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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT 

Látott-e már operát \ 

BUZSAKI ÁGNES 
tanár: 
- Igen, nagyon szeretem az ope-
rát. Kedvenceim az olasz zene-
szerzők. Közülük kiváltképpen 
Puccini zenéjéért rajongok. Gu-
lyás Dénes előadásmódja tetszik 
legjobban, ezért sajnálom, hogy a 
rádióadókon egyre kevesebb ope-
rát közvetítenek. A szabadtéri 
Nabuccóját idén lakásfelújítás 
miatt nem tudom megnézni. 

H0R0SZK0P 

KOS: Egyik felettese ma olyan fel-
adattal bízza meg, amely megte-

remti a lehetőséget karrierje előrelendítésé-
re. Ne ijedjen meg, csak adja önmagát. 

^ B ^ BIKA: A gyakori fejfájás okozója az 
• I állandó stressz, és a rendkívül nagy 

munkahelyi nyomás. Egészsége érdekében 
próbáljon meg visszavenni a tempóból 

IKREK: Az új hét nyugodtan kezdődik, 
\ bár egy üzleti kérdésben vita alakulhat 

ki a munkahelyén. Este vigye el szerelmét va-
csorázni, és beszéljék meg a tegnap történteket. 

^ ^ RÁK: Ne adjon kölcsön egyik barát-
íjának se, mert azzal elronthatja a 

kapcsolatukat Délután izgalmas romantikus 
kalandba keveredhet tiatal ismerősével. 

Q j OROSZLÁN: Egyik kollégája na-
* " I g y o n felbosszantja azzal, hogy egy 
teljesen lényegtelen dolog miatt siránkozik, 
és így akarja felhívni magára a figyelmet. Az 
estét töltse otthon családjával. 

SZŰZ: Fiatal rokona új terveiről 
'kérdezi a véleményét, de ön nem 

veszi ezt komolyan, és ezzel könnyen meg-
sértheti őt. 

A / \ MÉRLEG: A mai napon az idő lesz 
• w i a legnagyobb ellensége. Ha nem fi-
gyel oda, lekéshet egy fontos megbeszélés-
ről, vagy egy baráti találkozóról. 

V SKORPIÓ: Ha állandóan karrierje 
^/¡ jövőjén gondolkozik, könnyen lema-

radhat néhány most kínálkozó lehetőségről. 
Éljen a mának, ne tervezgessen túl sokat. 

Á . NYILAS: Az új hetet frissen kezdi. 
ide lehangolja az unalmas munka. 

Szívesebben végezne egy nehéz feladatot, 
de nem kap, ezért egész nap unatkozik. 

BAK: Sikeres vállalkozása révén 
Z J 9 . i nagy népszerűségre tesz szert, me-
lyet felhasználhat egyéni tervei megvalósí-
tására. Próbáljon minél több új üzleti kap-
csolatot és támogatót szerezni magának. 

j VÍZÖNTŐ: Közeli barátja teljesen 
4 f t l $ kiszámíthatatlan, mióta belekezdett 
új vállalkozásába, ezért beszélnie kell vele, 
mielőtt mindenkit magára haragít. 

g HALAK: A munkahelyén össze-
^ ^ I csapnak a feje fölött a hullámok, és 
semmit sem sikerül ma befejeznie, ezért úgy 
érzi, hogy az egész világ ön ellen fordult. 

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. 

CSERHALMI LASZLO 
kereskedelmi vezető: 
- Nem, nem szeretem. Egy zenei 
műfajt sem kedvelek különöseb-
ben. Kikapcsolódásként éppen a 
hétvégi házamat újítom fel, köz-
ben természetesen szól a rádió. 
Mindig valamelyik szegedi keres-
kedelmi adót hallgatom. A mun-
kámra is figyelni tudok közben, 
és bemondják a legfrissebb híre-
ket, aztán visszaváltanak zenére. 

JEGA-SZABO DÁNIEL 
marketingmenedzser: 
- Igen. Tavaly kaptunk jegyet a 
szabadtérire, és mi szerencsére 
végig láttuk Verdi operáját, a Na-
buccót. Látványos és kimondot-
tan szórakoztató előadást néz-
hettünk meg. Ha én választok 
zenét magamnak, a könnyebb 
műfajt hallgatom rádión. A diva-
tos magyar és külföldi együttesek 
műsorára állítottam a keresőt. 

