professzorok mind-
annyian nagy múltú, kiváló 
szakemberek, akik alkalmasak 
az egyetem vezetésére. Nem tud-
nék választani közülük. 

KALMAN LÍVIA 
földrajz-orosz szakos főiskolás: 
- Figyelemmel kísérem a válasz-
tást, s izgulok is egy kicsit. Egy-
részt azért, mert indult a főigaz-
gatónk, Galambos Gábor, más-
részt félek, hogy esetleg olyan je-
löltet választanak, aki nem any-
nyira figyel oda a tanárképző főis-
kolai karra. Remélem tehát, hogy 
az új rektor minden kart egyenlő 
mértékben támogat majd. 

KESLAREDIT 
matematika szakos egyetemista : 

; - Engem már annyira nem érint 
: ez a választás, hiszen az idén 
: végzek. Ettől függetlenül szeret-

ném, ha olyan ember kerülne a 
: rektori székbe, akit az egész 

egyetem elfogad, érdekli a karok 
sorsa, figyel a hallgatók vélemé-

í nyére. Emellett nagyon sok 
pénzt is szereznie kellene az 
egyetem részére. 

POSTABONTAS 

Oktatásügy 2003: iskolabezárások 
2003 tavasza - a sokadik iskolaügy. Bezárások, fű-
nyírás, ritkítás. Évtizedes bajok újratermelődése, 
megoldatlansága. 

A múlt: a probléma megértéséhez, mint mindig, 
most is vissza kell menni az időben. Az 1980-as 
évek közepére nyilvánvalóvá vált: a rendszer össze-
omlott, működésképtelen, csak a vég időpontja volt 
bizonytalan. Aztán a gyors kifejlet után megtudtuk: 
a szocializmusban a legrosszabb, ami utána jön. A 
magyar társadalom abszolút és relatív értelemben is 
borzasztó árat fizetett és fizet a rendszerváltozásért, 
gazdasági, kulturális és morális szempontból egy-
aránt. Az anómiás társadalom: a régi „hogyan él-
jünk" már, az új „hogyan éljük túl" még - nincs. 
Egyik védekezési mód a születésszám visszaesése, a 
gyereklétszám csökkenése. 

Az iskola: a kettészakadást törvényszerűen az is-
kola is leképezte. A szűk elit megteremtette a maga 
iskoláit, közösségi és magán erőforrások biztosítá-
sával. A többség, a vesztesek gyerekeinek maradt az 
átlag szakközép és az integrált. A demográfiai hul-
lámvölgy találkozott azzal a politikai döntéssel, 
hogy minden önkormányzat saját iskolát tartson 
fenn (Magyarországon kb. 3000 kis- és középtele-
pülés van) a feltételek miatt állandó forráshiánnyal 
és nagyon „változatos" minőséggel, hatékonyság-
gal. További probléma a finanszírozás megosztása a 
„fejkvóta" játék, mely állandóan két tűz közé szo-
rítja az iskolákat, a kormányzat és az önkormány-
zat közötti „ki viszi el a balhét" című játszmában. 

A városok: (Szeged) 
A több iskolát fenntartó városok anyagilag abban 

érdekelek, hogy az össz gyereklétszámot elosszák 
az adott osztályokban előírt osztálylétszám maxi-
mumával, megnézzék, mi az a legkisebb iskola-
szám, épületszám, amibe ezt be tudják zsúfolni. A 
többit bezárják, eladják, enyhítve a város hiányait. 
Az iskolákat „fullosan" működtetik. A költséghaté-

kony tömegoktatás emberhatékonytalanságát, az 
eltűnő szolgáltatásokat az elit megveszi a piacon, 
illetve a családi szocializáció pótolja. A baj a több-
séggel van, ahol nincsenek a jövőre utaló minták, 
értékek, stratégiák és nincs pénz ezeket megvenni. 
(Nyelv, Internet, stb.). Ok rábízzák a 38 fős osztály-
létszámú, hasonló szocializációjú, állandó pénzhi-
ányos iskolákra, kollégiumokra gyereküket. Ahol 
éppúgy évek óta nem jutott festésre, rohadnak a 
WC-k, a nyílászárók. 

A pedagógus miközben a 80-as évek közepe óta 
eszköztelenül küszködik, hogy valamit kezdjen 
ennyi rendszerváltozáson felnőtt gyerekkel, négy-
évente lesi, megússza-e az aktuális leépítést elbo-
csátás nélkül, ebben a nagy közalkalmazotti biz-
tonságban. 

