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Érmes lesz-e Risztov Eva ? 
W" t.M 

A 
TÓTH RICHÁRD 
kőműves: 
- Biztos vagyok benne, hogy ér-
mes lesz Éva a világbajnokságon. 
Nagy tehetségnek tartom, s sze-
rintem a legjobb eredményt pro-
dukálja majd. Legalábbis remé-
lem, hogy a legszebben csillogó 
érmet, azaz aranyat szerez a vi-
lágversenyen. 

H0R0SZK0P 

¿ ¡ P KOS: Otthoni teendőit, elvégzendő 
á B L ¡feladatait helyezze minden elé! 

Töltsön minél több Időt családjával! Mun-
kája legyen másodlagos fontosságú. 

¿ M & BIKA: A pénzügyeit intézze saját 
* I maga! Ne adjon ki semmit a keze kö-

zül a mai napon, kedves Bika! Ellenkező eset-
ben visszaélhetnek bizalmával, naivitásával! 

^ I K R E K : Az üzleti ügyeket és a lebető-
í ségeket beszélje át kollégáival! Vitas-

sák meg együtt a kérdéses dolgokat! így hamar 
megoldást találhatnak a problémás ügyekre. 

^ ¿ J RÁK: A szívügyek kerülnek előtér-
^ ^ ¡ b e a mai napon. Bizonyára gondo-
latait nem tudja irányítani. Folyamatosan 
egyvalakihez kalandozik elméje. 

A J O R O S Z L Á N : A karrier, a munka 
dominál a mai napon. Ha válaszút 

elé kerül, alaposan gondolja meg, hogy me-
lyik ösvényt válaszba! Később nem tud 
ugyanis visszatáncolni. 

S Z Ű Z : Anyagi érdekeit tartsa 
'szem előtt! Ne menjen bele semmi 

olyanba, ami önnek később a kárára válhat! 
Tartsa magát elveihez és ígéreteihez! 

A 7 \ M É R L E G : Ismerőse bizonyára nem 
W w l a megfelelő taktikával közelít ön-
höz. A Mérleg nem hagyja magát egyköny-
nyen semmire se rábeszélni. 

W S K O R P I Ó : Vigyázzon egészségére, 
1 táplálkozzon ésszerűen, egészsége-

sen! Igyekezzen minél többet mozogni, ne 
üljön egész nap! 

J f \ . N Y I L A S : A nagyobb kaliberű betek-
e t Stetések előtt kérje ki családtagjai 

véleményét is! Több szem többet lát, ne 
egyedül döntsön! 

i BAK: Tolerálja azokat az embereket, 
Z J K I melyeket ön abszurdnak tart! Ma 
eléggé földhözragadt énje dominál. Ha nem 
tetszik önnek valami, attól még lehet jó. 

V Í Z Ö N T Ő : Ha pár napra ki akar 
¡kapcsolni, keressen fel egy elha-

gyatott, csendes helyet! A természet lágy 
ölén elfeledkezik mindenről. 

5 j HALAK: Kedvese olyasvalamit te-
* ^ l h e t , ami önt gyanakvásra késztet-
heti. Palástolja rossz érzéseit! Párja való-
színűleg eddig ismeretlen oldalát mutatja a 
mai napon. 

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. 

HORVÁTH JÁNOS 
nyugdíjas: 
- Nagyon remélem, hogy sikerül 
Risztov Évának érmet nyerni a 
világbajnokságon. Szurkolok 
neki, sokat dolgozik érte, s na-
gyon megérdemelné, hogy be-
gyűjtse az aranyat. Bízom ben-
ne, hogy siker koronázza az erő-
feszítéseit. 

ALMASI ANDOR 
nyugdíjas: 
- Persze, hogy érmes lesz a világ-
bajnokságon Risztov Éva. Véle-
ményem szerint a felkészülése 
kiváló, bár talán a balesete egy 
kicsit kizökkentette a munkából. 
Nem kétlem, hogy ezt be is fogja 
bizonyítani a világbajnokságon, 
ahol megszerzi az aranyérmet. 

LANTOS ETELKA 
pedagógus: 
- Nagyon bízom benne, hogy si-
kerül Évának érmet szereznie. 
Tehetséges úszónak tartom. Fi-
gyelemmel kísérem a pályáját, 
már csak azért is, mert kedves is-
merősöm az édesanyja. Úgy vé-
lem, hogy az aranyérmet is meg 
tudja majd szerezni. 

