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MEGKERDEZTÜKAZOLVASOT 

Fújjon-e a szondába a képviselő is ? 

CSETE GYÖRGY 
nyugdíjas: 
-Fúj jon , persze! Miért ne? A tör-
vények az országgyűlési képvise-
lőkre is vonatkoznak, mint bárki 
másra. Ha nem teszi, joggal fel-
tételezhető, hogy valami gond 
van. Ha pedig belefúj, akkor ér-
telmetlen, hogy mentelmi jogot 
kapjon. Ha nem vállalja a szon-
dáztatást, azzal nem mutat jó 
példát az embereknek. 

H0R0SZK0P 

O l * KOS: Kreatív, gyakorlatias gondol-
I kodását aknázza ki! Mindig más ol-

dalról közelíti meg a problémákat, mint kol-
légái. A Kos ötleteit fogadják el! 

^gL BIKA: Ha teheti, döntéseit inkább a 
* i hét második felére halassza! Ám ha 

nagyon sürgeti az idő, délután mondjon igent 
vagy nemet! Jól fontolja meg a dolgokat! 

f V l IKREK: Váratlanul toppanhat be egy 
'revizor, legalább lélekben készüljön 

fel rá! Ne idegeskedjen, ne pánikoljon! Ki-
egyensúlyozottságot kell, hogy sugározzon! 

RÁK: Vigyázzon egészségére, ke-
^ ^ I r ü l j e a túlzott alkoholfogyasztást! 
Ha dohányzik, Itt az ideje, hogy végre abba-
hagyja! Kezdjen új, egészségesebb életet! 

A j | OROSZLÁN: Ha még nem foglalt a 
szíve, most a szerelem kerül előtér-

be. Talán a mai nap önt is eltalálhatja Ámor 
nyila! Ne fusson el az érzelmek elől! 

SZŰZ: Mindent az utolsó pillanat-
^ ' b a n fejez be. Ma sem hazudtolja 

meg önmagát, bár tökéletes feladatokat ad 
kí kezéből. Az időbeosztást azonban még 
nem árt gyakorolnia! 

j MÉRLEG: Kollégáira is átragad igye-
• » I kezete és szorgalma. Együtt rengeteg 
dolgot be tudnak fejezni egy nap alatt. Este 
hívja meg őket egy italra köszönetképpen! 

V SKORPIÓ: A szerelmi élete sajnos 
! nem túl sikeres ebben a hónapban. 

Ne keseredjen el és ne keresse az igazit! Ha-
marosan váratlanul betoppan majd életébe! 

. NYILAS: Néha önzőén és arrogán-
! san viselkedik a Nyilas. Ezt kollégái is 

kitapasztalhatják, ezek után már nem biztos, 
ho$ nagy népszerűségnek örvend berkeikben. 

fö BAK: Csalódnia kell egyik jó barát-
íjában vagy rokonában. Keserű száj-

ízzel végzi ezért munkáját. Rosszkedve ért-
hető, idővel túlteszi majd magát rajta. 

^Tft VÍZÖNTŐ: Gondolkodásmódján kény-
^ • S t e l e n változtatni. Elképzeléseit, tervelt 

is valószínűleg megváltoztatja a körülményekre 
való tekintettel. Alkalmazkodás a kulcsszó! 

ft^j HALAK: Ha kisállattal rendelkezik. 

I kedvencének ma komoly baja lehet. 
Kéredzkedjen el munkahelyéről és vigye el 
orvoshoz a beteget! Hiszen felelősséget vál-
lalt érte! 

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-mail üzenetek jelen-
nek meg, amelyeknek írói nem kérik anoni-
mitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk 
meg és nem adunk vissza. 

HUSZTIK CSABA 
tanuló: 
- Igen, fújjon. Nekik is meg kel-
lene fújniuk az alkoholszondát, 
ugyanúgy, mint másoknak. A 
mentelmi jogot vagy el kellene 
törölni, vagy pedig más szabályo-
zásra lenne szükség. Ha ország-
gyűlési képviselő ittasan vezet, 
meg kell büntetni csakúgy mint 
bármely más, egyszerű állampol-
gárt. 

NEMETHISTVANNE 
nyugdíjas: 
- Igen, hiszen ők is éppen olyan 
állampolgárok, mint bárki más. 
A betöltött tisztségüktől függet-
lenül ők is felelőséggel tartoznak 
a tetteikért, cselekedeteikért. Én 
úgy gondolom, az, hogy valaki 
országgyűlési képviselő, még 
nem mentesíti a felelősségre vo-
nás alól. Ha valaki hibázik, vál-
lalja a következményeit. 

