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MEGKERDEZTUK A SZEGEDI OLVASOT 

Bérmálkozott-e ? 

STIX BERNADETT 
tanuló: 
- Még nem bérmálkoztam, de ha-
marosan fogok. Jelenleg katoli-
kus gimnáziumba járok. Éppen 
érettségizem és az utolsó lehető-
ségem. Mivel egyházi iskolában 
tanulok, ezért nyilvánvaló, hogy 
tanultunk hittant. A nevelteté-
sembe is bele illik a bérmálkozás. 

H0R0SZK0P 

¿ ¡ P KOS: A percek szinte rohannak a 
á U . I nap folyamán. Nehezen tudja tarta-

ni az iramot, munkájával bizonyára el van 
maradva. Turbózza fel magát, kedves Kos! 

*
BIKA: Tegye azt, amit jónak lát! Csak-

lis saját belátása szerint cselekedjen, 
kedves Bika! Ne érdekelje mások véleménye, a 
lényeg hogy az ön lelkiismerete tiszta! 

f V } IKREK: Egészsége nem a legjobb. 
I így sürgősen fel kéne keresnie or-

vosát! Tegyen félre minden más programot! 
Cselekedjen aszerint, hogy mi a fontosabb 

RÁK: Ne ijedjen meg a munkától! Ez 
^ ^ i n e m jellemző a Rákra! Különben is a 
kisujjából kirázza, és az önnel szemben tá-
masztott követelményeknek kiválóan megfelel. 

A W OROSZLÁN: Vásároljon apró aján-
I dékot azoknak, akik fontosak önnek! 

Mutassa ki szeretetét az ön számára kedves 
emberek felé! Ne csak kapjon, adjon is! 

SZŰZ: Ha ismerősének segítségre, 
^ ^ I támogatásra van szüksége, álljon ki. 
mellette! A Szűz mindig kiáll a barátai mellett. 
Nem hazudtolja meg saját magát ma sem. 

/ 0 \ : MÉRLEG: A szívügyekkel kapcsolato-
W Á r I san ne ma játssza meg kártyáit, kedves 
Mérleg! Várja ki, míg eljön az ön ideje! Koncent-
ráljon inkább munkájára, más dolgokra! 

^ f f I SKORPIÓ: Az utazásnak, a na-
igyobb tranzakciók véghez vitelének 

kedvez ma a csillagállás. Használja ki a po-
zitív hatásokat! Menjen el pár napra olyan 
helyre, ahol még soha nem járt! 

J k , NYILAS: A személyes és szakmai 
r ^ » 'fejlődés a tő szempont most. Először 

saját érdekeit vegye figyelembe és cselekedjen 
aszerint! A többiek ma csak ön után jönnek. 

BAK: Igyekezzen segítőkész ma-
I radni, még akkor is, ha a várt ki-

tüntetést nem kapta meg. Fizetésemelés 
nélkül is segítenie kell kollégáinak! 

J r r r VÍZÖNTŐ: Barátjának az esetleges 
^ U l esküvői előkészületekben segítsen, 
ahol tud! Leginkább talán lelki támaszra 
van szüksége. Lényeg, hogy ön mellette áll. 

J i HALAK: Munkájában minden a 
legnagyobb rendben Önnek nem is 

kell már mit tennie, csak learatja a gyümöl-
csöt! Főnökei elő is léptethetik! Rászolgált 
az elismerésre! 

TISZTELT OLVASÓINK! 
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. 

RADÁK MÓNIKA 
szakács: 
- Nem bérmálkoztam, mert ne-
migazán vagyok vallásos. Ha úgy 
adódott volna, jártam volna hit-
tanra. Biztosan jó dolog, bár hal-
lottam más véleményeket is. Úgy 
gondolom, a bérmálkozás most 
már kimarad az életemből. A 
gyermekem pedig majd eldönti. 

BAGINE LAJKO IBOLYA 
eladó: 
- Igen, bérmálkoztam, de ponto-
san nem tudom mikor. Keresztény 
neveltetésben részesültem és őr-
zöm ezt a hagyományt. Emlék-
szem, minden vasárnap reggel hit-
oktatás volt Szatymazon. Jó han-
gulatban, játékosan zajlott. Ezáltal 
egyfajta szellemiséget kaptunk. 