POSTABONTAS 

Barátságtalan város Szeged 
Június 17-ére meghívást kaptam előadást tartani 
az egyetem gyógyszertani tanszékére. Megvallom, 
ritkán járok Szegedre, és így nem egykönnyen talál-
tam meg az épületet, de a kezdésre még éppen oda-
értem, gyorsan leparkoltam, szerencsére találtam 
egy helyet a közelben. 

Természetesen fogalmam sem volt, hogy a fize-
tős zónában parkolok, arról még kevésbé, hogy 
hol kellene előre jegyet venni. Az egész rendszer-
ről nem láttam a közelben semmi tájékoztatást. 
Annál kellemetlenebb meglepetés volt, hogy két 
óra múlva fizetési felszólítást találtam a kocsi 
szélvédőjén. Természetesen tudom, hogy a rende-
let nem tudása nem mentesít a betartás alól, de 
azt a fajta rosszindulatú kapzsiságot, amellyel le-
hetőséget sem adnak a hiba kijavítására - vi-
szonylag kis büntetés helyett azonnal hallatlanul 

magas, 4410 forintos pótdíj befizetésére kötelez-
nek (fenyegetve, hogy ez 12 ezer 810 forintra nő-
het) - rendkívül elítélem. 

Vegyenek példát Budapestről: ha valaki nem 
szándékos rosszindulatból nem fizet, akkor egy na-
pon belül viszonylag kis összeg befizetésével men-
tesülhet a büntetés alól: Belbudán például 710 fo-
rinttal. 

A pótdíjat dühöngve befizettem, a városból rossz 
emlékkel jöttem el, és mindenkit le fogok beszélni 
arról, hogy odamenjen, ha csak nem nagyon szük-
séges. A történetet csak azért írtam meg, hátha va-
lamelyik városatya - elgondolkozva rajta - barátsá-
gosabb rendszer bevezetését kezdeményezi. 

Üdvözlettel: 
SZÉKELY KRISZTINA 

KORMÁNYZATI KAPCSOLATOK 

Üzenet 
A haza nevében szólítottak min-
dig. Iskoláskoromban ezt olvas-
hattam az értesítőben: „Buzgó 
plántálója légy ám a honi ipar-
nak, ez a fő ékessége az igaz ma-
gyarnak." Próbáltam megérteni. 

Később is. 
Majd 1945 után felszólítot-

tak... végképp eltörölni a múltat! 
Ezt is megpróbáltam. Hittem, 
hogy semmik voltunk, s minde-
nek leszünk. 

Mióta végképp eltörölték ezt is, 
azóta „...a szabadság és az igazság 

nékünk a cél..." Most jóléti rend-
szerváltással együtt. Látjuk is a jó-
lét nyomait és következményeit: 
szabadság és jólét - soknak. Ne-
künk, a zömnek minimálbér. Leg-
feljebb! Pedig hivatalosan, „nem-
zeti" igazolás szerint hitvesemmel 
összesen 82 évet dolgoztunk. Igaz 
magyarokként. A honért. Igaz, 
annyi kitüntetést kaptunk, hogy a 
hátunkra is jutna (betiltva mind!). 

Ma is próbálunk ott lenni, aho-
vá szólít a haza. Immár 80 felé, 
ami az éveket illeti. Azután pe-

dig... miként Petőfi írta: „a halál 
majd szemeinket szelíd, lágy 
csókkal zárja le. S virágkötéllel, 
selyempárnán bocsát le a föld 
mélyibe." 

Azzal az egyetlen, végső igaz-
sággal, amit a legnagyobb ma-
gyar, Széchenyi üzent családjával 
együtt: „Voltunk, mint ti - lesz-
tek, mint mi." 

Akár gazdagok vagyunk, akár... 
„csak" becsületesek. 

KACZÚR ISTVÁN 
NYUGDÍJAS 

Bőrduda és nyenyere 
A Dél-Alföld legkedveltebb hang-
szerei közé tartoztak. Lényege-
sen kevesebb volt belőlük, mint a 
tamburából (más nevükön cite-
rákból), vagy a furulyákból. Föl-
tétlen megjegyzendő, hogy furu-
lyázni is kevesebben tudtak, 
mint citerázni, aminek oka, 
hogy amíg a furulya (vagy pikula) 
egymagában a közös daiolásnál 
vajmi keveset ér, addig a citera 
mellett mulatni: dalolni és tán-
colni is lehetett. Főként akkor, 
ha cserépfazékból sikerített kö-
csögdudával adták meg a nóták 
ütemét, ritmusát. 

