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CSORDÁS IMRE 
ügyvezető igazgató: 
- Nagyon szeretem. Annak ide-
jén sokat jártam Budapestre, a 
Metró klubba meg az Ifjúsági 
Parkba Metró-, Illés-, Ome-
ga-koncertekre. Ráadásul ma-
gam is zenéltem: billentyűs vol-
tam a Fok-ban. 

H0R0SZK0P 

KOS: Tegye meg ön az első lépést! 
Egy esetleges telefonhívással bebi-

zonyíthatja kezdeményezőkészségét. így nem 
feszeng tovább, nagy kő gördül le a szívéről! 

^ B p í BIKA: Kedvező híreket kaphat 
® I anyagi helyzetének jövőjéről. Elő-

fordulhat, hogy túl sokat kérdez e témát Il-
letően. Bizonyára nem veszi észre magát. 

^ V j IKREK: Ideges, aggódik, bár való-
Iszínűleg ok nélkül. Feszültség van 

minden Ikrekben, melynek okát ön se tudja. 
Pihenjen, relaxáljon, utazzon el pár napra! 

^ ¿ J RÁK: Környezetében komoly válto-
^ ^ f z á s o k történnek. Ön csupán szem-
lélő, de önt is megviselik a történtek. Leg-
jobb lenne, ha pár napra elutazna valahova! 

A J OROSZLÁN: A kioktató beszédet 
* ^ f n e m viseli valami jól. Nagyokos is-
merőse okítását azonban jobb. ha lenyeli! 
Délután, este menjen családjával a friss le-
vegőre, mozogjanak együtt! 

^ ^ j SZŰZ: Végezze el a mára beterve-
^ ^ J z e t t feladatait! Ne siessen el sem-
mit, kényelmesen tegye a dolgát! Aki lassan 
jár, tovább ér, kedves Szűz! 

/ w V MÉRLEG: A hónap utolsó napjainak 
• w ! valamelyikén meg akarja magának 
valaki nyerni. Nem biztos, hogy őszinte az illető, 
ezért nem szabad bedőlnie az üres bókoknak! 

W | SKORPIÓ: Valaki felfedi valódi ar-
N L / i c á t ön előtt, ami kellemetlen, bántó 

meglepetés lehet. Fogja fel úgy a történte-
ket, hogy végre kibújt a szög a zsákból! Ké-
sőbb nem csalódhat többet. 

¿ v . j NYILAS: Ha már foglalt a szíve, bízó-
r a 1 nyára féltékeny társa új barátjára. Pa-

lástolja , ellenszenvét, kedves Nyilas! Mindenki-
nek szüksége van barátokra a szerelem mellett! 

; BAK: Bizonyára nem helyesli rokonai 
ZMK. I hozzáállását. Ennek ellenére csak a 
barátait tudja megválogatni! Ne kezdemé-
nyezzen családi perpatvart apróságok miatt! 

^ r f t VÍZÖNTŐ: Munkájában lemarad-
n i ! 1 hat, így túlórázni kényszerül. Hozzon 
áldozatot, különösen, ha határidős feladatról 
van szó! Valamit valamiért, kedves Vízöntő! 

£ HALAK: Közérzete nem a legjobb a, 
I bolygók állásából kifolyólag. Ennek 

ellenére próbálja elvégezni, amit eltervezett 
mára! Este pihenjen, korán feküdjön le! 

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. 

CSORDÁS IMRENE 
vállalkozó: 
- Nagyon szeretem Zoránt. A 
rendszerváltás előtt a Pincegazda-
ság a Tisza Szállóban rendezte meg 
a nőnapi ünnepséget, Zorán lépett 
fel. Akkor tapasztaltam meg, hogy 
az élő koncert egészen más, mint 
egy lemez meghallgatása. 

JOZSAGABORNE 
vegyésztechnikus: 
- Fiatalkorom óta imádom. A 
szegedi koncertjeire rendszere-
sen elmegyek, pénteken is ott 
voltam a nézőtéren. A kedven-
cem a Kell ott fenn egy ország cí-
mű dala, de mindegyiket nagyon 
szeretem. 

