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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT 

Drága-e a vonalas telefon } 

RABAlLASZLO 
nyugdíjas: 
- Sajnos drága a vezetékes tele-
fon, de jó, ha van a háznál. Ne-
kem már nagyon régóta van vo-
nalasom, és hiába kerül sokba, 
már hozzátartozik az életemhez. 
Az én korosztályom szerintem 
már nem pártol át a mobiltársa-
ságokhoz. Erről bármilyen baj 
esetén azonnal tudunk hívás 
kezdeményezni. 

BERECZKY BRIGITTA 
dializálónővér: 
- Mi már évekkel ezelőtt le-
mondtuk a telefonvonalunkat, a 
borsos árak miatt. A családban 
mindenkinek mobil készüléke 
van, amely sokkal praktikusabb 
és anyagilag is kifizetődőbb. A 
rádiótelefon-előfizetés havi díja 
lebeszélhető, ami szerintem jó 
dolog és sokakat átcsábít a veze-
tékes előfizetők közül. 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI 
FELVÉTEL 
ma a balesetet szenvedett személyeket Szege-
den az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klini-
kai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) veszi fel 
és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és uroló-
giai felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 
57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebé-
szeti betegek ellátása a gyermekklinika gyer-
meksebészeti 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 tart. Helye: Sze-
ged, Kossuth L. sgt. 15 -17 . (a Szilágyi utca 
felől). Tel: 62/474-374 vagy 104. 

GYERMEKGYÓGYÁSZAT 
Rendelési idő: hétköznap 13 órától másnap reg-
gel 7.30-ig szombaton, vasárnap és munkaszü-
neti napokon: 7.30 órától másnap reggel 7.30 
óráig Helye: Szeged, Kossuth L. sgt 15-17. (a 
Szilágyi utca felől). Tel.: 474-374 vagy 104. Sú-
lyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez az 
ügyeletes gyermekorvos kihívható. 

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 
díjmentesen) 06-62-548-294. 

KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET \ 
szombaton és vasárnap 

A KUBEKHAZI 
ÉS ÚJSZENTIVÁNI 
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4 órától 
másnap reggel fél 8 óráig gyermekü&elet hét-
köznap du. 1 -tői másnap reggel tél 8 óráig szom-
baton, vasárnap, ünnep- és munkaszüneti napo-
kon felnőttek és gyermekek részére reggel fél 8-tól 

ténik, Szeged, Kossuth L. sgL 15-17. (a Sziláéi 
utca felől), let.: 474-374 vagy 104. 

FORRÁSKÚTON, ÜLLÉSEN 
dr. Csonka Erika, Üllés. Tel.: 282-052, 
582-417 és 06-30-3-628-459. 

PUSZTAMÉRGESEN, 
ÖTTÖMÖSÖN 
dr. Trischler Anna, Pusztamérges, Kossuth 
u. 36. Tel.: 286-740. 

ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM, 
ZÁKÁNYSZÉK 
betegei részére ügyelet a mentőállomáson, 
Mórahalom, Kölcsey u. 2. Telefon: 104. 

SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ 
betegeinek ellátása a hét végén, valamint 
munkaszüneti napokon a szegedi ügyeleten 
történik, Szeged, Kossuth L. sgt. 15 -17 . (a 
Szilágyi utca felől). Tel.: 474-374 vagy 104. 

KISTELEKEN 
ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17., 
szombat, vasárnap és ünnepnap: reggel 
7-től másnap reggel 7 óráig. Tel.: 104; 
597-040 és 598-610. 

GYÓGYSZERTÁR 
Dugonics patika, Szeged, Dugonics tér 1. 
Csak sürgős esetben! Tel.: 426-330. A Kí-
gyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3„ 
november 21-én 12 órától november 24-én 
reggel 7 óráig leltár miatt zárva! 

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK 
SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN 
KISALLATUGYELET 
november 22-23-áig: dr. rfj. Tihanyi Zala, 
Tel.: 06-30-9-852-839. 
Szombaton reggel 6 órától hétfőn reggel 6 SZATYMAZ 

dr. Slkter András, Kistelek, Petőfi u. 19/A. 
Tel.: 364-153. 

BALÁSTYA, SÁNDORFALVA, 

óráig 

SZEGED VÁROS TELJES 
KÖZIGAZGATÁSI 
TERÜLETÉN ÉS ALGYÓN 

dr. Martinék Vilmos, Szatymaz, Kukovecz 
Nana u. 7. Tel.: 283-180 és 06-30-9 -451-
386. 

MÓRAHALOM, 
dr. Major József, Algyő, Géza u. 33. Tel.: ZÁKÁNYSZÉK 
267- 262 és 06-30-9 -383-233 . 