PAL JÁNOS 
építész főmunkatárs: 
- Bár erről a legutóbbi esetről 
még nem hallottam, nem köve-
tem a napi eseményeket, de úgy 
vélem, az ittas vezetés nem tar-
tozik azon kérdések közé, ami 
indokolná a mentelmi jog hasz-
nálatát. Újra kellene szabályozni 
ezt a kérdést, az országgyűlési 
képviselők pedig fújják meg a 
szondát. 

POSTABONTAS 

In memóriám Horváth Imre (1930-2005) 
Horváth Imre 1930. november 3-án született Sző-
lősgyörökön. Budapesten, a Fáy András Gimnázi-
umban érettségizett 1950-ben. A Szegedi Egyete-
men szerzett biológia-kémia szakos középiskolai ta-
nári diplomát 1954-ben. A diploma megszerzése 
után Ábrahám Ambrus professzor nemzetközi hírű 
Általános Állattani és Biológiai Tanszékén kezdett 
dolgozni, s közel negyven évnyi szolgálat után az ad-
digra már nevében, irányításában is megváltozott 
Állattani Tanszékről ment nyugdíjba. A körülötte 
zajló változásokban hűségesen, szerényen és fárad-
hatatlanul vitte tovább azt az oktatói szemléletet, 
amit Ábrahám professzortól tanult és ebben a szelle-
miségben nevelte, oktatta évtizedeken keresztül bio-
lógia tanárok generációit. Jegyzeteit volt tanítványai 

még ma is kézikönyvként használják mindennapi 
tanári munkájukban. Tudományos munkája az ösz-
szehasonlító neurobiológia különböző területeire 
terjedt ki, kandidátusi értekezését is e témából ké-
szítette el 1975-ben. 1973-1985 között az egyetem 
Elektronmikroszkóp laboratóriumának volt a veze-
tője. Több tudományos társaságnak, mint a Magyar 
Anatómusok, valamint a Hisztológusok és Embrio-
lógusok társaságának volt évtizedeken át aktív tagja. 

Utolsó, hosszú, gyötrelmes útját felesége szerető 
gondoskodása mellett járta végig. Otthonában érte 
a halál 2005. március 4-én. 

Emlékét kegyelettel őrizzük, nyugodjék békében. 
Szegedi Tudományegyetem, 

Természettudományi Kar Biológus Tanszékcsoport 

2005 a fizika éve verseny-3. forduló 
A Szegedi Tudományegyetem Kí-
sérleti Fizikai Tanszéke és az Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulat 
Csongrád megyei csoportja 3 for-
dulós versenyt hirdet a Délma-
gyarország és a Délvilág napila-
pokban fizikai kísérletekből, 
„2005 a fizika éve" jegyében, álta-
lános és középiskolás diákok szá-
mára. A megoldásokat jól érthe-
tően, pontosan kell megfogal-
mazni. A saját készítésű eszkö-
zök rajzai, fényképei segítik a 
megoldások értékelését. A megol-
dásokat név, cím, telefonszám, 
életkor, osztály és az iskola nevé-
nek feltüntetésével várják a szer-
vezők. A legötletesebb és legszor-
galmasabb beküldők jutalomban 
részesülnek és meglátogathatják 
az SZTE Kísérleti Fizikai Tan-
székét, bemutathatják kísérletei-
ket 2005. április 7-én délután 3 
órakor az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen. 

Internet elérhetőség: http:// 
www. fizikaeve. szeged. hu 

3. forduló 
Einstein a klasszikus fizika vi-

lágképét forradalmasította. Az 
1905-ben megjelent speciális és 
az 1916-ban közzétett általános 
relativitáselméletének alapvető 
gondolatai szakítottak a fizikai 
jelenségek korábbi tárgyalásmód-
jával. Eleinte egyetlen fontos bi-
zonyíték szólt Einstein elmélete 
mellett, amely a Merkúr bolygó 
Nap körüli pályájának vizsgálatá-

ból származott. Einstein kortár-
sai számára azonban korántsem 
volt ez eléggé meggyőző ahhoz, 
hogy elvessék Newton régen 
fennálló elméletét. Az Einstein 
mellett szóló, döntő bizonyítékot 
sokak számára egy másik előre-
jelzés szolgáltatta, amely a hábo-
rú után látványosan bebizonyo-
sodott. Newton elmélete azt je-
lezte, hogy egy, a Naphoz hason-
lóan nagy tömegű test mellett el-
haladó fénysugár kissé eltérülhet 
az útjából. Einstein elmélete ha-
sonló hatást jelzett, de kétszer 
akkora eltérést jósolt, mint New-
ton elmélete. Az eltérés mértékét 
soha nem is próbálták megmér-
ni: a Nap közelében elhaladó 
fénysugarat a Nap fényözönétől 
egyszerűen nem lehetne látni. A 
kivezető utat Arthur Eddington 
(1882-1944) angol csillagász 
mutatta meg. Milyen méréseket 
végzett és hogyan igazolta ezzel 
Einstein elméletét? 

