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Elítéli-e a kalózmásolatok készítőit ? 

NAGY ERIKA 
diák: 
- Nem ítélem el őket, mert így 
jóval könnyebb és persze ol-
csóbb is hozzájutni a zenékhez, 
mintha üzletben vásárolnák. 
Nekem van számítógépem, de 
sajnos nincs internet-hozzáfé-
résem. Sokan a barátok által 
másolt lemezeket viszont le 
tudják a számítógépen játsza-

TANDARI ROZSA 
diák: 
- Mivel a másolatok jóval olcsób-
bak, mint az eredetiek, ezért 
szinte mindenkinek telik rá. 
Emiatt nem zavarnak a kalóz-
másolatok készítői. Nekem 
nincs számítógépem, CD-leját-
szóm viszont igen, így ezen hall-
gatom a zenéket. Sok fiatal zene-
gyűjteménye többségében má-
solt, kevés az eredeti lemezük. 

• POSTABONTÁS 

Pedagógusképző kar: van miről 
vitatkozni, egyeztetni 
Természetes, hogy vita alakult 
ki a Szegeden folyó pedagógus-
képzés ügyéről. Amikor az 
egész rendszert kell gyökeresen 
átalakítani, még az is érthető, 
hogy az érintett intézmények 
vezetői között személyessé vá-
ló vita jelenik meg a helyi új-
ságban. Hiszen a sok évtizedes 
hagyományos rendszer szerint 
más az érdeke a tanárképző fő-
iskolának, ahol eddig az általá-
nos iskola felső tagozatára ké-
peztek tanárokat négy év alatt, 
és más az érdeke a Bölcsészet-
tudományi Karnak, a Termé-
szet tudományi Karnak, ame-
lyek a középiskolák számára 
képeztek tanárokat öt év alatt. 

Az ú j rendszerben a főiskolai 
szintű tanárképzés is egyetemi 
szintre emelkedik és az egysé-
ges egyetemi képzés három-
szintűvé alakul: hároméves 
alapozó képzésre épül a két-
éves szakosodott képzés, majd 
a legkiválóbbak számára a dok-
torképzés. Az átalakulás meg-
előző lépésében a tanárképző 
főiskola az egységesülő egyete-
mi rendszer egyik karává ala-
kult: főiskolai tanárképző kar-
rá. Ezzel a karral az a problé-
ma, hogy eddig sem volt tisz-
tán tanárképző intézmény, hi-
szen tanítókat is képeznek, de 
a főiskolai szint sem st immel, 
hiszen az ú j rendszerben a ta-
nárképzés egyetemi szintűvé 
válik. A két hagyományos kar 
sem volt soha tisztán tanár-
képző intézmény. Különösen 
vonatkozik ez a természettu-
dományi karra, ahol például 
vegyészeket, biológusokat, ma-
tematikusokat képeznek, és 
közülük kerülnek ki a leendő 
középiskolai tanárok, ameny-
nyiben az előírt pszichológiai, 
neveléstudományi, módszerta-
ni képzésben és megfelelő pe-
dagógiai gyakorlati képzésben 
részesültek. A középiskolai ta-
nárképzést szolgáló pszicholó-
giai és neveléstudományi tan-
székek a bölcsészettudományi 
karhoz tartoznak. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a böl-
csészkar tanárképző kar. A böl-

csészkar bölcsészeket képez, 
akiknek többségéből pedagógus 
lesz, ha felveszi és elvégzi a pe-
dagógusképző szakokat. Ha az 
ú j rendszerben a két egyetemi 
kar lenne a tanárképző kar, ak-
kor hol képeznék például az 
énektanárokat , a testnevelő ta-
nárokat, miután a főiskola 
(ahol eddig képezték őket) 
megszűnne, mint tanárképző 
intézmény. 

A hagyományos pedagógus-
képzés fogalomrendszere és ér-
dekrendszere eredményezi a 
vagy-vagy vitát. Kié legyen a ta-
nárképzés, a volt főiskoláé vagy a 
két egyetemi karé? A negye-
dik-ötödik tanéveken folyó sza-
kos képzés és a szakos doktor-
képzés nyilvánvalóan a két szak-
képző kar kizárólagos feladata. A 
pedagógusképzés kizárólagos fel-
adata pedig a pedagógusképző 
karé (pszichológiai, pedagógiai 
szakok, gyakorlatok, módszer-
tanok, valamint tanítók és speci-
ális tanári szakok, például ének-
tanárok képzése). A hároméves 
alapképzésben pedig a két szak-
képző kar és a pedagógusképző 
kar közösen venne részt, miköz-
ben mindenki maradhat a meg-
szokott szerepében és helyén. Ki-
véve a módszertani képzést, 
amely a párhuzamos intézmé-
nyek felszámolásának első és 
legfontosabb lépése lehetne (a 
módszertanosok a pedagógus-
képző karra, a volt főiskoláról pe-
dig ugyanennyien a két szakkép-
ző karra mehetnének át). 