PELIFERENCNE 
nyugdíjas: 
- Igen. 20 éve rajongója vagyok 
Zorán zenéjének. Mindegyik da-
lát nagyon szeretem, és örülök 
neki, hogy végre meghallgathat-
tam élőben is pénteken este. 
Most voltam először Zorán-kon-
certen. 

P0STAB0NTAS 

Tarnai László Ybl-díjas építész emlékezete 
Működnek közösségek - szűkebbek és tágabbak - , 
ahol megfogalmazott, vagy kimondott vélemények 
nélkül is vannak, természetes jelenségként, tény-
ként kezelt, informális vezető szerepek. Olyanoké, 
akiknek létezése magától értetődő, megjelenésük 
kezdete a múltba vész, és hiányuk lehetősége fel 
sem merül. Személyiségek, akiknek szerepét senki 
nem kérdőjelezi meg, a napi viták kicsinyességei 
nem érintik azokat, akik nemcsak tevékenységük-
kel, de lényük által válnak mércévé. 

Tarnai László kedves kollégánk ilyen szerepet vitt 
az építészek és a mérnökök társadalmában. Dina-
mizmusával, mégis udvarias figyelmességével, sze-
meinek kreatív gondolkodását követő beszédessé-
gével, a nagybetűs építészt, annak szellemi és szak-
mai sokoldalúságát jelenítette meg. 

Egyszerre több építésznek is becsületére váló lehet-
ne személyes munkássága: iskolák Szegeden, Szőre-
gen, Gyulán és Baján. A szegedi Béke utcai iskola ter-
veiért 1968-ban, 35 évesen kapott Ybl-díjat. Váro-
sunkban lakóépületek, a Technika Háza, a belklinika 
nagy figyelmet keltett, szellemes intenzívosztálya, a 
MAV Rendelőintézet és a Démász számítógépköz-
pontja Újszegeden szintén Tarnai László Ybl-díjas 
építészt idézik. Emellett meg kell említeni az 1000 
fős művelődési központot és a 90 fős diákotthont a 
szeretett városban, Gyulán, ahol a szegedi Pick nagy 
rekonstmkciós dokumentációja után megtervezte a 
200 vagonos hűtőház épületegyüttesét. 

Méltán büszke volt, amikor 1993-ban, mintegy a 

bonyolult technológiájú húsüzemek építész szakér-
tőjeként a budapesti Hercz-gyár új üzemének terve-
zésével keresték fel. Szívéhez talán mégis az 
1998-ban fivérével közösen elnyert - egykori profesz-
szoráról elnevezett, rendkívül rangos - Csonka 
Pál-érem állt. Ezt az elismerést bár a Tömörkény 
gimnázium Tisza-parti műteremszárnyának - Sze-
ged egyik legjobb modern épületének - statikus part-
nereként kapta, benne volt munkásságának teljes 
komplexitása. A kitüntetés laudátio-ja így szólt: 
.. .„jelképezni hivatott ez az érem névadójának - élet-
művével hitelesített - felfogását a mesterség, művé-
szet és tudomány egységében élő, mindenkor az em-
bert szolgáló, ennek érdekében művelőitől szilárd er-
kölcsi tartást igénylő építészetről." 

Szeged építészete néhány emblematikus névvel 
fémjelezhető. A nevek mögött lévő személyiségek 
úgy jelölik a város építészeti habitusát, korszakok 
szerinti értékeit, mint az alföldi táj országútját az 
őt kísérő büszke tartású jegenyék. Messzire látnak, 
és messziről látszanak, biztos tájékozódási pontot 
kínálva a haladni akaróknak. Tarnai László neve 
évtizedek óta ilyen volt, és ilyen marad. Naprakész 
konstruktivitása, jóleső és megtisztelő figyelme a 
fiatalok iránt, meghatározó vonatkoztatási pontja 
a város építészetének és ennek kapcsán szellemi 
életének. Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy hosz-
szabb-rövidebb ideig kortársai lehettünk. 