Politika és iskola: itt még nincs vége, mert jön a 
magyar oktatáspolitika négyéves ciklusváltása. Az 
egymást váltó pártok és lobbik bulijai: kerettanterv, 
minőségbiztosítás, tananyagcsökkentés, buktas-
sunk, ne buktassunk... bla... bla. Az árat a mezei 
pedagógusok és a gyerekek fizetik, a milliókat az 
aktuális „szakértők" teszik zsebre. A politikai ár-
kok miatt ma egy iskolaigazgatói poszt politikai 
kérdés. A legrosszabbul az jár, aki egyik oldalnak se 
„fekszik le", mert azt mindkettő zsákmánynak te-
kinti. 

A helyzet: az oktatásügy szereplői fásultan, bele-
törődve várják az újabb menetet. A szeptemberi 
„visszamenőleges bérkorrekció" után azt hitték, 
megpróbálhatnak feltápászkodni a padlóról. Azt 
hitték, újra lesznek játékszabályok, bíró, tisztessé-
ges, független pontozók... legalább egy meneten be-
lül nem változik a játék. 

Aggódom, nem marad más, mint a kettős fede-
zék és ahogy lehet, védeni a gyomrot. 

MÉSZÁROS CSABA 
TANÁR 

A szegedi múzeum néprajzi kincsei 
A Közművelődési Palota 1906-ban 
nyitotta meg kapuit, pedig az előtte 
való évben tették le alapkövét. A 
szegedi magángyűjtők által felaján-
lott tárgyak bemutatása - nagy ér-
deklődéssel kísérve - rövid időn be-
lül elkezdett átalakulni olyképpen, 
hogy Reizner János és munkatár-
sai, majd Tömörkény István, Móra 
Ferenc, Csallány Gábor, Cs. Sebes-
tyén Károly egyre másra gyűjtötték 
az időközben sorvadó kismestersé-
gek, illetőleg a paraszti szerszámok 
ócskapiacokon beszerezhető da-
rabjait, s azok egy részét kiállítot-
ták. A néprajzi anyagok bemuta-
tására a jelenlegi néprajzi raktár 
szolgált, amelyet az 1940-es évek-
ben még magunk is láthattunk. A 
baldahinos sokpárnás, kékre fes-
tett ágy, a sarokpad ölelésében álló 
nagy asztal, a gondolkodó szék, a 
bölcső a benne alvó (csinált és szé-
pen felöltöztetett) babával, a nagy 
kemence, a falon függő tükrös 
szentképek, és a konyha, a kamra 
a teljes berendezéssel valóságos 
életet mutatott, hiszen az asztal-
nál ott ült a (szintén csinált és fel-
öltöztetett) pipálgató gazda, mel-
lette asszony. Az asztalon korabeli 
újság és boroskancsó, az asztal 

alatt (preparált) kutya tette még 
hitelesebbé, még szögedibbé a 
házbelsőt.Sejtjük, hogy a kiállí-
tott házberendezéseket, viseleti és 
egyéb darabokat az összegyűlt 
anyagegyüttesből válogatták ki, 
vagyis, mint ahogyan a képzőmű-
vészeti, a természettudományi és 
a többi osztály, így a néprajzi is 
folyton gyarapodott. 

Pár évtizeddel ezelőtt idős em-
berek jöttek a múzeumba, első-
sorban „a magyar szobát" keres-
ték, amely alatt a szegedi paraszt-
szobát kell érteni. Sokan emlé-
keztek a nagygerendára föltett 
csatos imakönyvre, az ágy lába 
mellé tett csizmalehúzó fakutyá-
ra. Fölemlegették a különböző 
kismesterségek eszközeit, első-
sorban a szegedi papucsosok ször-
számait és a hímzett fejű papu-
csokat, a bocskorokat, a szebbnél 
szebb cserépedényeket. Idézték a 
butellákra írt szövegeket, fölöt-
tébb a magyarságot éltetőket. 
Megelevenedett emlékezetükben 
a pásztorélet és faragásaik, a gaz-
dálkodás között pedig a dohány-
kertészet és a paprikatermelés és 
-kikészítés, mert látták itt vala-
mikor azon szerszámokat, ame-

lyekhez hasonlókkal egykor ma-
guk is dolgoztak. 

A tárgyak megelevenedését segí-
ti a több ezer negatív és fotó, ame-
lyek, mint a tárgyak, kutatható ál-
lapotban gazdagítják a szegedi, raj-
ta keresztül a magyar néprajzi tá-
rat. A kismesterségek eszköz- és 
tárgyi anyagának az államosítás 
(1948), a paraszti élet terjedelmes 
anyagának pedig az 1960. évi tée-
szesítés adott utolsó nagy lehető-
séget ahhoz, hogy viseletük, a kéz-
ből kiesett szerszámaik múzeu-
mokba kerüljenek. 

