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MEGKERDEZTUK MAKÓI OLVASOINKAT 

Örül-e, hogy melegszik az idő l 

VÍZHÁNYÓ FERENC 
nyugdíjas kőműves: 
- Nagyon örülök a melegedés-
nek. Sajnos az utóbbi két hétben 
rendkívül hideg volt, így a fűtés-
számlám is minden bizonnyal 
igen magas lesz erre a hónapra. A 
gázfűtés lezárásával már elegen-
dő a cserépkályha begyújtása is, 
legmelegebb akkor van, ha akác-
fával tüzelünk. 

H0R0SZK0P 

' á C KOS: Valaki, akivel a mai nap fotya-
aBL I mán fut össze, mély benyomást tehet 

önre. Nem tudni az okát, de nem viszonozhat-
ja érdeklődését. Szomorú, letört emiatt. 

BIKA: A szerelem dominál a csillagok 
* ¡állásából kifolyólag. Valami van a le-

vegőben, a szürke napokból kiemelkedik a mai. 
Boldog, önfeledt, nem ismer akadályokat. 

f V } IKREK: lehet, hogy anyagi gondok-
í kai kénytelen szembesülni. Sokát ide-

geskedik, számol, kalkulál, fontolgat. Legjobb, 
ha felkeres egy szakértőt, és tőle kér tanácsot! 

^ ^ RÁK: Vigyázzon szomszédjával! Igye-
^ ^ i k e z z e n normális viszonyt fenntartani 
vele. de ne beszélje meg magánéletét! Könnyen 
visszaélhet ugyanis az illető bizalmával! 

A J OROSZLÁN: Az utazásnak, a pénz-
^ * í ü g y i tranzakcióknak kedvez a mai 
nap. Használja hát ki a lehetőséget! Szív-
ügyeinek megvitatását viszont napolja el! 

A ; SZŰZ: A kommunikációba számos 
^ » z a v a r ó tényező csúszhat be. Távol-

sági hívásait ne mára időzítse! Korán men-
jen haza, élvezze kis családja társaságát! 

: MERLEG: Fiatal rokonával való 
í kapcsolatát próbálja ápolni! Hívja el 

egy meghitt beszélgetésre! Igyekezzen az ő 
szemével nézni a világot, így megértheti őt! 

W SKORPIÓ: Ha szívességet kérnek 
Ióntól, mondjon nemet! Kellemetlen 

a visszautasítás, de jobb, mint egy teljesí-
tetlen ígéret! Nehezen mond nemet, de meg 
kell tennie! 

, NYILAS: Vegyen vissza egy kicsit 
r ^ i I stílusából! Próbáljon inkább a hát-

térben maradni! Bár természetes kisugárzá-
sára, személyiségére így is felfigyelhetnek. 

BAK: Érdekes telefonhívásokat 
i M k j kaphat, nem is beszélve a nem várt 
levelekről. Ezek felvillanyozzák napját. Ruti-
nosan végzi feladatait, teljesíti kötelességét. 

; VÍZÖNTŐ: Fogadja meg az idősek 
¡ tanácsát, kedves Vízöntő! Az a jó 

pár év rengeteg tapasztalattal gazdagít. Az 
okos mások hibájából tanul, a buta ember a 
sajátjából sem. 

• HALAK: Szánjon időt saját magára 
^ ^ l i s ! Mindenkinek szüksége van egy 
kis egyedüllétre, pihenésre! Ezt szerettei és 
barátai is bizonyára megértik! 

TISZTELT OLVASOINK! 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a 
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket 
esetenként rövidítve, szerkesztett formában 
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tük-
rözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek 
meg a szerkesztőség véleményével. A jövő-
ben leveleiket csak teljes névvel, lakcím-
mel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban 
ezentúl azon levelek, e-mai l üzenetek jelen-
nek meg, amelyeknek írói nem kérik anoni-
mitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk 
meg és nem adunk vissza. 

KERESZTES ZOLTÁN 
nyugdíjas köztisztviselő: 
- Persze, hogy örülök annak, 
hogy a néhány nappal ezelőtti 
időjáráshoz képest csaknem 
húsz fokot emelkedett a hőmér-
séklet. Két éve volt hasonlóan hi-
deg, akkor, decemberben kellett a 
zimankó miatt fagyoskodnunk, 
de remélem, ilyen hidegek idén 
már nem lesznek. 

JUHASZ VINCZE ANDRASNE 
nyugdíjas mezőgazdász: 
- Szerencse, hogy ilyen változás 
állt be az utóbbi napok időjárá-
sában, mert sajnos a múlt hé-
ten nagyon hideg volt. Az idei 
fagy nem okozott semmiféle 
kárt, de a gázszámla igen borsos 
lesz, bár szerintem a gázfűtés-
nél sokkal hatékonyabb a cse-
répkályha. 