1. Egy kb. 1 méter hosszú rúdra, 
annak egyik végétől 20 cm-re erő-
síts egy nagyobb mennyiségű 
gyurmát. Próbáld ezután a rudat 
ujjaidon vagy tenyereden függőle-
gesen egyensúlyba tartani. Melyik 
végénél tartva könnyebb egyensú-
lyozni a rudat? Mi a magyarázat? 

2. Egy felfordított pohár tetejé-
re rögzíts ragasztószalaggal egy 
mágnest. Egy gémkapocsra köss 
kb. 10 cm hosszú fonalat. A fo-
nal szabad végét ragaszd az asz-

talhoz a pohártól néhány cm tá-
volságra úgy, hogy a mágnes ha-
tására a gémkapocs a levegőben 
„lebegjen", de ne érjen hozzá a 
mágneshez. A gémkapocs és a 
mágnes közé tegyél különböző 
anyagokat (pl. papírt, alufóliát, 
tűt, másik gémkapcsot). Melyik 
anyagnál mit tapasztaltál? 

3. A fény útját folyadékokban 
egy nagyobb üvegedényben (pl. 
akvárium) tanulmányozhatod. 
Fényforrásul egy diódalézert, 
vagy egy hagyományos fényfor-
rás (pl. zseblámpa) résen áthala-
dó vékony „sugarát" használha-
tod. Az üvegkádba cukor, vagy fi-
xírsó, vagy timsó oldatát ké-
szítsd el, amelynek töménysége 
változik a folyadék magasságá-
val. Ezt úgy érheted el, hogy ún. 
túltelített oldatot készítesz (any-
nyi anyagot használj, hogy az 
edény alján maradjon az oldat-
ban a szilárd anyagból). Várj né-
hány órát, majd világítsd meg el-
sötétített helységben oldalról a 
folyadékot. Változtasd a fényfor-
rás helyzetét a folyadék magassá-
gához képest. Mit tapasztalsz? 
Mi a magyarázat? 

A 3. forduló megoldásainak be-
küldési határideje: 2005. márci-
us 30. 

CÍM: Papp Katalin 
SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék 
Szeged, Dóm tér 9.6720 
JELIGE: JÁTSSZUNK FIZI-

KÁT! A FIZIKA ÉVE 

Nótaest Makón a Hagymaházban 
Nagy sikerrel zárult Makón a 
Hagymaházban Varga Anna (An-
tal Irén) nyolcadik CD-lemezé-
nek és kazettájának bemutatója. 

A nótakedvelők megtöltötték a 
színháztermet és vastapssal ju-
talmazták a fellépő művészek 
előadását. 

Az ünnepelt Varga Annát vi-
rágcsokorral halmozták el, elis-
merve ezzel tehetségét és színvo-
nalas műsorát. 

Anna egy apátfalvi kis tanyán 
született és magyar nóták hírne-

vének öregbítésével 2000-ben el-
jutott Amerikába is, ahol magyar 
lakta településeken több nagy si-
kerű fellépése volt. 2005-ben is-
mét meghívást kapott és előre-
láthatólag ez év végén utazik ki. 

A műsorban neves művészek 
léptek fel: Badgi Erzsi és Koltai 
Zoltán a rádió és a tv nótaéneke-
sei. Sztárvendég volt a Grammy-
díjas, Aranykoszorús Bokor Já-
nos, aki háromszoros nótaolim-
pia győztes és kétszer volt az év 
énekese, tv és rádió nótaénekese. 

A műsort kísérte Oláh Kálmán 
cigányzenekara Horváth Károly 
vezetésével. (Oláh Kálmán beteg-
ség miatt volt távol.) 

Horváth Károly bravúros hege-
dűszólóit, ifj. Fátyol József virtu-
óz klarinét improvizációit és a 
zenekart a közönség nagy ünnep-
lésben részesítette. Műsor után a 
távozó közönség tagjai közül so-
kan megjegyezték, hogy nagy 
örülnének, ha többször volna 
évente ilyen műsor. 