JEGA-SZABO ALEXANDRA 
gimnazista: 
- Igen, én is a Nabuccón voltam 
először. Élvezetes előadásnak tar-
tottam. Zenét inkább szórakozó-
helyen hallgatok, és nagyon sze-
retek táncolni az ütemes, gyors 
számokra. Régebben egy éven ke-
resztül tanultam is a mozgást, 
most a legfantáziadúsabb koreog-
ráfiát a DJ-k által összeállított 
egyvelegekre ropom. 

P0STAB0NTAS 

Dl Nagy László (1914-2005) 
Szomorú szívvel közöljük, hogy dr. Nagy László 
egyetemi tanár, a szegedi egyetem emeritus pro-
fesszora 2005. június 26-án váratlanul elhunyt. 

Dr. Nagy László 1914. január 11-én született Buda-
pesten. Tanulmányait a debreceni egyetem jogi karán 
folytatta, ahol 1936-ban avatták doktorrá, 1941-ben 
bírói-ügyvédi szakvizsgát tett. Jogászi pályáját a Kincs-
tári Jogügyi Igazgatóságon kezdte, majd bíróságon volt 
fogalmazó, illetve ügyvédi tevékenységet folytatott. 
1948-tól az államigazgatásban dolgozott, előbb az Or-
szágos Munkabér Megállapító Bizottság törvény elő-
készítő osztályának vezetőjeként, majd hivatal átszer-
vezései során is (Minisztertanács bértitkársága, Mi-
nisztertanács titkárságának munkaügyi osztálya) vál-
tozatlanul megőrizte munkakörét. Az önálló Munka-
ügyi Minisztérium felállítását követően a munkajogi 
önálló, majd főosztály vezetője volt 1974-ig. 

Tudományos tevékenysége 1948-tól bontakozott 
ki. Az állam- és jogtudomány kandidátusa fokozatot 
1954-ben, az MTA doktora fokozatot 1966-ban 
nyerte el. A szegedi egyetem jogi karán 1957 szep-
temberétől egyetemi docensként, majd 1958 áprili-
sától kinevezett egyetemi tanárként dolgozott. 
1984-ben vonult nyugalomba. 1985-ben kezdemé-
nyezte a „Nemzetközi Munkajogi, Munkaügyi Kap-
csolatok és Szociális Jogi Szeminárium" szervezését. 
A kezdeményezést mind az Európa Tanács, mind a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet támogatta. 

Dr. Nagy László professzor a világ közel 80 orszá-

gában tagegyesülettel rendelkező Nemzetközi Mun-
kajogi és Szociális Jogi Társaságnak 1958-tól tagja, 
1963-tól végrehajtó bizottsági tagja, 1988 és 1991 
között elftöke, ezt követően tiszteletbeli elnöke volt. 

Tudományos kutató munkáját jelzi több mint 
300 publikációja, melyek harmada idegen nyelven 
jelent meg. Több külföldi szakfolyóiratnak volt 
szerkesztőbizottsági tagja. 

Oktatási és tudományos tevékenységéért 
1996-ban a görögországi Demokritos Egyetem Taná-
csa a honoris causa doktori címet adományozta. A 
JATE Egyetemi Tanácsa a József Attila-emlékplaket-
tet adományoztat számára. A Magyar Jogász Szövet-
ség a Szalay László-emlékéremmel, a Munkaügyi 
Miniszter 1992-ben Munkaügyért díjjal tüntette ki. 
2002-ben az SZTE iskolateremtő munkássága elis-
meréseként Klebelsberg Kunó-díjjal tüntette ki. 

Személyében nagy tudású, széles látókörű tudóst, le-
bilincselő előadót, a munkavállalók érdekeiért mindig 
harcba szálló professzort tisztelhettünk. Halálával a 
Szegedi Tudományegyetem meghatározó egyéniségét, 
kiváló kutató-oktatóját veszítette el. Emléke, szelleme 
tovább él kollégáiban, hallgatóiban és tisztelőiben. 

DR. SZABÓ IMRE DÉKÁN, 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM-

ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR, 
DR. HAIDÚ JÓZSEF TANSZÉKVEZETŐ, 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAJOGI 
ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK 

fanus-követő vásárhelyiek 
Az ellenzék diktált a megyei köz-
gyűlésen címmel olvastam tudó-
sítást Bakos András tollából. A 
tudósító tudósít, a politikum 
tizál. A kérdés csűr* ' ki iio-
gyan teszi, anut tesz: Esetünk-
ben az újságíró korrekt módon 
tárja elénk a történteket. A poh-
tikusok, ez esetben a megyei köz-
gyűlés fideszes politikusai már 
nem dicsekedhetnek ezzel a kor-
rektséggel. 