A duda, vagy ahogyan idősek 
mondották: a börduda is legin-
kább magában szólt, mégis - talán 
a nagy hangja miatt - jól szolgálta 
a mulatózok dal- és tánckedvét. 

A bőrdudák évtizedeken át szu-
nyókáltak múzeumaink mélyén, 
mígnem a Vass Lajos által felröp-
pentett Röpülj páva tévéprogram 
hatása fel nem ébresztette őket, s 
akkortól a dudajáték is új rene-
szánszát éh. S csoda, hogy néhány 
régi bőrdudás élt, amikor ismét 
kézbe kerülhetett az ősi hangszer, 
akiktől a fiatalok megtanulhatták 
a dudálást. Például Rúzsán még az 
1970-es évek derekán Csóti gyap-
ja Antalt még magam is hallgat-
tam, amikor Juhász Antal magnó-
szalagra vette játékát és dudanótá-
it. 

A dudafej errefelé inkább em-
bör-, vagy mönyecskefejet ábrá-
zolt. A szögedi múzeum duda-
gyűjteményében az egyiket így lel-
tározták be: Rozika. Ugyanakkora 
szentesi határban volt kosfejű du-
da is, amelyet valószínűleg juhász 
faragott. 

A hat lyukú síp egyik végére fa-
fúvóka került, ám a síp további 
(fej-) részében már két nádsípot 
szerkesztettek. Egyik szolgált a já-
tékhangok, a másik a kísérő mély 
hang megszólaltatására. A mély 
hangot adó sípból vállra vehető 
lyukas botfa szolgált. A bőr bá-
rányról való volt, de hírelték, hogy 
a kutyabőr is megtette. Az egyik 
elülső láb helyébe építették be a sí-
pot, a másikba pedig a fúvófejet. 
Volt szájjal felfújható bőr és kis, a 
kovácsfújtatóhoz hasonló segéd-
eszközzel megszólaltatható is. Aki 
az utóbbit szerette, az a dudajáték 
közben dalolni is tudott. A bőrt 
szőrrel befelé erősítették a fúvóká-
hoz és a síphoz, de. előfordult a 
szőrös (szőrrel kifelé fordított) vál-
tozat is. Szegedén Tanács Bukosza 
Ignác volt az utolsó bőrdudás, aki-
ről Tömörkény István és Bálint 
Sándor is írt. Mostani dudásaink 
közül Szurdi Zsolt és Nagy Gábor 
ifjú népművészek nevét említjük 
meg. A nyenyere, másként „teke-
rő megintcsak" olyan magányos 
hangszer, amely alkalmas volt 

akár lakodalmak tánckíséretére is. 
Alakját tekintve hegedűre emlé-
keztet, melynek tetején egy fake-
réken feszülő húr szólal dallam-
má, ha a billentyűket újjal hozzá-
nyomkodják. Két húr közül az 
egyik a dallamhúr, a másik a bőgő-
húr, s a korongot kézzel ütemesen 
kell hajtani aszerint, hogy lassú 
vagy gyors a nóta. Szájhagyomány 
őrzi, hogy lakodalmakban olykor 
együtt szólt a tekerő egy klarinét-
tal, de a duda nemigen tűrt maga 
mellett másik hangszert, legfő-
képpen dudát nem. Innen a szó-
lás, miszerint két dudás nem fér 
meg egy csárdában. Mondják: 
azért, mert nehéz volt összehan-
golni őket. Persze, ennek a szólás-
nak átvitt, az emberi értetlenke-
dést jelentő üzenete is ismert. 

Tápén magam is ismertem 
Nacsa Pétert és László fiát, akik 
disznótorban tekerőztek, s tu-
dom, jól mulattak mellettük. 

A már említett pávamozgalom 
idején néhány szegedi fiatal pró-
bálkozott tekerővel is, akik között 
„sokra vitte" a már emlegetett 
Szurdi Zsolt és kortársa Gulyás 
Ferenc, ifjú népművészek. Am ők 
már a folklór műsorokban szólal-
tatják meg a dévaványai Bársony 
Mihály által készített nyenyeré-
ket, hadd maradjanak meg ezek is 
a jövendő népzenészei számára. 