NEMETH LASZLO 
tanuló: 
- Nem bérmálkoztam, és azt hi-
szem, már nem is fogok. Nem 
ilyen irányú nevelésben részesül-
tem. Az osztálytársakkal többször 
beszélgettünk a vallásról, valami-
lyen szinten érdekel is, mert hozzá 
tartozik az emberi kultúrához. A 
vallás emberi értékeket közvetít. 

POSTABONTAS 

In memóriám dr. Vecsernyés Károly 
A Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszer-
ipari Főiskolai Kara egy széles körű élelmi-
szer-ipari ismeretekkel rendelkező szakembert, 
igazi tanáregyéniséget veszített el dr. Vecsernyés 
Károly nyugalmazott főiskolai tanár, volt tan-
székvezető 2005. május 3-án bekövetkezett halá-
lával. A megrázó hírt a főiskolán valamennyien 
mély megrendüléssel fogadtuk és szomorúan vet-
tük tudomásul, hogy a hosszú időn keresztül kö-
zöt tünk élt és dolgozott, oktatott, rokonszenves 
kollégát nem láthatjuk többé, aki nyugdíjazását 
követően sem szakadt el az intézménytől, volt 
munkahelyétől, rendszeresen figyelemmel kísér-
te munkánkat , a szívéhez oly közel álló felsőfokú 
élelmiszeripari szakemberképzést, a főiskolai kar 
tevékenységét, helyzetét, szervezetének, hovatar-
tozásának alakulását. 

Vecsernyés tanár úr a Szegeden létesített Felsőfo-
kú Élelmiszer-ipari Technikum létrehozásától 
nyugdíjazásáig vett részt az intézmény felelősségé-
be utalt felsőfokú élelmiszer-ipari szakképzés ki-
alakításában, fejlesztésében. Különösen a „barom-
fiipari technológia" oktatásában és a fejlesztés ér-
dekében végzett kutatómunkában ért el kimagasló 
eredményeket. Ezen a területen igen hatékony kap-
csolatokat tartott a képzésben érdekelt vállalatok-
kal, üzemekkel. Érdemei között kell megemlíteni a 

technológia tanszék kialakítását és fejlesztését, 
munkájának országos elismertségét. Példás aka-
rással készítette fel fiatal munkatársait az oktatás-
ra és ösztönözte, segítette a továbbtanulásra. Okta-
tómunkájában és mint tanszékvezető is igen nagy 
súlyt helyezett a gyakorlati oktatásra, a hallgatók 
gyakorlatias szemléletének kialakítására, az üzemi 
helytállásra való nevelésére. A tananyagfejleszté-
sek során a képzésben érdekelt élelmiszeripari üze-
mek igényeit mindig figyelembe vette. 

Dr. Vecsernyés Károly halálával olyan szakember, 
munkatárs, barát távozott közülünk, aki életében 
melegséget, jóságot, szeretetet sugárzott a körülöt-
te lévőkre, aki oktatói, tanszékvezetői munkássága 
során sokat tett kollégáiért és nem utolsó sorban a 
hallgató ifjúságért, tanítványaiért. Munkássága, 
lelkiismeretes tanárj tevékenysége, szakmaszerete-
te valamennyiünk számára példaként szolgál, azt 
ápolni, továbbvinni kötelességünk. Volt kollégánk, 
kedves barátunk rokonszenves egyéniségének em-
lékét kegyelettel megőrizzük. 

A családtag, a barát, a munkatárs elvesztése igen 
fájdalmas, de vigasztalóul szolgáljon: 

„Akit elveszítettünk az már örökre a miénk, 
mert bennünk halhatatlan." 

SZTE Szegedi Élelmiszeripari 
Főiskolai Kar Tanácsa 

A beválasztás tizenöt éve 
Most tavasszal tizenöt éve, hogy 
az 1990-es parlamenti választá-
sokon az ország lakosságának 
többsége „beválasztotta magá-
nak" a szociális piacgazdaságot, s 
amiről persze szó sem esett, a tő-
kés magántulajdonon alapuló 
kapitalizmust. A rendszerváltást 
politikailag is előkészítő Németh 
Miklós kormánya után, az An-
tall-kormány tette lehetővé a 
multinacionális tőkének, hogy a 
magyar ipar legjövedelmezőbb 
darabjait; a dohány-, szesz-, sör-, 
gyógyszer-, cement- az élelmi-
szeripar gyárait megvásárolja. 
Emlékezzünk, hogy így „vará-
zsolták el", Szeged, Makó, Hód-
mezővásárhely, Szentes és más 
városok nagy- és középüzemeit 
is. Mi munkáspártiak tudtuk, de 
hiába mondtuk, hogy a tőkének 
csak a piacaink kellenek, s a kon-
kurenciát jelentő üzemeket be 
fogják zárni. így szűnt meg - a 
sok okozat valódi oka - több 
mint egymillió munkahely. 