Tudom, mert hirdetik, hogy a 
Fidesz egy nagy gyűjtöpárt. Eddig 
nem tudtam, amit most tudni 
vélek, hogy közöttük van Janus, 
a római mitológia kétarcú istene 
is. Janus kétarcúságát azzal indo-
kolták, hogy minden ajtó befelé 
is visz a házba, kifelé is. Igaz, azt 

mondták, Janus a múltat és a 
jövőt egyaránt ismeri. 

A megyei fideszes képviselők el-
ieiie szavaztak a megyei közgyű-
lés több mint nyolcszázmillió fo-
rintos tervezett hitelfelvételének. 
Csak zárójelben jegyzem meg, tu-
domásom szerint a megyei köz-
gyűlés eddig hitel igénybevétele 
nélkül gazdálkodott. Szívem sze-
rint szavaztak. A hitelek felvétele 
minden esetben magában hor-
dozza, hogy a hitelt igénybe vevő 
bizony „adósságcsapdába ke-
rül"-het. Jól látja ezt a Fidesz a 
megyei közgyűlésben. De a vásár-
helyi körtöltés mágikus ereje va-
lószínűleg hatással van a Fi-
desz-tagokra, mert ugyanezt az 
igazságot a több mint hétmilliárd 

adóssággal terhelt vásárhelyi ön-
kormányzat esetében direkt jó-
nak, sok esetben bölcs előrelátás-
nak, sőt hőstettnek állítják be. 

Teszik ezt azok a vásárhelyi Fi-
desz-tagok, akik a megyei önkor-
mányzatban (joggal) óvnak az 
adósságcsapdától, a vásárhelyi-
ben meg mindenre fittyet hány-
nak, és nekik mindig igazuk van. 
Talán nemcsak Janusnak, a Fi-
desznek is két arca van? 

Vásárhelyiként mondom, saj-
nos az igazmondást most a me-
gyei közgyűlésben gyakorolták az 
urak, és Vásárhelyen évek óta a 
másik arcukat mutatják. 

HAVRÁNEK FERENC 
ÓNK. KÉPVISELŐ,* 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

Hagyományos lakóterek és a klíma 
Olvasom a sorozattá duzzadó 
cikket a klímákról. Építészként -
elismerve természetesen, hogy 
vannak terek, ahol a gépészet el-
engedhetetlen - azt kell monda-
nom, hogy a hagyományos lakó-
terekben a klíma telepítése fölös-
leges pazarlás! A nálunk éssze-
rűbben gondolkozó népek a költ-
séges és energiapazarló gépészeti 
beruházások helyett a hőszigete-
léseket preferálják. 

A falakon minimum 10-16 cm 
(sőt passzív házaknál néhol 30 
cm), a tetőben minimum 25 cm 
- nem roskadó - hőszigeteléssel 
a 0.2-0.3 W/m2K körüli U- (ré-
gen k-j érték biztosítható. Ez -
természetesen az üvegfelületek 

nyári megfelelő árnyékolásával -
nemcsak azt jelenti, hogy akár 
megspórolható a klimatizálás, 
hanem azt is, hogy a téli időszak-
ban nagyon jelentős fűtőenergia-
megtakarítás érhető el! (A fala-
kon jelentkező hőveszteség akár 
ötödére, tizedére csökkenthető!) 
16 cm PS lapvastagsággal szá-
molva a munkálatok összköltsé-
ge |anyag+díj+állvány) kb. 8500 
Ft /m2 + áfa, ami nem kevés, 
azonban egy minőségi klíma sem 
filléres beruházás. 

Míg a szakszerűen kivitelezett 
hőszigetelés egy egyszeri beruhá-
zás, a klíma folyamatos karban-
tartást igényel, és „gyártja" a vil-
lanyszámlát. (Nem hiába támo-

gatják az áramszolgáltatók a te-
lepítésüket.) 

Megjegyzem: manapság már 
Németországban, Ausztriában 
egyre több helyen építenek ún. 
passzív házakat, (melyeken már 
kémény sincsen, mert nem kell, 
mivel nincsen szükség az álta-
lunk hagyományosnak ismert fű-
tési rendszerre (!), ami azt jelenti, 
hogy olyan hőtechnikailag átgon-
dolt épületeket építenek, rhelyek-
nek az energiafelhasználása töre-
déke az általunk használtakénak, 
és az is napenergia. 