KASZAS JANOSNE 
gondozónő: 

; - Hogyne örülnék a melegedés-
nek, hiszen így kevesebbet kell 
fűteni. Mi odahaza csak kandal-

; lóval fűtünk, és mondhatom, 
elég is az a hő, amit lead. Egész 
nap tápláljuk a tüzet, hiszen 

; mindig van otthon valaki, fűtés-
hez legjobb, bár nem a legolcsóbb 
a keményfa. 

POSTABONTAS 

In memóriám Tandori Károly (1925-2005) 
Életének nyolcvanadik évében, 2005. január 24-én 
elhunyt dr. Tandori Károly Kossuth- és Széchenyi-
díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Bo-
lyai Intézetének nyugalmazott tanszékvezető egye-
temi tanára, az egyetem díszdoktora és professor 
emeritusa, a nemzetközileg kiemelkedő magyar 
matematikai analízis büszkesége, Szeged köztisz-
teletben álló nevezetes polgára. 

1925. augusztus 23-án született Újvidéken, ahol 
édesapja, idős Tandori Károly tetőfedő mester volt, 
édesanyja, Varga Julianna pedig egy bácsfeketehe-
gyi földműves családból származott. A kis család a 
város egy tisztán magyarlakta részén élt, amit elke-
rült a kevéssel azelőtt hivatalossá vált szerb szó. 
1930 nyarán azonban kiutasították őket Jugoszlá-
viából, szüleivel együtt így az ötéves Tandori Károly 
első szegedi éjszakáját menekültként egy iskolai 
tornaterem padlóján töltötte. 

Ifjú Tandori Károly 1932-től négy évig az Újsze-
gedi Állami Népiskolába járt, majd 1936-ban a Ba-
ross Gábor Gimnázium diákja lett, amely akkor (a 
mai Vedres István Szakközépiskola épületében, a 
Horváth Mihály utcán) az egyetem gyakorlógimná-
ziuma volt. A végig kitűnő diák ott érettségizett 
1944-ben, és felvételt nyert a Budapesti Műegye-
tem kultúrmérnöki szakára. A háború miatt a ta-
nulmányait mégis inkább itthon, a Szegedi Tudo-
mányegyetem matematika-fizika tanári szakán 
kezdte meg 1944 őszén. 

Az első évben annyira beleszeretett a matema-
tikába, hogy itt is maradt. Többen felfigyeltek a 
tehetségére, már másodéves korától díjtalan gya-
kornok volt, és Kalmár László, Riesz Frigyes és 
Szőkefalvi-Nagy Béla, a három professzor elő-
adásainak hatására az is hamar eldőlt, hogy a 
matematikai analízis művelője szeretne lenni, 
mert úgy érezte, hogy „azzal mindent meg lehet 
oldani". 1948 végén szerzett diplomát és 1949. 
január l-jével tanársegédnek nevezték ki az 
egyetem Bolyai Intézetébe. Első tudományos 
eredményei hozták meg számára a budapesti 
utazást: 1951 elején három évre Alexits György 
professzor aspiránsa lett a Műegyetemen. A fő-
városi kulturális élet élvezete mellett az első 
nagy matematikai eredmények is gyorsan meg-
születtek, kandidátusi disszertációját 1954 janu-
árjában védte meg és Szegedre hazatérve adjunk-
tusként folytatta munkáját a Bolyai Intézetben. 

Kutatási területei a matematikai analízis klasszi-
kus kérdésköreihez csatlakoztak. Ezek legrégebbi-
két még Fourier francia matematikus kezdemé-
nyezte a 19. század elején a hővezetés leírására, de 
a kérdés, hogy mely függvényeket lehet szinusz és 
koszinusz függvények végtelen tagszámú összegei-
vel előállítani, sok más területen vált fontossá. Ha-
sonló jelentőségű volt az ortogonális polinomok 
szerinti sorfejtések problémaköre, és általában az 

ortogonális sorok konvergenciájának az elmélete. 
Az ortogonális sorokról szóló tízrészes cikksoroza-
ta a klasszikus matematikai analízis egyik csúcs-
pontja, melyért 1961-ben Kossuth-díjjal tüntették 
ki. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1965-ben 
választotta tagjai sorába. Maga körül nemzetközi 
rangú iskolát teremtett, számos sikeres kutatót 
nevelt ki. Hat nemzetközi matematikai szaklap 
szerkesztőbizottságában dolgozott fáradhatatla-
nul, egynek sokáig a főszerkesztője volt. Szakmai 
kitüntetései között szerepel a Szele Tibor Emlék-
érem (1983), az MTESZ-díj (1994), intézetünk 
Szőkefalvi-Nagy Béla Emlékérme (2001) és az 
Akadémiai Kiadó Nívódíja (2001), 1992-ben 
Szent-Györgyi Albert és Széchenyi-díjjal is kitün-
tették. 

