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Szerepelt-e már színpadon í ? 

BALOGH ADEL 
tanuló: 
- Igen, szerepeltem már színpa-
don. Két évvel ezelőtt a Hagyma-
házban a szalagavató bálunkon 
musicalrészletet adtunk elő, a 
Dzsungel könyvéből táncoltunk. 
Jól sikerült a fellépés, bár nagyon 
izgultam. 

KOP1AS GERGŐ 
tanuló: 
- Néhány évvel ezelőtt, még általá-
nos iskolás koromban az egyházi 
közösségemmel versmondóként 
léptem a színpadra. Megmondom 
őszintén: nem nagyon vágyom az-
óta sem a szereplésre, mert nem 
szeretek középpontban lenni. 

MEGJÖTTÜNK 

SZEGED 

LAKATOS OLIVÉR 
GERGŐ 
Január 21., 15 óra 35 perc, 2650 g. Sz.-. Sí-
pos Anett és Lakatos Csaba (Makó). 
KÁRMÁN MIKSA 
Január 22.. 15 óra 20 perc, 3350 g. Sz.: Bí-
ró Klára és Kármán László (Jánoshalma). 
BÁLIND ESZTER 
Január 22., 15 óra 10 perc, 2900 g. Sz.: Nó-
vák Eszter és dr. Bálind Attila (Szeged). 
MISHEEL BATKHUU 
Január 22., 22 óra 40 perc, 3160 g. Sz.: 
Chuluun Bataar Tungalag és Regsuren 
Batkhuu (Szeged). 
DAKA GÁBOR BARNABÁS 
Január 23., 9 óra 35 perc, 3170 g. Sz.: Oro-
szí Emese és Oaka Gábor (Kiskőrös). 
BACSA BÁLINT JÁNOS 
Január 23., 21 óra 10 perc, 3850 g. Sz.: Tö-
rök Anikó és Bacsa János (Algyő). 
SZABÓ DÁNIEL 
Január 24.. 7 óra 30 perc, 4100 g. Sz.: Csi-
kós Éva és Szabó Zoltán (Vásárhely). 
PIVÓ PATRIK DÁNIEL 
Január 22., 8 óra 40 perc, 3660 g. Sz.: 
Vincze Éva és Pivó Mihály (Sándorfalva). 

VÁSÁRHELY 
TRENY1 PETRA 
Január 21., 12 óra 45 perc, 3060 g. Sz.: Ha-
dobás Ilona és Trényi Sándor (Vásárhely). 
FÖEDL FERDINÁND 
Január 21., 14 óra 55 perc, 3160 g. Sz.: Rat 
Andrea és Fbedl Zoltán (Makó). 
NAGY BENEDEK ATTILA 
Január 21.. 15 óra 10 perc, 4000 g. Sz.: Sze-
keres Tímea és Nagy Richárd (Békéssámson). 
BÁLINT GERGŐ 

Január 21., 20 óra 0 perc, 2700 g. Sz.: Be-
rényi Szilvia és Bálint Zsolt (Földeák). 
VARJÚ NÓRA 
Január 21., 22 óra 40 perc, 3050 g. Sz.: 
Szíliczai Éva és Varjú Imre (Vásárhely). 
KOCSÁR FANNI DORINA 
Január 21., 22 óra 5 perc, 2700 g. Sz.: Ko-
vács Angéla és Kocsár Ferenc (Földeák). 
BÁRÁNYI RÉKA 
Január 22., 7 óra 2 perc, 3460 g. Sz.: Hajdú 
Katalin és Bárányi István (Makó). 
TERHES SÁNDOR ANDRÁS 
Január 22., 19 óra 15 perc, 3300 g. Sz.: 
Bodré Szilvia és Terhes András (Vásárhely). 

MAKÓ 
MÉSZÁROS MAJA 
Január 20., 2 óra 30 perc, 3500 g. Sz.: Da-
bis Szilvia és Mészáros Attila (Makó). 
VARJÚ DORINA RÉKA 
Január 20., 12 óra 55 perc, 4850 g. Sz.: Ács 
Gyöngyi és Varjú Róbert (Makó). 
PÁL MELÁNIA 
Január 22., 5 óra 40 perc, 2480 g. Sz.: Pál 
Anita és Mikáczó Sándor (Földeák). 
GAVALLÉR KRISZTOFER PATRIK 
Január 23., 22 óra 20 perc, 2750 g. Sz.: 
Gavallér Katalin és Huszárlk Szabolcs 
(Nagylak). 