KAKUSZI NORBERT 
OKL. MAGASÉPÍTŐ 

ÜZEMMÉRNÖK, ÉPÍTÉSZ, 
MŰSZAKI SZAKÉRTŐ, SZEGED 

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-iizeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tokéi delmagyar.hu címre küldhetnek. 

CSATORNAFEDOK 
Erményi Györgyné szegedi olva-
sónk panaszolta, hogy a Brüssze-
li krt. Bertalan híd felőli szaka-
szán a megsüllyedt csatornafe-
dőkben zökkenő kamionok zaja 
lassan az elviselhetetlenség hatá-
rát súrolja. 

KARCSIRA 
Biczók István sándorfalvi olva-
sónk véleménye szerint Karcsika 
édesanyjának, de minden gyer-
meket vállalónak időben át kelle-
ne gondolni, hogy ki lesz gyerme-
ke apja, és válás esetén milyen kö-
vetkezményekre számíthat. Az 
apának ugyanis szintén joga van 
nevelni gyermekét, és megismer-
tetni vele nemzete kultúráját. 

FORGALOMIRÁNYÍTÁS 
Dr. Molnár Andor szegedi olva-
sónk hiányolja a rendőri jelenlé-
tet, amikor a forgalmas utakon 
valamiért kikapcsolják a jelző-
lámpákat. A telefonáló szerint a 
forgalmas csomópontokban ki-
alakult krízishelyzetekben sokat 
segítene a rendőri irányítás. 

TÖRTÉNELEM 
Ábrahám Bertalan szegedi olva-
sónk véleménye szerint a közel-
múlt történelmi eseményeiről 
csak azok tudnak pontos képet 
festeni, akik maguk is átélték az 
eseményeket. Olvasónk ott volt 
a Korvin-közben, ismerte az 
ÁVO-sok tevékenységét is. Nagy 
Imre pedig bizonyítottan, életét 
adta ezért az országért. 

TELEFONTÁRSASÁG 
A 440-881-ről panaszolta alsó-
városi olvasónk, hogy az egyik 
telefontársaság munkatársa kis-
korú gyermekével íratott alá egy 

szerződést, amely a szolgáltatás 
igénybevételéről szól. Az erősza-
kos ügyfélszerzés, illetve megtar-
tás több szolgáltató részéről egy-
re gyakrabban tapasztalható. 

HATTYAS 
A 20/555-4997-ról jelezte olva-
sónk, hogy Hattyason, a Rende-
ző tér környékén az autósok nem 
veszik figyelembe a 30-as táblát. 

SZABADKAI ÚT 
Kiss Dezső kifogásolja, hogy az 
EU-kapujában, Szegeden, a Sza-
badkai úton nincs hulladékgyűj-
tő konténer. A rossz minőségű 
utak mellett most még szemét 
látványa is fogadja a városba ér-
kezőket. 

JÖVEDELMEKRŐL 
Soós István szegedi olvasónk 
szerint elfogadhatatlan, hogy 
amikor támogatást kér valaki, 
akkor a jövedelembe beszámít az 
özvegyi és a saját nyugdíj is, míg 
ha kölcsönt akar felvenni, akkor 
csak a saját nyugdíjat veszik fi-
gyelembe. 

BUSZMEGÁLLÓ 
A 436-596-ról panaszolták, hogy 
az újszegedi sportcsarnokkal 
szemben lévő buszmegállónál 
nincs kiemelt útpadka, így a bu-
szok felszaladnak a járdaszegély-
re és letörik azt. Balesetveszélyes 
ott a le- és a felszállás. 

MAKÓ 
A 209-783-ról makói olvasónk 
örvendetesnek tartja, hogy na-
gyon szépen virágosítják Makó 
belvárosát, de jó lenne, ha a 
Honvédban lévő nádasokat, par-
lagfüves területeket is rendbe 
tennék. 

Mára kérd 
Látott-e már 
operát? 

Következő kérdésünk: 
Evett-e már 
idén dinnyét? 

I G E N N E M 
Küldje e l válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! AJ SMS uimlézá* mmé! urfa törtéi 

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

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) ve-
szi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi 
ügyeletet a sebészed 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). Telefonszáma: 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-
lefonszám: 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. 