DESZK, KLÁRAFALVA, 
Kl I BE KH AZA, SZŐREG, 
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN 

dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás 
u. 45. Tel.: 06-30-9-653-114. 

ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS, 
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA 

dr. Tóth Tamás, Szeged, Thököly u. 10/B. dr. Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28. 
Tel.: 06 -30-9 -583-913 . 

DOMASZEK, ROSZKE 

Tel.: 06-30-4-879-805. 

BORDANY, FORRÁSKÚT, 
dr. Herczeg István, Szeged, Pacsirta u. 9. ULLES, ZSOMBO 
Tel.: 498-225 és 06-20-9-289-836. 

BÄKS, CSENGELE, DÓC, 
KISTELEK, PUSZTASZER, 
ÓPUSZTASZER 

dr. Papp Zalán, Ullés, Vásártér u. 1. Tel.: 
06-20-9-739-149. 

A? állatorvos kiszállításáról a hívó fél köte-
lesgondoskodni. 

GYORSA ISTVÁN 
szakács: 
- Nagyon drágák a vonalas előfi-
zetések. Az ember sok olyan do-
logért fizet, amiért egy mobilos 
társaság nem kér pénzt. Itt nincs 
hívásfelépítési díj, készülékhasz-
nálati díj az előfizetési tarifa 
mellett. A feltöltő kártya a leg-
gazdaságosabb megoldás, igaz, 
hogy nem a legjobb perc díjakkal 
lehet telefonálni. 

BALLABASFERENC 
faipari köszörűs: 
- Lehetne olcsóbb is, de ha drága, 
akkor is szükség van rá. A veze-

: tékes telefont még mindig szíve-
sebben használom, mint a mo-
bilt. Ez mindig használható, 
nem kell nézni, hogy van-e tér-
erő, meddig bírja még az akku. 
Én egyelőre még megtartom a vo-
nalamat, nem győztek meg a 
mobilszolgáltatók. 

Elhunyt dr. Dobcsányi Ferenc 
címzetes főiskolai tanár 
Megrendülten értesültünk arról, hogy november 16-án, vasárnap 
76 éves korában eltávozott közülünk Dobcsányi Ferenc kollégánk, 
barátunk. 

Igazi tanár volt. Nemcsak választott mestersége, de belső énje is 
erre predesztinálta. Aki tanítványa vagy kollégája lehetett, érezte és 
megértette, hogy számára a nevelésben a szív éppen olyan fontos, 
mint az ismeretek precizitása. Babitsot követve hitte és vallotta: „... 
az irodalmi nevelés az emberi szellem minden nevelésének tenge-
lye..." 

Érsekújváron született 1927. október 25-én. Sokszor mesélt arról, 
hogy milyen megrázkódtatást jelentett számára az érsekújvári gyö-
kerek kényszerű hátrahagyása a politikai önkénynek köszönhető-
en. 1952-ben szerzett magyar-történelem szakos diplomát a Szege-
di Pedagógiai Főiskolán, majd 1957-ben az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen. Egyetlen munkahelye volt, a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola. Hosszú évekig az 1. számú Gyakorló Iskola szakve-
zető tanára, majd megszakításokkal a Magyar Irodalmi és Nyelvé-
szeti Tanszék tanársegéde, adjunktusa, 1978-tól főiskolai docense 
volt. Hegedűs András és Grezsa Ferenc mellett tanszékvezető-he-
lyettes, majd két ízben megbízott tanszékvezetői tisztséget is betöl-
tött (1975; 1986-1988). 1988-ban súlyos betegsége miatt nyugdíj-
ba vonult. 1993-tól lett címzetes főiskolai tanár. 

Kiváló oktatómunkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Fő ku-
tatási területéből, az irodalomtanítás módszertanából doktorált 
1978-ban, számos publikációja is ebből a témakörből jelent meg. 
Különösen szívügyének tekintette a tankönyvírást, irodalmi olvasó-
könyve komoly sikert ért el. Mint folyóirat-szerkesztő is minden 
gondolatával és cselekedetével a magyar irodalomtanítás jobbításá-
ért küzdött. Hegedűs Andrással együtt a Kincskereső című ifjúsági 
irodalmi folyóirat alapító szerkesztője lett 1971-től, valamint a 
Módszertani Közlemények szerkesztője majd főszerkesztője 
1977-től. 

Kedves barátunk, Dobcsányi Ferenc tanár úr hosszú évek óta sú-
lyos beteg volt, de soha nem hagyta, hogy a betegség legyőzze. Hihe-
tetlen akaraterővel szinte utolsó pillanatáig, ameddig tudta, gon-
dozta a szívének oly kedves folyóiratát. Példamutató módon egész 
tanári pályája folyamán alkotói, művészi munkának fogta föl a ta-
nári hivatást, melyet magas fokon, elkötelezetten gyakorolt. Tanít-
ványainak százai, kollégái, barátai tisztelettel és szeretettel őrzik 
szívükben emlékét, személyiségének sajátos derűjét. 