A Horn Gyula miniszterelnök 
vezette MSZP-s kormány 
1994-től nem állította le a kül-
földi tőke és magyar klientúrájá-
nak rablógazdálkodását, sőt a 
volt szocialista országokban el-
sőként, hozzákezdett az energia 
szolgáltató és a közüzemi válla-
latok eladásához. A Horn-kor-
mány feladta a teljes magyar 
pénzügyi rendszert, eladta az 
összes magyar bankot külföld-
nek. A kivétel volt az OTP illetve 
a Postabank, mely utóbbit most 
adták el az Erste banknak. 

Az 1998-2000 között országló 
Orbán-kormány liberális gazda-
ságpolitikájával inkább a hazai, 

nemzeti tőke szerepét akarta erő-
síteni. A Fidesz-kormány több 
pályáztatási, illetve a látványos 
Széchenyi-programjának azon-
ban volt két szépséghibája. Egy-
részt, hogy a támogatások mint-
egy hetven százaléka nem a hazai 
vállalkozóknak jutott, hanem így 
vagy úgy, a megtámogatott mul-
tiknak. Másrészt, hogy a támoga-
tásokból inkább a közép és felső 
rétegek és mindenek előtt a Fi-
deszhez közelállóknak juttattak. 

Az MSZP-SZDSZ-kormány 
2002-es választási ígéreteit telje-
sítve, a nagy tömegeket jelentő 
nyugdíjasoknak és a hatalom 
szempontjából érzékeny közal-
kalmazottaknak adott többet, 
majd a teljesített ígéretet kama-
tostul visszavette a következő 
években. A Medgyessy-kormány 
idején olyan magasra emelték az 
általános forgalmi adót, amihez 
hasonló az egész Európai Unió-
ban nincs, és még azt is el akar-
ták hitetni velünk, hogy ez az EU 
előírása. 

Az 1990-es márciusi-áprilisi 
választásokat követő minden 
kormánynak bűne az Európa öt 
legjobb mezőgazdasága közé tar-
tozott magyar szisztéma szétve-
rése, amely még egy sor kulturá-
lis és szociális kérdést is megol-
dott a vidéken. A választásokon 
eddig győztes MDF-, Fidesz-, 
MSZP-kormányok egyikének 
sincs ma mersze szemébe nézni 
a kisparcellán gazdálkodó pa-
rasztembernek, megmondván, 
hogy a kis- és középméretű egyé-
ni gazdálkodók többségének 
nincs jövője az EU-ban és a ma-
gyar mezőgazdaságot hamarosan 

nagyobbrészt a részben multina-
cionális, részben nagytőkés cég 
fogja jelenteni. A Munkáspárt 
ezt a folyamatot választásról-vá-
lasztásra előre jelezte, figyelmez-
tetve, hogy a jövőben még ennél 
is kevesebb ember, család tud 
majd megélni a mezőgazdaság-
ból. A társadalom kettészakadt 
gazdagokra és szegényekre és ez 
a tendencia erősödik. 

Már tapasztaljuk, hogy meg-
kezdődött a 2006-os választá-
sokra való felkészülés. Egyre erő-
sebb a baloldali jellegű, szociális 
demagógia mindegyik parlamen-
ti párt részéről. Megkezdődött a 
választások előtti „üveggyöngy" 
osztogatás is. A pártok szózuha-
tagokban sorra sajátítják ki a 
Munkáspárt 15 éves követelése-
it. Mégis reméljük, hogy a nyug-
díjasoknak, ha lassan is, de eszé-
be jut, hogy bár virággal köszön-
tik és megvendégelik őket, a volt 
munkahelyüket a szívélyes ven-
déglátók hordták szét gyermeke-
ik elől. A mezőgazdaságból élő 
embernek az, hogy nincs biztos 
jövője az értékesítés biztonsága 
nélkül, a cselédsors nem a távoli 
múlt, hanem a jövője lehet. A 
munkás, az alkalmazott lassan 
ráeszmél, hogy a kiszolgáltatott-
ság az nem emberi sors. 1990 ta-
vaszán, s azóta is négyévente 
„beválasztottunk". Népünk dön-
tő többségének „nem érte meg" a 
rendszerváltás. A magyar újkapi-
talizmus így ahogy van, a rend-
szerváltás pártjainak és kormá-
nyainak közös műve. 