A Csongrád Megyei Építész Kamara nevében: 
KOCZOR GYÖRGY YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ, SZEGED 

Az elrejtett márványtábla 
Hosszú éveken át egy márvány-
tábla állt a Ladvánszky utca 1. 
számú ház falán. Az utca név-
adójára, Ladvánszky Józsefre em-
lékeztetett. Az 1889-ben szüle-
tett kőműves az I. világháború 
alatt a szegedi munkásság egyik 
vezetője volt, 1919-ben merény-
letet követtek ellene, 1922-ben 
letartóztatták és három és fél 
éves börtönbüntetésre ítélték. 
Később is több alkalommal zár-
tákbörtönbe, 1940-ben, kiszaba-
dulása után nem sokkal az itt el-
szenvedett bántalmazások kö-
vetkeztében elhunyt. 

A márványtábla 1989 után 
nem sokkal lekerült az épület fa-
láról. A rokonság, tartva attól, 
hogy a munkásmozgalom már-
tírjaként évtizedeken át köztisz-
teletben tartott Ladvánszky Jó-
zsef emlékét meggyalázhatják, 
inkább az emlék eltávolítása 
mellett döntött. Közrejátszhatott 
ebben az is, hogy a Ladvánszky 
név nem ismeretlen: Ladvánszky 
József fia, Ladvánszky Károly 
rendőr altábornagy és hosszú 
éveken át miniszterhelyettes, va-
lamint az ORFK vezetője volt. 

A rendszer bukásával egyúttal 
azok az eszmék is kompromittá-
lódtak, amelyeket a pártállam 
saját legitimitására használt. A 
munkásmozgalom elnyomott 
harcosa, a közbiztonságot fel-
ügyelő belügyminiszter-helyettes 
és a pártállam elnyomó gépezete 
közötti differenciálás nem egy-
szerű dolog. Néha még azoknak 
sem sikerül, akiknek hivatali fel-

adata - mint például e sorok író-
jának, aki Ladvánszky Károlyt 
eredetileg (tévesen] „a pártállam 
megrendelői" között tartotta szá-
mon, egy szinten az MSZMP KB 
agitációs és propaganda bizottsá-
gának tagjaival, vagy a III. Főcso-
portfőnökség vezetőivel. Nyil-
vánvaló, hogy egy rendőr altábor-
nagy részese a rendszernek, de 
nagy különbség, ha a diktatúra 
gépezetén belül a közrendvéde-
lemmel vagy az állambiztonság-
gal foglalkozik. Az effajta egysze-
rűsítés épp azoknak árt, akiknek 
érdekében elkövetik. A differen-
ciálás nélküli elítélés ugyanis 
megnehezíti az egyéni felelősség 
megállapítását. E nélkül viszont 
sem szembenézés, sem ítélkezés 
nem lehetséges, A pártállami 
rendszer áldozatainak viszont 
éppen azt a lehetőséget kell meg-
kapniuk, hogy megtudhassák: 
pontosan ki, hogyan és milyen 
személyes motívumokból adta 
nevét elnyomásukhoz. 

Történelmi sorsfordulók eseté-
ben gyakran előfordul a „múlt el-
törlésének" igyekezete. Berlin-
ben például igyekeztek a Fal ösz-
szes maradványát nyomtalanul 
eltüntetni. Sok szempontból ért-
hető ez a folyamat. Magyarorszá-
gon is eltüntették a kommunista 
rezsim elnyomó szobrait, meg-
változtattak számos utcanevet. 
Nyilvánvaló, hogy az elnyomás 
szimbólumai nem uralhatják 
többet a közterületet. De fel kell 
tennünk a kérdést: létezik egyál-
talán teljesen sterilizálható 

múlt? Érdemes elfelejteni, hogy 
Magyarországon is milliók vol-
tak azok, akik az éppen regnáló 
elnyomással szemben váltak va-
lamilyen radikális eszme hívévé? 

A hangsúly a „szemben" szón 
van. Más 1945 után és 1945 
előtt kommunistának vagy anti-
kommunistának lenni. Mindkét 
esetben ami az egyik időpontban 
erény, a másikban morális kérdé-
seket vet fel. Ha valaki 1945 
előtt volt kommunista, akkor ezt 
csak idealisztikus okokból tehet-
te. Csak kára lehetett belőle. 
Ladvánszky József bele is halt. 
Azonosulni nem kell nézeteivel, 
de a társadalom számára fontos 
tanulság lehet annak megértése, 
mi miatt válhatott valaki egy ké-
sőbb embertelennek bizonyult 
eszme hívévé. 