Tíz évig volt a Szegedi Akadémiai Bizottság alel-
nöke és húsz hosszú évig vezette a Tudományos 
Minősítő Bizottság Matematikai és Számítástudo-
mányi Szakbizottságát. Az egyetemen belül a Bo-
lyai Intézetnek összesen 13 évig volt igazgatója, a 
Természettudományi Karnak pedig hat éven át dé-
kánja. Bár a párttagságra történt meghívásokat 
rendre visszautasította, az előző rendszer is csak 
kitüntetni tudta. Szeretett városa és egyeteme is 
megbecsülte: 1994-ben, amikor Pedagógus Szolgá-
lati Emlékéremben is részesült, megkapta a Szege-
dért Alapítvány Tudományos Kuratóriumának Dí-
ját és Szeged Város Pro Urbe-díját. A Szegedi Tudo-
mányegyetem díszdoktorává avatta 1997-ben és 
Klebelsberg Kunó-díjban részesítette 2001-ben. 
1993 óta a Bolyai János Matematikai Társulat tisz-
teletbeli elnöke volt. 

Tandori professzor a Bolyai Intézet letéteménye-
sé, legendás tanáregyénisége volt. Sugárzott belőle 
a megértés és tisztelet kollégái, hallgatói és minden 
körülötte lévő ember felé, szerénységéről, áldozat-
készségéről és hétköznapi bölcsességéről sok törté-
net kering. Őrizte, létrehozta és továbbadta az érté-
ket, szép szögedi beszéddel, derűs, érdeklődő, biz-
tató mosollyal. Közszeretetnek örvendett. 

Intézetünket, a kart, az egyetemet, a várost, az 
akadémiát, a magyar matematikai közélet egészét 
és a nemzetközi tudományosságot pótolhatatlan 
veszteség érte Tandori Károly halálával. Emlékét 
megőrizzük és ápolni fogjuk, igyekszünk méltók 
lenni rá. 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

BOLYAI INTÉZET 
« 

Dr. Tandori Károly temetése a református egyház 
szertartása szerint február 16-án, szerdán 11 
órakor lesz az Újszegedi temetőben. A szertartás-
ra az egyetem ÍO.OO, 10.05, 10.10 és, szükség 
esetén, 10.15 órakor buszokat indít a temetőhöz 
a Rerrich Béla térről. 

Szegedi parkolás szabálytalanul 
Minden gépkocsival közlekedő 
előtt ismert, mennyire túlter-
helt Szeged belvárosa a reggeli 
órákban. Reggelente magam is 
gépjárművel érkezem munka-
helyemre, mert az egyben 
munkaeszközöm is. Ezért is 
feltűnő az a nap mint nap elő-
forduló forgalmi helyzet, hogy 
az Anna-kúti kereszteződés pa-
tika előtti útszakaszán - állító-

lag - a gyógyszertár beszállítói 
árupakolás címén, a megállni 
tilos tábla ellenére, rendszere-
sen teljesen lezárják az egyik 
közlekedési sávot, növelve így 
az egyébként sem kicsi torló-
dást a csomópontnál. Felhábo-
rodásom alapja nemcsak a na-
ponta tapasztalt kényelmetlen-
ség a forgalmi helyzet miatt, 
hanem az a tény is, hogy más, 

ártalmatlanabb helyzetben 
megálló autót sorra vontatnak 
el, kemény büntetést kiróva, 
de itt, frekventált helyen sen-
kinek nem szúr szemet a nyil-
vánvaló rendszeres szabálysér-
tés. Talán a szabályok nem 
egyformán vonatkoznak min-
denkire? 

SZANISZLÓ ZOLTÁN, 
SZEGED 

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. 

TANYAKON 
A 30/292-7956-ról a telefonáló 
úgy véli, mielőbb meg kellene ol-
dani a tanyák villamosítását. 

KÁBELTÉVÉ 
A 30/963-4412-ről gyálaréti ol-
vasónk azt kifogásolja, hogy a 
kábeltársaságok évek óta csak 
ígérgetik, hogy Gyálaréten is lesz 
kábeltévés szolgáltatás, pedig ez 
ma már alapvető lakossági elvá-
rás. 

ORSZÁGÉRTÉKELÉS 
Bucsányi László szegvári olva-
sónk véleménye szerint a de-
mokrácia fogalmába bele kell fér-

nie annak is, hogy az ellenzék or-
szágértékelést készít. 

IPARI TEVÉKENYSÉGEK 
A 30/533-2990-ről érkezett SMS 
küldője úgy véli, a kertvárosi te-
rületeken nem szabadna ipari te-
vékenységre engedélyt adni. 