Az emlékanyag része a folklór-
gyűjtés, amelynek számos viasz-
henger és kottázott dal a „képvi-
selője" nálunk is. Ugyanakkor 
gazdag a mindenkori néprajzo-
sok följegyzéseiből álló adat-
anyag, amelyhez csatlakoztatha-
tó az egyre bővülő néprajzi adat-
tár. A sok száz dolgozat a Csong-
rád megyei, illetve az országos 
néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpá-
lyázat révén került adattárunk-
ba, s így együtt - a tárgyi és a 
szellemi anyagok - teszik orszá-
gosan is gazdaggá a szegedi mú-
zeum néprajzi gyűjteményét. 

IFJ. LELE JÓZSEF 

CSOROG A PANNON GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Sarol-
tával oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható 
a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzenetelket is 
fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elve-
szett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó ol-
vasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös tele-
fonszámon. 

HARMADIK HID 
Botrányos a közlekedés Újszeged 
és a Belváros között. Miért nem 
szorgalmazzák jobban az ország-
gyűlési képviselők, valamint a 
város vezetői, hogy megépüljön 
az ígért harmadik híd? 

NYUGDÍJASÖRÖM 
Kovács Károlyné az Űrhajós ut-
cából örömmel számolt be arról, 
hogy a Budapesti körúti kis élei-

PANNON 
• • • • • A z é l v o n a l . 

GSM 

miszerboltból telefonon jelezték 
neki, hogy az üzletben maradt a 
pénztárcája. Olvasónk szinte a 
teljes nyugdíját vesztette volna 
el, ha a becsületes eladó nem jut-
tatja vissza neki. 

MACSKÁK 
A Víztorony téren az élelmiszerüz-
let előtt, illetve közelében rengeteg 
macskát etetnek az emberek. Ez 
higiéniailag kifogásolható. Az ál-
latbarátok gondoljanak embertár-
saikra is. Kedvenceiket a mostani-
nál egy kicsit távolabbi helyre 
szoktathatnák, javasolja Cs. E. 

Mára kérdeztük: 

Fontos-e, hogy 

ki lesz a rektor? 

Következő kérdésünk: 

Tartana-e kutyát 
panelban? 

Küldje e l válaszát _ 
a kérdés napján 17 ó r á i g , ICífcN H NLM 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS számlázása normál tarifa szerint lórién/le 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
S z a v a z h a t a z i n t e r n e t e n i s : w w w . d e l m a g y a r . h u 

E-MAIL ÜZENETEK 
Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsola-
tok@delmagyar.hu. 

Számítástechnika-verseny 
Idén negyedik alkalommal is megrendezték Szegeden az általános is-
kolások városi számítástechnika-versenyét, amelynek színhelye a 
Tarjáni Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola és Művészeti 
Alapiskola volt. A versenyre 2 kategóriában lehetett jelentkezni, 5 - 6 . 
évfolyam és 7-8. évfolyam, melyre összesen 14 iskola nevezett be. 

Az 5-6. évfolyamon az első három helyezett: első a Táltos Tehet-
séggondozó Általános Iskola és Művészeti Iskola, második a Zrínyi 
Ilona Általános Iskola, míg a harmadik a Madách Imre Általános Is-
kola. 

A 7-8. évfolyamon első az Arany János Általános Iskola. Második a 
Tarjáni Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola és Művészeti 
Alapiskola, harmadik lett a Petőfi Sándor Általános Iskola. A verseny 
támogatója a Szeged Közoktatásért Alapítvány, valamint a Controll 
Szeged Kft. volt. 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
ABRAHAM KITTI 
Április 6., 12 óra 58 perc, 2580 g. Sz.: Por-
teleki Mónika és Ábrahám Zoltán (Sze-
ged). 
VÍGH PATRÍCIA 
Április 6., 14 óra 30 perc, 2840 g. Sz.: Mol-
nár Ildikó és Vígh János (Szeged). 

MAKÓ 
FARKAS FANNI 
Április 4., 13 óra 30 perc, 3500 g. Sz.: Bozó 
Szilvia és Farkas József (Nagylak). 
BERNÁT BRIGITTA 
Április 5., 8 óra 45 perc, 4150 g. Sz.: Balog 
Otília és Bernát János (Kövegy). 

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. A gyer-
meksérültek és gyermeksebészeti betegek 
ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti 
osztályán 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). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig, 

szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-
pokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel 
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 
15 -17 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám-. 
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) 06-62-548-294. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
VÁSÁRHELYEN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól 
02 óráig: 249-529. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
MAKÓN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól 
02 óráig: 212-515. 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól 
reggel 7 óráig. Tel.: 547-174. Csak sürgős 
esetben! 

mailto:kapcsolatok@delmagyar.hu
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