NAGYVÁRI LÁSZLÓ, 
A MUNKÁSPÁRT 
MEGYEI ELNÖKE 

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 
30/218-1111 -es mobiltelefonszámon, amelyen 
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

BALASTYAI BUSZ 
Csaba István, a Tisza Volán Rt. 
helyközi üzletág-igazgatója jelez-
te lapunknak, hogy felmérték a 
balástyai érettségiző diákoknak a 
8.29-es busz indítására vonatko-
zó észrevételét. A panasz jogos-
nak bizonyult, ezért az érettségi 
időszakában - ebben az időpont-
ban - mentesítő járatot indíta-
nak Balástyáról Szegedre. 

MURÁNYI UTCA 
A 30/998-3342-ről panaszolta 
olvasónk, hogy Szegeden, a Mu-
rányi utca közepén több, megke-
rülhetetlen gödör nehezíti a Tar-
jánba, illetve Baktóba autózók 
közlekedését. A polgármesteri 
hivatal városüzemeltetési irodá-
ján megtudtuk: a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. útellen-
őre megnézi a kátyút, és ha fenn-
áll a balesetveszély, akkor a szak-
emberek - az erre elkülönített 
pénzkeretből - rövid időn belül 
kijavítják az úthibát. 

MENTOSOK 
A 70/282-3760-ról szegedi tele-
fonálónk sajnálatosnak tartja, 
hogy a mentős főorvos ritkán ta-
pasztalja, hogy a betegek, vagy 
hozzátartozóik köszönetet mon-
danak munkájukért. Olvasónk 
úgy véli, azért a többség igenis el-
ismeri, és hálásan fogadja a men-
tősök áldozatkész segítségét. 

ÓVODA 
A 30/229-0608-ról több szülő ne-
vében panaszolta olvasónk, hogy 
Tápén a 2. számú óvodában meg 
akarnak szüntetni egy csoportot. 
Az összevont csoportokban emi-
att sok lesz a gyermek, akikkel 
nem tudnak majd megfelelő igé-
nyességgel foglalkozni az óvónők. 

PAD 
A 8-as troli Vidra utcai megálló-
jához kérnének padot az idős, 
rokkant és kisgyermekkel uta-
zók, jelezték a 30/557-8925-ös 
telefonról. 

Mára kérdeztük; 

B é r m á l k o z o t t - e ? 

Következő kérdésünk 
Elítéli-e 
a kalózmésolatok 
készítőit? 

IGEN NEM 
Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! A? SMS számlázása normál tarifa szerint történik. 

06-30/30-30-921 
Vagy szavazhat az interneten is: ww.delmagyar.hu 

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

Ezt érdemeljük. 
Lassan megszokjuk, hogy hazánkban egyeseknek bármit szabad, míg 
az átlagembert sokszorosan megbüntetik, bármiben is hibázik. Az 
egyik országgyűlési képviselő mondta a közelmúltban, hogy „ez egy 
következmények nélküli ország". Igazat szólt? Szerintem nem, 
ugyanis kifelejtett egy fontos dolgot a mondatából. Hazai közéletün-
ket pontosabban jellemezte volna ha azt mondja: „Vannak emberek, 
akiknek hazánk egy következmények nélküli ország". 

Ezt példázza a szegedi színházigazgató jópofának szánt megjegyzé-
se, és az oktatási miniszter érettségi botránnyal kapcsolatos megnyil-
vánulása is. Egyes felelős beosztásban lévő emberek ma Magyarorszá-
gon bármit megtehetnek. 

T Ó T H PÉTER TANÁR, SZEGED 

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). Telefon: 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-
lefon: 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. 
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