IFJ. LELE JÓZSEF 

CSOROG A TELEFON 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasz-
talataikat Dombai Tünde 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. 

UTCANEVEK 
Szegeden Szabó Gyula hiányolja 
a Kossuth sugárút kereszteződé-
seiben, valamint a Pulz és a Po-
zsonyi utca találkozásánál az ut-
canévtáblákat. Serege János, a 
Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. városüzemeltetési részleg-
vezetője elmondta, felmérik a 
környéket és pótolják a hiányzó 
feliratokat. 

MATY-ÉR 
A horgászok és az evezősök meg-
felelően szabályozott területet 
használhatnának a Maty-éren, 
mégis zavarják egymást - jelezte 
Czakó József. 

MAROS-PARTI KUTYÁK 
Póráz és szájkosár nélkül enge-
dik a gazdák kutyáikat a makói 
Maros-partra, és ezzel Veréb Ti-
bor szerint veszélybe sodorják a 
sétálókat és a horgászokat. 

TROLIVEZETO 
Trolival utazott, és leszállásnál a 
középső ajtóval odacsukta a férfit 
a figyelmetlen trolivezető - ne-
hezményezte a nyugdíjas házas-
pára 465-512-ről. 

SZÚNYOGINVÁZIÓ 
A hattyasi kiskertekben délutá-
nonként elviselhetetlen a sok 
szúnyog - írja a 20/365-2290-es 
számról érkezett SMS. 

FÜRDŐUDVAR 
Az esti színházi előadásokon 
rengeteg a szúnyog, nem lehet él-
vezni az előadást - panaszolta ol-
vasónk a 70/582-4234-es szám-
ról. 

PÉKÁRU 
Egy dorozsmai boltban vett ehe-
tetlenül nyúlós pékárut a 
30/458-105l-es számról telefo-
náló asszony. 

M á r a kérdeztük: 

Érmes lesz-e 
a világbajnokságon 
Risztov Éva? 

Következő kérdésünki 

Drága város-e 
Szeged? 

Küldje e l v á l a s z á t 
a kérdés napján 17 ó r á i g , 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! 

IGEN • NEM 
Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik. 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazhat az i n t e r n e t e n i s : w w w . d e l m a g y a r . h u 

MEGJÖTTÜNK 
VÁSÁRHELY 
KOCZKA KIRA IZABELLA 
Június 28., 9 óra 5 perc, 3000 g. Sz.: dr. 
Szabó Gabriella és Koczka Tamás (Hódme-
zővásárhely). 

SZEGED 

MAK0 
MURSA ZSANETT 
Június 27., 12 óra 58 perc, 2600 g. Sz.: Fe-
kete Erzsébet és Mursa Zoltán (Makó). 

SZENTES 
BEZIPATRIK 
Június 26., 23 óra 17 perc, 3890 g. Sz.: 
Susmánn Szabina és Bézi Béla (Kunszent-
márton). 
FÜLÖP ÁGNES JULIANNA 
Június 27., 13 óra 12 perc, 2380 g. Sz.: 
Szőke Rozália és Fülöp Gábor József (Szen-
tes). 

SOMOGYI DÁVID 
Június 27., 19 óra 30 perc, 3220 g. Sz.: Do-
monkos Anikó és Somogyi Miklós (Szeged). 
SÓLYA MARTIN 
Június 28., 0 óra 15 perc, 3300 g. Sz.: Gyó-
nj Erika és Sólya Sándor (Zákányszék). 
BUDÁCSIK ANDREA 
Június 28., 5 óra 0 perc. 3300 g. Sz.: Paksi 
Andrea és Budácsik György (Mezőkovács-
háza). 
SIMON PETRA 
Június 28., 7 óra 46 perc, 2980 g. Sz.: Sza-
bó-Galiba Ibolya Mária és Simon Péter 
(Bordány). 
PLUHÁR ANDRÁS MIKLÓS 
Június 28., 9 óra 40 perc, 3750 g. Sz.: dr. 
Fejes Zsuzsanna és dr. Pluhár András (Sze-

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETIES 
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 munka-
szüneti napokon pedig reggel 7.30 órától 
másnap reggel 7.30 éráig. Helye: Sze-
ged, Kossuth 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 

mailto:tok@delmagyar.hu
http://www.delmagyar.hu