SZENTES 
FÁSIREGÓ DÁNIEL 
Január 21., 17 óra 45 perc, 3190 g. Sz.: Kis Bri-
gitta Andrea és Fási Zoltán Dániel (Szentes). 
NÉMETH OLÍVIA 
SZIMONETTA 
Január 22., 9 óra 40 perc, 3450 g. Sz.: Duka 
Zsanett és Németh Antal (Szentes). 

Gratulálunk! 

H0R0SZK0P 
KOS: Boldog, szinte repked, 

> ^ . f ö n se tudja, miért. Még jóked-
vét is irigyelhetik rosszakarói. Tesznek 
arról, hogy hamarosan leszálljon a 
földre. 

¿ • p l BIKA: Őrizze meg jókedvét és 
i humorát! Ha valaki keresztbe akar 

önneJi tenni, így nem éri el eredményét! Ne 
okozzon örömet az illetőnek lelombozódásá-
val! 

IKREK: Valakinek a kedvében 
i akar járni. Ezzel azonban a hónap 

végére anyagi csődöt okozhat magának! A 
szerelem, a ragaszkodás folytán elúszhat 
vagyona! 

^ ^ RÁK: Pozitív hozzáállásával, 
^ ^ S őszinte megnyilvánulásaival el-
nyerheti főnöke tetszését. Bizalmába fogad-
hatja önt az illető. Ezzel soha nem szabad 
visszaélnie, kedves Rák! 

Q j OROSZLÁN: Nem szabad a sza-
Jvakkal dobálóznia! Előfordulhat, 

hogy bizonyítékot kérnek a hallottakról! Ek-
kor kényelmetlen helyzetbe kerül, lehet, 
hogy épp főnökei előtt! 

SZŰZ: Maradjon a realitások 
határain belül. Ma könnyen elsza-

ladhat a Szűz alatt a ló. Ez anyagilag ko-
molyan megviselheti önt és egész család-
ját is. 

/ É 7 \ MÉRLEG: Viselkedésén is meg-
W W i látszik, hogy gondterhelt. Problé-
máit nem képes palástolni, baja szinte kiül 
az arcára. Ideje megtanulnia felvenni a pó-
kerarcot! 

SKORPIÓ: Munkahelyén rosz-
^ L / f s z u l érzi magát, mikor dolgoznia 

kell, míg kollégái beszélgetnek. Őrizze meg 
jó hangulatát, legyen kellemes társaság! El-
jön még az ön ideje is. 

J k r NYILAS: A költekezéseknek ide-
é^* f je végre gátat szabnia! Bevásárlás-

kor mindig fontolja meg az áru fontosságát! 
Nem biztos, hogy szüksége van arra, amit a 
kosarába tesz. 

BAK: Ne dőljön be az üres be-
Z Z K . ] szédnek. a képmutatásnak, a szí-
nészkedésnek! Ne engedjen be otthonába 
senkit! Vigyázzon értéktárgyaira, vagyoná-
ra! 

"Jr>2 ; VÍZÖNTŐ: Olvasson sokat, mű-
I velődjön! Mivel holtig tanul az em-

ber, nem ártana, ha beiratkozna egy nyelv-
iskolába is. Szánjon időt látótere tágítására, 
ismeretei szélesítésére! 

HALAK: Legyen igazságos, ne 
^ ^ I ítélkezzen elfogultan! Tegye félre 
érzelmeit a jogi ügyekben, válassza szét 
magánéletétől hivatását! Estéjét töltse csa-
ládja körében! 

VARGA KLARA 
főiskolai hallgató: 
- Igen, szerepeltem. Két évvel ez-
előtt divatbemutatón léptem fel 
manökenként kisebb közönség 
előtt a Kelemen Házban. Érdekes 
kikapcsolódás és jó szórakozás 
volt számomra. Szerettem a 
színpadon lenni. 

TAMASIJENNIFER 
tanuló: 
- Az írisz Táncsport Egyesület 
tagjaként szerepeltem, ráadásul 
még balettoztam is néhány évig. 
így Makón többször is felléptünk, 
fó érzés volt színpadon lenni, 
mert olyankor mindig izgultunk, 
aztán meg örültünk a sikernek. 