Ladvánszky József táblájának a 
házfalon volna a helye. Életében 
nem ártott senkinek. Egy sterili-
zált, az emberi gondolat „hivata-
lostól" eltérő formáit kigyomláló 
emlékezés hamis és hosszú tá-
von életveszélyes. Nyilvánvaló, 
hogy ha a nevezetthez f919-es 
vagy 1945 utáni elnyomó eljárá-
sok volnának köthetőek, akkor 
nem helyes közterületen szere-
peltetni nevét. Erről azonban itt 
szó sincs. Ellenkezőleg. A már-
ványtábla az emberi esendőség-
re, az elvek melletti helytállásra 
egyaránt emlékeztet. Embertelen 
az a társadalom, amelyik ezt 
nem veszi figyelembe. 

UNGVÁRY KRISZTIÁN, 
BUDAPEST 

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 dclmagyar.hu címre küldhetnek. 

VI RAGTOLVAJ 
A 30/468-4753-as telefonról pa-
naszolta mórahalmi olvasónk, 
hogy a Mars téri piacon vásárolt 
elhunyt szeretteinek virágot, de 
amíg a pénztárcáját eltette, vala-
ki elvitte a nagy virágcsokrot. A 
hölgy szerint eddig „csak" a sír-
ról lopták le a virágot, de most az 
el sem juthatott a temetőig. 

KÖLCSÖN 
A 280-169-ről mórahalmi olva-
sónk felháborítónak tartja, hogy 
bizonyos pénzintézetek - kihasz-
nálva az emberek szorult helyze-
tét - a kölcsönadott összegnek 
majdnem a dupláját kérik vissza. 
A részletfizetési lehetőség meg-
tévesztő lehet. 

KIRÁNDULÁSON 
Hallássérült tanulóimmal egyna-
pos osztálykirándulásunk úti cél-
jául választottuk a mórahalmi Er-
zsébet Gyógyfürdőt. Nemcsak a 
kikapcsolódáshoz volt ott minden 
adott, hanem a polgármesteri hi-
vatal vendégszerető támogatása is 
hozzájárult ahhoz, hogy a gyerme-
kek kellemes élménnyel térhettek 
haza a kirándulásról, írta üzeneté-
ben Horváth Norbert Szegedről. 

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS 
A 472-559-ről szegedi olvasónk 
fontosnak tartaná, hogy az Avar 
utcában helyezzenek el 30-as se-
bességkorlátozó táblát, főként a 
gyermekek biztonságos közleke-
dése érdekében. 

Következő kérdésünk: 
ö r ü l - e 
a kánikulának? 

IGEN NEM 
Küldje el válaszát 

a kérdés napján 17 óráig, 

SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS srem&ása normál tanja sz&r* történ*. 

06-30/30-30-921 
Vagy szavazhat az interneten is: www.delraagyar.hu 

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

Vidéki iskolák versenye 
Kiszomboron 
Másodízben rendezte meg a közelmúltban a kiszombori Dózsa 
György Általános Iskola felső tagozatos magyaros munkaközössége a 
vidéki iskolák szövegértő versenyét. Minden benevezett iskola az év-
folyamonkénti legügyesebb tanulóját küldte erre a megmérettetésre. 

Eredmények: 5. osztályosok közül I. Boldizsár Zoltán (Pitvaros), II. 
Török Nikolett (Kiszombor). 

6. o.: I. Horváth Máté (Kiszombor), II. Danyi Béla (Pitvaros), III. 
Csapó Fanni (Csanádpalota). 

7. o.: I. Bajusz Csaba (Csanádpalota), II. Kiss Izabella (Pitvaros), III. 
Szűcs Tímea (Kiszombor) 

8. o.: I. Mélykúti Tibor (Csanádpalota), II. Börcsök Péter (Kiszom-
bor), III. Tóth Rita (Pitvaros) 

A résztvevők élményekkel gazdagodtak ezen a délutánon. Remél-
jük, a következő évben több iskola küldi el tehetséges diákjait erre a 
versenyre. 

ENDRÉSZ ERZSÉBET 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBÉSZETI 
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 érától 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
mailto:kapcsolatok@delmagyar.hu