MAGYAR IRODALOM TANSZÉK 

• P0STAB0NTAS 

Táncház Alsóvároson 

H0D ALLATPATIKA S z e g e d . Bécsi krt. 5 . . 62/425-155, 80/825-155 | 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Andrássy út 5 2 . , 82/246-008 

Napilapjuk 2003. november 
18-án megjelent számában 
Táncházban ropják a csárdást 
címmel jelentettek meg cikket, 
melyet úgy kezd a szerző, hogy 
„nem volt eddig rendszeres tánc-
ház Szegeden, de ez már a múl-
té". 

Tájékoztatásul közlöm, hogy 
Szegeden mindig is volt rendsze-
res táncház, és jelenleg is műkö-
dik - immár 5. éve - kétheti 
rendszerességgel az Alsóvárosi 
Kultúrházban, ahol az eltelt idő-
szak alatt olyan neves vendégek 
szerepeltek, mint például Erdély-
ből a magyarpalatkai és a péterla-
ki zenekar, Zerkula János gyime-
si hegedűs, a magyarországi 
táncházzenekarok közül pedig a 
Hegedős együttes, a Téka zene-
kar, a Csík zenekar, a Gajdos 
együttes és legutóbb (múlt hét 
csütörtökön) a Kárpátia zenekar, 
decemberben pedig Hodorog 
András moldvai csángó furulyás 
lesz a táncház vendége. Mind-

emellett természetesen helyet 
kapnak a szegedi zenekarok is, és 
elmondható, hogy a szegedi nép-
zenét, néptáncot kedvelő közön-
ség törzshelyévé vált a kultúrház. 
Bizonyítják ezt a telt házas pro-
dukciók, valamint az ott műkö-
dő szakmai folkműhelyek is. 

A cikkben említett két hölgy, 
Fehérvári Ágnes és Nagy Vera va-
lóban nagyon régen táncolhatott, 
sőt már régen fordulhattak meg 
néptáncos rendezvényen is, de 
ebből nem azt a konzekvenciát 
kellett volna levonniuk, hogy 
Szegeden nincs táncház, legfel-
jebb ők nem tudtak róla, mivel 
már sajnos eltávolodtak (mint 
sok más régi táncos) a műfajtól. 

Mindezek ellenére természete-
sen üdvözlendő az új kezdemé-
nyezés, mivel a cél azonos, ápol-
ni és népszerűsíteni a magyar 
kultúrát, na és természetesen 
táncolni egy jót. 

KOVÁCS ZOLTÁN, 
SZEGED 

CSOROG A PANNON GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit 
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfő-
től péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 06-20-9432-663-as mobiltele-
fonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve ta-
lált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé 
mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon. 

VÁSÁRHELY 
A Lévai utcán nehéz és veszélyes 
a közlekedés a rossz útviszonyok 
miatt. Jó lenne még a tél beállta 
előtt kijavítani, véli K. Sándor. 

KÖZLEKEDÉS 
M. J. szerint emberközpontú, 
praktikus szabályokat kellene al-
kalmazni a szegedi közlekedés-
ben. 

DIÁKIGAZOLVÁNY 
Várhegyi Tiborné szegedi olva-
sónk felháborítónak tartja, hogy 

PANNON 
TTTW Az é l v o n a l . 1 

GSM 

a még júliusban kifizetett diák-
igazolványt máig nem kapták 
meg -a középiskolások. A MAV 
például csak ideiglenes diákiga-
zolvány felmutatása után ad ked-
vezményt. Ez pedig újabb kiadást 
(360 Ft + fénykép) jelent. Jó len-
ne, ha felelősségteljesebben in-
téznék az illetékesek az ilyen 
ügyeket. 

BÍRÓSÁGI ÍTÉLET 
Dani Imre vásárhelyi olvasónk 
szerint nem szabad kritizálni a 
bíróság döntését, hiszen az nem 
jó, ha hozzá nem értőek akarják 
megmondani - bármilyen kér-
déssel kapcsolatban - , hogy mi a 
helyes, mit, hogyan kell tenni. 

i H l l 
¡Mára kérdeztük:I 

D r á g a - e 
a v o n a l a s 
t e l e f o n ? 