BOZSOGI ATTILA, M A K Ó 

CSOROG A TELEFON 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasz-
talataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok 
oldal szerkesztőjével oszthat ják 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. 

KARTYAVETO 
A 30/511-5255-ös telefonról pa-
naszolta makói olvasónk, hogy 
csütörtökön Szegeden, a Kárász 
utcán egy kártyavető nő erősza-
kosan zaklatta őt, mindenáron 
jósolni akart neki. A telefonáló 
véleménye az, hogy a turistasze-
zon beindulása előtt meg kellene 
tiltani az ilyen személyek „mű-
ködését" a megyeszékhelyen. 

FALFIRKÁK 
Szűcs József véleménye az, hogy 
Szegedet meg kellene tisztítani a 
falfirkáktól. Ki kellene próbálni 
minden új módszert annak érde-
kében, hogy a csúf mázolmányok 
eltűnjenek a város épületeiről. 

KISMAMÁK 
A 30/328-8999-ről egy 36. hetes 
kismama panaszolta, hogy a tö-
megközlekedési eszközök utasai 
minimális figyelmet sem tanúsí-
tanak a kismamákkal és az idő-
sekkel szemben. Ez a lélek nél-
küli, embertelen közömbösség 
egyre ijesztőbb méreteket ölt. 

KERÉKPÁROSOK 
A 20/354-9749-ről szegedi olva-
sónk hangsúlyozta: nagyon bal-

esetveszélyes, hogy a kerékpáro-
sok nem ismerik a közlekedési 
szabályokat. Erre meg kellene ta-
nítani őket, mielőtt kimennek a 
forgalomba. 

STÍLUS 
A 30/304-7499-ről kifogásolta 
szegedi olvasónk, hogy a rádiós 
és tévés műsorvezetők zöme na-
gyon hibás magyarsággal, pon-
gyola stílusban beszél. Ne cso-
dálkozzunk azon, hogy a fiatalok 
sem tanulják meg a szép magyar 
beszédet. 

JÁTSZÓTÉR 
A 30/637-6463-as telefonról ér-
kezett SMS-ben jelezte egy anyu-
ka, hogy Szegeden, a Puskás utcai 
játszótér melletti kutyafuttató-
ban nap mint nap hajléktalanok 
tanyáznak és nem gyermekszem-
nek való látvány, amit művelnek. 

SZAGOK 
A 30/965-9135-ről olvasónk úgy 
véli, hogy Szegeden, a Kárász ut-
cán az éttermek mindegyikének 
fokozott gondot kellene fordítani 
a szagelszívásra, mert az utcára 
kiáradó ételek illata zavarja a sé-
tálókat. 

I»¥l 
Mára kérdeztük: 

F ú j j ó n a k - e s z o n d á t 
a képv ise lők i s ? 

Következő kérdésünk: 

Megvette-e már 
a húsvé t i sonkát ? 

Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy 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.delraagyar .hu 

IGEN N E M 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
KÓSZÓ BALÁZS 
Március 17., 12 óra 15 perc, 3450 g. Sz.: 
Wolf Edit és Kószó Csaba (Mórahalom). 
BÁNFIBABETT 
Március 17., 4 óra 15 perc, 2230 g és 
BÁNFI BOTOND 
Március 17., 4 óra 16 perc, 2450 g Az ikrek 
szülei: Nagy Rozália és Bánfi Bálint (Vásárhely). 

MAKÓ 
BÁRNAIREBEKA 
Március 17., 14 óra 30 perc, 3450 g. Sz.: 
Restás Adrienn és Bárnai István (Apátfalva). 

BOTEZ PAL 
Március 17., 21 óra 40 perc, 2850 g. Sz.: 
Simon Andrea és Botez Paul (Magyarcsa-
nád). 
DEÁK ZOLTÁN 
Március 18., 3 óra 50 perc, 3700 g Sz.: Ba-
logh Katalin és Deák Henrik Sándor (Apát-
falva). 

SZENTES 
CSORBA ÉVA ANNA 
Március 17., 9 óra 17 perc, 3830 g Sz.: 
Tóth Marianna és Csorba István (Szentes). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
B A L E S E T I , S E B É S Z E T I 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szege-
den az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klini-
kai tömbben, Semmelweis u. 6.) veszi fel és 
látja el, sebészeti (nem baleseti!) és urológiai 
felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 
57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebé-
szet betegek ellátása a gyermekklinika sebé-
szet 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). Tel.: 62/474-374, 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. 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. 

http://www.delraagyar.hu