• P0STAB0NTAS 

Klebelsberg sportpolitikája 
és olimpiai sikereink 
Klebelsberg Kunó (1875-1932) vallás- és közoktatásügyi miniszter 
(1922-1931) nagy ívű kultúr- és tudománypolitikájának fontos ré-
sze volt a testnevelés és sport megkülönböztetett fejlesztése. A 
vesztett háború, az ország kétharmadának elvesztése, nemzetközi 
tekintélyünk megtépázása is arra késztette, hogy nemcsak a kultú-
rában, tudományban, oktatásban, hanem a sportban is mutassunk 
példát a hálátlan és igazságtalan kontinensnek. Felismerte, hogy a 
sport révén szimpátiát és barátokat szerezhetünk. Az is kényszerí-
tő körülmény volt, hogy Trianonban ránk kényszerítették a hadkö-
telezettség eltörlését. A történelemből jól ismerte, hogy a lefegy-
verzett nemzetek elpuhulnak. A nemzet talpraállásának és magára 
találása eszközének tekintette, hogy „erkölcsösebb, műveltebb, 
erősebb és egészségesebb nemzetet neveljünk..." „De a közvéle-
ményt is jobban lekötik a sporthírek, mint a parlament politikai 
vitatkozásai" - teszi hozzá. 

A sport támogatását kiemelt állami feladattá emelte, melynek je-
lentős anyagi forrásává tette a lóversenyek fogadásából befolyt össze-
geket. Az általa létrehozott Testnevelési Főiskola a kontinens egyik 
vezető intézménye lett. Az olimpiai felkészülések koordinálására ala-
pítja meg a Magyar Olimpiai Bizottságot, melynek első elnöke is ő 
lett. A zavartalan felkészülést volt hivatott szolgálni az általa építte-
tett, még ma is impozáns Margitszigeti Nemzeti Sportuszoda (terve-
zője Hajós Alfréd úszó olimpikonunk). Ekkor épül a műjégpálya, 
FTC sportstadionja. Hathatós támogatásával Budapesten vívó, bir-
kózó, ökölvívó Eb-t, valamint korcsolya és asztalitenisz vb-t rendez-
nek. 

„A sport is csak akkor gyökerezik mélyen, ha a testnevelési felada-
tot be lehet vinni a magyar nemzet legszélesebb rétegeibe" - írja. En-
nek szellemében indítja el a nagy hírű középiskolai versenyeket. Min-
den ezer főnél nagyobb vállalatnak sporttelepet kellett építtetnie, 
megélénkül a cég- (vállalati) sport. Ekkor épül a vidéki sportpályák, 
uszodák, tornatermek nagy része. Az iskolákban bevezeti a harmadik 
testnevelési órát, sportdélutánok indulnak, mert minden iskolának 
sportcentrummá kell válnia. 

Különös szeretettel fordul „legkedvesebb városa", Szeged felé. Itt 
építteti meg az ország első fedett sportcsarnokát, a rókusit, a SZUE-t, 
az egyetemi. porttelepet, az új iskolákat jó minőségű tornatermekkel 
látja el. „Csak í legutóbbi nemzetközi vízipóló-mérkőzés alkalmával 
eszmélt fel az ország arra, hogy Szeged egyik legjelentősebb sportvá-
rosunk. A szegedi úszók terelték e téren Európa figyelmét a szegedi 
városra" - írja a Pesti Naplóban. Városunkban szervezte meg az első 
testnevelési kongresszust (1930), melyen későbbi Nobel-díjasunk, 
Szent-Györgyi is elnökölt (akit egyébként Klebelsberg hívott Szeged-
re). Mint néző, rendszeres látogatója az egyetemi sportrendezvények-
nek. 

Klebelsberg sportpolitikájának köszönhető, hogy kis országunk 
nemcsak a tudományban, hanem a sportban is nagyhatalom lett: Pá-
rizsban (1924) 2, Amszterdamban (1928) 4, Los Angelesben (1932) 
6, Berlinben (1936) 10 aranyérmet szereztünk. A kitűzött cél, hogy a 
kis antant országait megelőzzük, túlságosan is jól sikerült, mert Ber-
linben a nemzetek versenyében harmadikok lettünk! Nagy elfoglalt-
sága mellett is talált időt arra, hogy az olimpiai győztesek havi társas 
vacsoráján részt vegyen. További tervei között szerepelt egy sportvá-
ros és olimpia megszervezése. Sportminiszterünk korai, váratlan ha-
lála azonban ebben már megakadályozta. Koporsóját temetésén ked-
venc fiai, az olimpiai bajnok vízipólócsapat tagjai vitték. A magyar 
sport világraszóló sikereinek megalapozásában Klebelsberg elévülhe-
tetlen szerepet játszott. 