Következő kérdésünk: 

Irigyli-e 
a gazdagokat? 
Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! A/SMS uámiúáunormtí tarifasam! »tér* 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Szavazhat az interneten i s : w w w . d e l m a g y a r . h u 

IGEN NEM 

MEGJÖTTÜNK 

SZEGED 
HUBAI REBEKA 
November 19., 11 óra 50 perc, 2600 g. Sz.: 
Tóth Eszter és Hubai Zoltán (Szeged). 
BÉKÉSI BIANKA KRISZTINA 
November 19., 20 óra 42 perc, 4020 g. Sz.: 
Tóth Krisztina és Békési Róbert (Szeged). 
DUDÁS JENIFER 
November 20., 0 óra 20 perc, 2880 g Sz.: Fü-
löp Mária és Dudás Péter Tamás (Dorozsma). 
BREZNYIK HANNA SÁRA 
November 20., 8 óra 37 perc, 2750 g. Sz.: 

Szabó Ilona és Breznyik Károly (Szarvas). 
TÁBITH BÁLINT LEVENTE 
November 20., 6 óra 0 perc, 3150 g. Sz.: 

Kőhalmi Dóra és Tábith István (Szeged). 
SZŰCS LAURA 
November 16., 23 óra 15 perc, 4180 g Sz.: 
Kiss Gyöngyi és Szűcs András (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
JUHÁSZ MÁRK 
November 20., 4 óra 10 perc, 3700 g Sz.: Szap-
panos Krisztina és Juhász Zoltán (Vásárhely). 

SZENTES 
OTTROBA TÍMEA 
November 19., 5 óra 45 perc, 3530 g. Sz.: 
Bende Katalin és Ottroba Tamás (Szentes). 

Gratulálunk! 

H0R0SZK0P 
¿ P KOS: Avassa be terveibe kollégáit 
á A . i is, hogy nagyobb kedvet kapjanak a 

közös munkához. Közös erővel sokkal több-
re viszik, még ha akadnak is nézeteltérések 
a soktényezős játékban. 

BIKA: Munkájában nem tudja utol-
® ¡érni önmagát. Csak a legfontosab-

bakat végezze el. Közben ne hagyja segítő-
készségét mások által kihasználni! Vigyáz-
zon az egészségére Is! 

IKREK: A mai nap bőven szolgál 
I izgalmakkal, változatossággal. Ki-

bontakoztathatja eredetiségét, s sikere lesz. 
Bármi, ami újdonság, bármi, ami meghök-
kentő, most sikert hoz önnek. 

RÁK: Ha ma Is dolgoznia kell, ak-
^ ^ I k o r tegye otthonában. Ha végzett, 
gondolkodjon el, hogy szükséges-e tönkre-
tennie magát a hajtásban, vagy kevesebből 
Is megtudna élni. 

A J OROSZLÁN: Összeütközésbe ke-
rülbet családjával, pedig ők csak jót 

akarnak, de önnek éppen ebből van elege. 
Idegesíti, hogy még gondolkodni is ők szeret-
nének ön helyett. Most a lázadás Idejét éli. 

SZŰZ: Nem tudja, hogy ml lenne a 
^ ^ ¡ l e g f o n t o s a b b jelenlegi helyzetében. 
Ha frusztrálja a tanácstalanság, akkor még 
messzebb fog menekülni ön elől a megol-
dás, ezért próbálja kicsit elengedni magát. 

Á A MÉRLEG: Egész nap csak szeret-
W w i t e i v e l lenne, egy percre ott nem 
hagyná őket. Szeretetet ad és kap. A béke 
nyugodt érzése tölti el minden porcikáját. Ne 
röstellje megvallani: boldognak érzi magát! 

T g ? SKORPIÓ: Kevesen mernének bele-
Mi/ 1 vágni egy ilyen beszélgetésbe. Az elején 

még ön sem tudta, hogy meddig jutnak el. Igaz 
barátra tett szert! Vegyen vissza a tempóból, mi-
előtt önt is elsodorják a közös programok. 

u INYILAS: Ha nem csinál a bolhából 
is elefántot, akkor sem a munkahe-

lyén, sem a magánéletében nem lesznek 
konfliktusai. Amikor azzal foglalkozik, hogy 
mi a rossz, elégedetlenné, bosszússá válik. 

BAK: Ne engedje, hogy kibillentsék 
Z B k . I egyensúlyából. Legyen tárgyilagos, ud-
varias, így leszerelheti azokat, akik bosszantani 
szeretnék. Rugalmasan reagáljon főnökei tetté-
re, mert ezúttal nem az ellenkezés a járható út. 

•2> j : VÍZÖNTŐ: A szokásos lehengerlő 
I életenergiájára most nagy szüksége 

lesz, mert nehéz kihívásokkal kell szembenéz-
nie a munkahelyén. Az elvárásoktól ne Ijedjen 
meg, ha hisz magában, minden sikerülni fog 

J i HALAK: Közvetlen környezetében 
érzelmi feszültségek tapasztalha-

tók. A családi béke törékenynek látszik, s ön 
sem túl türelmes mostanság. Kezelje a prob-
lémákat tapintattal, akkor nem lesz baj. 

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