SZÉP NAP 
Egy rokkantnyugdíjas olvasónk je-
lezte a 20/556-4338-ról: pénteken 
nagyon kellemes meglepetést oko-
zott neki, hogy valaki leadta a fris-
sen vásárolt lottószelvényeket tar-
talmazó szatyrát az üzlet ügyfél-
szolgálatán. Ritka jelenség ez mai 
világban. 

Mára kérdeztük: 

örül-e, hogy 
melegszik az idő? 

Következő kérdésünk: 
Köszöntötte -e kedvesét 
Valentin napon? 

IGEN NEM 
Küldje e l válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, — 
SMS - ben! (IGEN vagy NEM)! AzSl̂ aMizáunon^Ur^siet̂ UOíntc 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazhat az interneten i s : wviw.delmagyar.hu 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
KOCSIS ANDOR ZSOLT 
Február 1 1 , 15 óra 4 5 perc, 3 6 0 0 g. Sz.: 
Kis Éva és dr. Kocsis Zsolt Tamás (Szeged). 
BÁLI CSANÁD 
Február 1 1 , 22 óra 30 perc, 3380 g. Sz.: 
Koncz Zsuzsanna és Bali Zoltán (Csanytelek). 
KÖRMENDI ZÉNÓ 
Február 12., 1 óra 30 perc, 3 5 6 0 g. Sz.: 
Tóth Tünde és Körmendi Tibor (Szeged). 
BÁCSI RICHÁRD MÁRK 
Február 12., 10 óra 28 perc, 4 3 2 0 g. Sz.: dr. 
Román Éva és Bácsi Sándor (Szeged). 
SZENDRÉNYI BORBÁLA 
ESZTER 
Február 13., 3 óra 45 perc, 3700 g. Sz.: Stir-
bicz Marietta és Szendrényi András (Szeged). 
TÓTH TAMÁS 
Február 13., 19 óra 25 perc, 3 5 3 0 g. Sz.: 
Marzsa Ildikó Ilona és Tóth Zoltán (Szeged). 
KISS DALMA BIANKA 
Február 13., 10 óra 10 perc, 3 8 0 0 g. Sz.: 
Kiss Ilona és Konkoly László (Mórahalom). 
MERSCHDORF DÁNIEL 
Február 13., 21 óra 15 perc, 2660 g. Sz.: 
Berta Edit és Merschdorf István (Kistelek). 
NYERGES VIRÁG REBEKA 
Február 11., 12 óra 3 perc, 2 9 7 0 g. Sz.: Ki-

rály Anita és Nyerges Zoltán (Szeged). 
HORVÁTH LEVENTE 
Február 12., 7 óra 45 perc, 3 2 9 0 g. Sz.: 
Bartha Katalin és Horváth András (Szeged). 
KOPILOVIC ALEXANDER 
Február 12., 0 óra 35 perc, 3570 g. Sz.: Már-
ton Erzsébet és Kopilovic Dezider (Szeged). 
MRKSIC JARDEN 
Február 12., 22 óra 32 perc, 3 3 6 0 g. Sz.: 
Nagy Barbara és Danilo Mrksic (Szeged). 
LÁSZLÓ BERILL 
Február 13., 0 óra 45 perc, 3 9 0 0 g. Sz.: Vö-
rös Eszter és László Levente (Szeged). 
TILLINKÓ NIKOLETTA 
Február 1 3 , 1 3 óra 50 perc, 3100 g. Sz.: Temes-
vári Erzsébet és Tillinkó István (Domaszék). 

SZENTES 
SZEBENI BRÚNÓ 
Február 1 0 , 7 óra 50 perc, 3720 g. Sz.: Pálfi 
Odett Judit és Szebeni Gábor (Szentes). 
SZABÓ-BOGÁR DÁVID 
Február 1 0 , 9 óra 18 perc, 3550 g Sz.: Kocsis 
Anita és Szabó-Bogár László (Csongrád). 
SPROKMÁTÉ 
Február 1 0 , 1 4 óra 0 perc, 3 6 6 0 g. Sz.: Kol-
lát Edit és Sprok János (Csongrád). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden az SZTF 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. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca fe-
lől). Tel.: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
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. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). 
Tel.: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104. 
S.O.S. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
A telefonszám díjmentesen hívható a megye 
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem 
díjmentes) 6 2 / 5 4 8 - 2 9 4 . 
LELKISEGÉLY-
SZOLGÁLAT 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá-
tól 02 óráig: 6 2 / 2 4 9 - 5 2 9 . 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
MAKÓN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá-
tól 02 óráig: 6 2 / 2 1 2 - 5 1 5 . 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3. , 
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős 
esetben! Tel.: 6 2 / 5 4 7 - 1 7 4 . 