Negyvenéves pedagógusképző 
tapasztalatom alapján úgy lá-
tom, hogy a mostani változások-
nak köszönhetően lehetővé vál-
na egy sor régóta remélt és mára 
halaszhatatlanná vált probléma 
megoldása, amelyek a pedagó-
gusképzés színvonalának, gya-
korlati jellegének javulását ten-
nék lehetővé. Egyszóval bőven 
van miről vitatkozni, egyeztetni. 
Ahogyan én az érdekelt feleket 
ismerem, képesek is lesznek az 
előrevivő megoldásokat megta-
lálni és megvalósítani. 

NAGY JÓZSEF PROFESSZOR, 
SZEGED 

Tisztelt Olvasóink! 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérke-
zett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában 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. 

CSURAR RICHÁRD 
tanuló: 
- Szüleimtől, rokonaimtól ka-
pott pénzből inkább a drágább, 
de eredeti zenéket vásárolom 
meg az üzletekben. Azért hoz-
zám is került már másolt lemez, 
ezeket leginkább kölcsön kap-
tam. Ennek ellenére én jobban 
bízom a bolti minőségben, mint 
a másoltakban. Elítélem a kaló-
zokat. 

DENES BARNA 
tanuló: 
- Nem értek egyet a zenék, fil-
mek illegális másolásával. Az a 
legnagyobb probléma, hogy 
még az se mindig eredeti, amit 
drága pénzen az ember üzlet-
ben vásárol. Egy barátom a na-
pokban így járt. Csak ot thon 
vette észre, hogy az eredetinek 
tűnő csomagolás hamisítványt 
rejtett . 

Mára kérdeziül 

E l í t é l i - e 
a k a l ó z m á s o l a t o k 
k é s z í t ő i t ? 

Következő kérdésünk: 
S z o k o t t - e b o r t i n n i ? 

IGEN NEM Küldje e l v á l a s z á t 
a kérdés napján 17 órá ig , 
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 in terneten i s : www.de lmagyar .hu 

E-MAIL ÜZENET 

Benkő Zoltánra emlékeznek 
A Dobó Ferenc Horgász Egyesület 
tagjai a mai napig szeretettel és 
tisztelettel emlegetik a mártélyi 
vizeken egykori elnöküket, Benkő 
Zoltánt. Ezért is gondoltak arra a 
volt horgásztársak, hogy május 
18-án tiszteletüket teszik a tíz 

esztendeje elhunyt egyesületi el-
nökük sírjánál. A katolikus teme-
tőben 17 órakor a sírhelynél Bo-
kor János emlékezik meg az egye-
sület egykori elnökéről. 

PATÓCS SÁNDOR ELNÖK, 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
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Q l ^ KOS: Kollégája hanyagságából 
T B l ! kifolyólag önnek duplán kell dol-

goznia. Ne hagyja szó nélkül az esetet, 
különösen akkor ne, ha ez nem először 
fordul elő! 

á g i BIKA: Önt is meglepheti, milyen 
* I sokat gondol valakire. Az illetővel 

nemrég ismerkedett meg. Adja tudtára a 
dolgot, és hívja meg őt egy romantikus va-
csorára! 

I IKREK: A délelőtt folyamán rég 
! húzódó feladatainak tehet pontot a 

végére. Ezek után nincs mit tenni, mint hát-
radőlni és pihenni. Élvezze a szabad perce-
ket! 

^ ¿ ' R Á K : A nagyobb értékű dolgok 
megvásárlásának kedvez a nap. 

Hívja el ismerősét, akinek segítségével kitű-
nő üzletet üthetnek nyélbe! Estéjét töltse 
családja körében! 