DR. HENCZ PÉTER, SZEGED 

Tisztelt Olvasóink! 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntar t ja a jogot arra, hogy a be-
érkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett for-
mában adja közre. 

Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül 
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A jövőben leveleiket 
csak teljes névvel, lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban 
ezentúl azon levelek, e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek írói 
nem kérik anonimitásukat. 

Kéziratot továbbra sem őrzünk meg és nem adunk vissza. 

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-
toké/ delmagyar.hu címre küldhetnek. 

SZOTE-OVODA 
Pálfy Zoltán szegedi olvasónk 
tette szóvá, hogy Szegeden a 
SZOTE óvodájában - rendkívü-
li szülői értekezleten - közölték 
a szülőkkel, hogy a nagycsopor-
tosoknak ősztől a Pick Alapít-
ványi Óvodába kellene járniuk, 
mert az egyetem óvodája bezár. 
A szülőket azért lepte meg a 
hír, mert kimenő rendszerben 
ígérték az intézmény bezárását. 
Resch József, az ÁOK gazdasági 
igazgatója elmondta: a szülők 2 
éve tudják, hogy az óvoda fenn-
tartása ráfizetéses, ezért az 
egyetem nem tudja vállalni 
működtetését. Az valóban el-
hangzott, hogy a mostani kö-
zépsősöket ősztől - óvónőkkel, 
dadusokkal együtt - átvenné a 
Pick Alapítványi Óvoda. így a 
gyermekek nem kerülnének új 
óvónőkhöz, valamint másik 
gyermekközösségbe. Emellett 
az alkalmazottaknak sem kelle-

ne egy év múlva felmondani! 
Az igazgató azonban hangsú-
lyozta: mindez nem kötelező, 
ha a szülők nem fogadják el a 
javaslatot, akkor a mostani kö-
zépsősöket jövőre még a jelen-
legi helyen fogadják és csak 
2006-ban zárják be az ovit. 

FENYŐK 
A Teréz utca lakói nevében je-
lezte Paragi Ildikó, hogy a kör-
nyezetgazdálkodási kht. figyel-
mét biztosan elkerülte, hogy 
ebben az utcában a kirakott fe-
nyőfákat nem vitték el. Kb. ja-
nuár 8-a óta kint vannak a fák, 
melyeket a napokban a nagy 
erejű szél ide oda dobált az ut-
cában. Kovács János, a környe-
zetgazdálkodási kht. közterü-
let-fenntartási igazgatóhelyet-
tesétől megtudtuk, hogy folya-
matosan szállítják a fenyőket, 
1 -2 napon belül a Teréz utcából 
is elviszik. 

Mára kérdeztük: 

Szerepelt-e már 
színpadon? 

Következő kérdésünk: 

Örül-e az igazi télnek? 

K ü l d j e e l v á l a s z á t T G ' P V I 
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g , I C a t N 
SMS-ben! ( IGEN vagy NEM)! Az SMS winiázáiö normál tar ̂  izenm történik 
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E-MAIL ÜZENET 

Fogyasztóvédők a hamis 
reklámakciók ellen 
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Csongrád Megyei Szerveze-
te tiltakozik minden olyan reklám akció ellen, amely a fogyasztók fél-
revezetését, becsapását eredményezi. 

Ilyen akciónak minősítjük a Penny Markét 2005. január 24-vel 
meghirdetett akcióját, melyben a reklámozott cipőtartó szekrények-
ből készlettel nem rendelkeztek, az akció indításakor jelentkező fo-
gyasztói igényt egyáltalán nem tudták kielégíteni a megye egyetlen 
üzletében sem. Felhívjuk a kereskedelmi cégek figyelmét arra, hogy a 
vásárlók „becsalogatásának" módszereiben a tisztességes megoldáso-
kat keressék, mert az ilyen félrevezető akciók üzleti értéke - hosszabb 
távon - számukra is csak negatív lehet. 

Tiltakozásunkat fogyasztói bejelentésekre alapozva tettük meg. 
DÉKÁNY LÁSZLÓ, AZ OFE MEGYEI ELNÖKE 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBÉSZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) ve-
szi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi 
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., 
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. 
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kór-
ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb 
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti kli-
nikán látják el. 
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 Lajos sgt. 15-17 . (a Szilágyi utca 
felől). Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszü-

neti napokon reggel 7.30 órától másnap 
reggel 7.30 óráig. Helye- Szeged, Kossuth 
Lajos sgt. 15 -17 . (a Szilágyi utca felől). Te-
lefonszám: 62/474-374 vagy 104. 
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 
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 