A J OROSZLÁN: Vásároljon kozme-
* * l t i k u m o k a t , ruhákat, ékszereket! 
Lepje meg magát, ez a nap az Oroszláné! 
Ügyeljen megjelenésére, számos ismerőssel 
futhat össze. 

d k SZŰZ: Munkájával, családjával 
kapcsolatban különleges szerep 

juthat önnek. Vegye megtiszteltetésnek a 
feladatot! Igyekezzen a legjobban teljesíte-
ni! 

m MÉRLEG: Könnyen dobhatja ki 
I maradék forintjait értelmetlen dol-

gokra. Gondolkodjon, mielőtt a tettek meze-
jére lép, kedves Mérleg! Később megbán-
hatja forrófejűségét. 

V | SKORPIÓ: Visszafogottan, mér-
1 tékletesen kell, hogy éljen a mai 

napon! Ne menjen este sehova, korán búj-
jon ágyba! Olvasson tudományos, oktató 
jellegű könyveket! 

J h , NYILAS: A misztikus, néha za-
i - 3 * Ivaré hatásokból kifolyólag maga 

sem tudja, mi a baja. Hangulatingadozásai 
megmagyarázhatatlanok. Korán térjen ha-
za! 

BAK: Az üzleti életben számos 
3 A I lehetőség ütheti fel a fejét. Csakis a 
Bakon múlik, hogy él-e velük! Legyen talp-
raesett, életrevaló, és nem lesz több anyagi 
gondja. 

VÍZÖNTŐ: A mai nap kiváló a 
4 Ü I vásárlások elvégzéséhez. Számos 
szükségtelen dolog is bekerülhet kosarába, 
de ha boldoggá teszi, miért ne! Rendezze át 
lakását! 

j HALAK: Egyik ismerőse egyfoly-
* ^ s t á b a n negatív. Legjobb, ha elválnak 
útjai ettől ez embertől! Nincs ugyanis önre 
kedvező befolyással, gyakran elronthatja 
kedvét! 

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. 

PENZFELVETEL 
A 457-908-ról olvasónk úgy véli, 
hogy az OTP-automaták szerelé-
sét nem csúcsidőben kellene el-
végezni. Lestárné Szikszai Juli-
anna, az OTP lakossági folyó-
számlaosztályának vezetője el-
mondta: 13-án (és 14-én délután 
4 óráig) valóban felújítási jellegű 
műszaki munkálatok miatt nem 
üzemelt a Takaréktár utcai 
ATM. Erről azonban újságban és 
rádióban is értesítették ügyfelei-
ket. Az ajtóra pedig kiírták a kö-
zeli pénzfelvételi helyeket. Ilyen 
kellemetlenség azonban csak rit-
kán és nagyon indokolt esetben 
fordul elő, ezért utólag is kérik 
ügyfeleik megértését. 

MURÁNYI UTCA 
Kónya Gábor szegedi önkor-
mányzati képviselő reagált a 
Murányi utcai úthibával kapcso-
latos panaszra. Elmondta: a kht. 
szakemberei már megvizsgálták 
az utat. Annak egy szakasza van 
nagyon rossz állapotban, de 
nincs ott közvetlen balesetve-
szély. Ezért kátyúzást nem végez-
hetnek. A sérült útszakasz teljes 
újraaszfaltozására pedig ő már 
árajánlatot is kért a kivitelező 
cégtől. 

BESURRANOK 
A 30/953-4493-ról elkeseredett 
olvasónk panaszolta, hogy lelket-
len emberek visszaélnek a klini-
kákon megműtöttek kiszolgálta-
tott helyzetével. A műtét után, a 
még félig kómában lévő feleségé-
nek is elemelték a kézitáskáját. 

SZÚNYOG 
A 439-306-ról jelezte szegedi te-
lefonálónk, hogy Újszegeden a 
Verseny, a Gyergyói és az Udvar-
helyi utca környékén elviselhe-
tetlenül sok a szúnyog. 

MAKÓ 
A 70/637-4091 érkezett SMS író-
ja panaszolta, hogy Makón, a 
posta melletti téren esténként éj-
szakába nyúlóan hangoskodnak 
a fiatalok, zavarva a háztömb la-
kóinak nyugalmát. 

VÁSÁRHELY 
Tóth Antal vásárhelyi olvasónk 
szerint nagyobb mértékben pesz-
szimisták a magyarok, mint in-
dokolt lenne. Az utakon ugyanis 
annyi autó közlekedik - a mai 
magas üzemanyagárak ellenére 
- , hogy csak hosszú percnyi vára-
kozás után lehet átjutni az utca 
egyik oldaláról a másikra. 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
LOVAI FRUZSINA 
Május 13., 14 óra 5 perc, 3420 g. Sz.: Haj-
nal Berta és Lovai István (Szeged). 
KIRÁLY LILLA 
Május 14., 8 óra 15 perc, 3070 g. Sz.: Mik-
lós Ildikó és Király Zoltán (Szeged). 
SZEKERES KAMILLA 
Május 14., 17 óra 20 perc, 2740 g. Sz.: 
Vadkerti-Tóth Rita és Szekeres Béla (Kis-
kunmajsa). 
NÉGYÖKRŰ GERGŐ 
Május 15., 0 óra 5 perc, 2700 g és 
NÉGYÖKRŰ KRISTÓF 
Május 15., 0 óra 6 perc, 2350 g. Az ikrek 
szülei: Monostori Mónika és Négyökrű Gyula 
(Röszke). 
KLÉZLI TIBOR DÁVID 
Május 15., 2 óra 45 perc, 2660 g. Sz.: Fritt-
mann Annamária és Klézli Tibor (Algyő). 
CZAKÓ ÁKOS GÉZA 
Május 15., 4 óra 50 perc, 3400 g. Sz.: dr. 
Stájer Anette és dr. Czakó László (Szeged). 
PAUK BORÓKA 
Május 15., 18 óra 45 perc, 3000 g. Sz.: Ács 
Katalin és Pauk János (Szeged). 
BÁCSI DÁVID 
Május 16., 14 óra 15 perc, 3500 g. Sz.: Kot-
hencz Andrea és Bácsi Attila (Sándorfalva). 
VARGA KATA BARBARA 
Május 16., 18 óra 15 perc, 3840 g. Sz.: 
Onódi Barbara és Varga András (Szeged). 
KOVÁCS ZALÁN 
Május 16., 21 óra 25 perc, 3700 g. Sz.: Va-
lastyán Rita és Kovács Gergely (Szeged). 
PIRISIDOMINIK 
Május 17., 0 óra 30 perc, 4080 g. Sz.: Ko-
vács Annamária és Pirisi László (Kalocsa). 
KOTHENCANNA 
Május 13., 12 óra 40 perc, 3630 g. Sz.: Kol-
lár Eszter és Kothenc Attila (Makó). 

SZELPAL JANKA 
Május 15., 20 óra 39 perc, 3260 g. Sz.: Da-
ni Anikó és Szélpál István (Zákányszék). 

VÁSÁRHELY 
RÁCZ MARINA 
Május 13., 12 óra 30 perc, 2600 g. Sz.: 
Komjáti Ildikó Melinda és Rácz Zoltán (Vá-
sárhely). 
KOVÁCS PÉTER DÁNIEL 
Május 13., 19 óra 20 perc, 3250 g. Sz.: Sza-
bó Veronika és Kovács Péter (Orosháza). 
FŐDI KITTI 
Május 15., 0 óra 30 perc, 4050 g. Sz.: 
Gyenge Szilvia és Fődl Csaba (Vásárhely). 
NAGYGYÖRGY NOÉJVU 
Május 16., 6 óra 5 perc, 3150 g. Sz. Her-
czeg Éva és Nagygyörgy Ádám (Vásárhely). 

SZENTES 
KÖVÉR-KIS MARTIN IMRE 
Május 13., 10 óra 39 perc, 3090 g. Sz.: 
Rácz Gyöngyi és Kövér-Kis Imre (Szentes). 
TARJÁNYI BIANKA 
Május 13., 18 óra 40 perc, 4260 g. Sz.: 
Herczeg Krisztina és Tarjányi László (Szen-
tes). 
SZELECZ ZSAKLIN 
Május 13., 8 óra 43 perc, 2480 g. Sz.: Hal-
mai Mária és Szelecz Zoltán (Nagymágocs). 
SZOLGA IMOLA 
Május 13., 20 óra 55 perc, 2780 g. Sz.: 
Rozsnyal Éva és Szolga Lajos (Gádoros). 
DEÁK NORBERT 
Május 13., 20 óra 30 perc, 3830 g. Sz.: Ti-
szai Ildikó és Deák István (Tömörkény). 
URBÁN LILLA ANDREA 
Május 13., 16 óra 15 perc, 3460 g. Sz.: 
Schwartz Mihaela Irina és Urbán István 
(Csanytelek). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden az SZTE 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. 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.delmagyar.hu
mailto:tok@delmagyar.hu

