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Atvette-e a tankönyveket ? 
™ jj 

GYULAI RÓBERT 
kereskedelmi iskolai tanuló: 
- Igen. Nagyon drága volt most a 
családomnak. Semmilyen segítsé-
get nem kapunk, és még csak most 
kezdem ezt az új iskolát. Az augusz-
tus minden évben erre megy el, 
hogy az iskolai tanszereket és tan-
könyveket beszerezzük. Nem na-
gyon várom az iskolakezdést, de az 
új sulira egy kicsit kíváncsi vagyok. 

• POSTABONTAS 

In memóriám Németh Olivér 
Németh Olivér, szeretett építészmérnök-tanár kollégánk, tanárunk 
1957-től 1986-ig, nyugállományba vonulásáig tanított a Vedres Ist-
ván Építőipari Szakközépiskolában, ahol technikusok generációit ne-
velte sok türelemmel és nagy odaadással a szakma szeretetére, fó né-
hány tanítványát ő indította el az építészmérnöki pályán. 

„Olcsi" tanár úr 1926-ban született a Vas megyei Sárváron. Iskoláit 
Szombathelyen és Pécsett a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumá-
ban végezte, itt érettségizett 1945-ben. A Budapesti Műszaki Egyete-
men építészmérnöki diplomája megszerzése után egy évig műegyete-
mi tanársegédként dolgozott Major Máté professzor általános építé-
szeti tanszékén. 1951-től 1953-ig Szegeden, a honvédségnél dolgo-
zott főmérnökként, főhadnagyi rangban. 1953 és 1956 között 
Moszkvában, az Építőművészeti Intézetben a városépítészet-történet 
aspiránsaként tanult tovább. Kandidátusi szigorlatát elkészítette 
ugyan, de az '56-os forradalom kitörése miatt haladéktalanul haza-
tért, és a már kidolgozott disszertációját nem volt hajlandó megvéde-
ni a Szovjetunióban. 1957-től iskolánkban dolgozott mérnöktanár-
ként, 1969 és 1974 között igazgatóhelyettesként. Higgadt, bölcs em-
beri habitusa meghatározó volt a tantestületi nyugodt, alkotó légkör 
fenntartásában. A műszaki munkaközösség vezetője, 1957-tól a Pe-
dagógus Szakszervezet tagja, majd '58-tól szakszervezeti titkár. A 
Magyar Építőművészek Szövetségének tagja, 1968-ban miniszteri di-
cséretben részesült, 1970-ben pedig megkapta az Építőipar Kiváló 
Dolgozója kitüntetést. 

Tanári tevékenységének fókuszában az építészettörténet, ezen belül 
is a kedvelt stíluskorszaka, a román és gótikus építészet megszerette-
tése állt. Szakmai és módszertani szempontból egyaránt példamutató 
munkát végzett. Az oktatás mellett a felsőbb évesek néprajzi gyűjtő-
munkáját is irányította, s szakköre többször is elnyerte az ország leg-
jobb honismereti szakköre címet. Tanulói kiválóan szerepeltek az or-
szágos szakmai tanulmányi versenyeken. 

A „Tájak, korok, múzeumok" és a pedagógusokat összefogó „Fák-
lya" természetjáró mozgalmak tagjaiként bejárta az egész országot, s 
amikor lehetősége nyílott rá, Európát is. A szegedi civil közélet jelleg-
zetes, szeretetreméltó alakja volt, irodalmi és művészeti események 
rendszeres résztvevője. A szellem embere volt, igazi lokálpatrióta, aki 
élete végéig tudta szeretni és megszerettetni városunkat. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük! 
A Vedres István Építőipari Szakközépiskola tantestülete és diákjai, 

Szeged 

H0R0SZK0P 

O P KOS: Próbáljon elkerülni minden 
vitát ma, és inkább lassabban ha-

ladjon a munkával, minthogy valamit el-
rontson! Ez nem a megfelelő alkalom pénz-
ügyi helyzetének tisztázására. 

^ f f l BIKA: Egy üzleti jellegű v a c s o r á n 
* i megismerkedhet egy nagyon fontos 

személlyel, aki később ápolhatja karrierjét. 
L e g y e n határozott , és adja ö n m a g á t ! 

{ V } IKREK: Váratlanul pénz áll a ház-
hoz. és csak később tudja meg, 

hogy az egészet egyik barátjának köszönhe-
ti, aki mindenben a javát akarja. 

^ ¿ J RÁK: Bár bosszantja egyik rokona 
viselkedése, ne szálljon vitába ve-

le! A munkahelyén új üzletteleket szerezhet, 
ha jól bánik a szavakkal. 

t & J OROSZLÁN: Váratlanul rendkívüli 
üzleti lehetőség kínálkozik fel ön-

nek. Legyen megfontolt, és ne mondja el fű-
nek-fának a tervét, mert az akkor könnyen 
meghiúsulhat. 

SZŰZ: Olyan emberekkel dolgoz-
^ ^ zon, akiknek szintén vannak saját 
ötleteik, és nem félnek az újítástól. így sok-
kal hatékonyabb lesz a munka 

/ C A MÉRLEG: Ez egy furcsa nap. Úgy 
w w érzi, hogy valami nagy dolog van 
készülőben, de nem tudja, hogy mi is az va-
lójában. Legyen türelmes, és hamarosan 
fény derül mindenre! 

W SKORPIÓ: Egy vita túlságosan el-
I durvulhat ön és egyik barátja között Vi-

gyázzon, nehogy megbántsa barátját, mert való-
jában csak pillanatnyi nézeteitérésről van szó! 

J v . NYILAS: A mai nap bosszantó lesz, 
A i ! mert munkahelyén változások tör-

ténnek, amelyek teljes felfordulást teremte-
nek. Ma sok problémát kell megoldania! 

BAK: Egész nap arra az emberre 
T J * ! gondol, aki teljesen elbűvölte, és 
egy új kapcsolat megkezdését fontolgatja. 
Nyugodtan gondolkozzon, hiszen úgysincs 
semmi más feladata. 

VÍZÖNTŐ: A magánéletében izgal-
! mas dolgok történnek, és ez jó ha-

tással van az ön hangulatára, sőt még 
munkáját is boldogabban végzi. 

HALAK: Egy váratlan fordulatnak 
^ ^ k ö s z ö n h e t ő e n ebédnél kihasznál-
hatja jó beszédkészségét. Ha önmagát adja. 
fontos kapcsolatokat szerezhet. 

LUKACS DÁVID 
általános iskolai tanuló: 
- Augusztus 27-én már megkap-
tam. A testvéremét is én vettem 
át, mert ö még nyaralt a Balaton-
nál. Szerencsére kaptunk tan-
könyvtámogatást, így az enyém 
ingyenes lett az idén, de a testvé-
remé nagyon sokba került. Nem 
várom az iskolát, de az osztály-
társak már nagyon hiányoznak. 

VARGA BETTINA 
alapítványi iskola tanulója: 
- Még nem, mert az első iskolai 
napon kapjuk meg. Egy összegben 
fizette ki az apukám a tandíjjal 
együtt a tankönyvek árát is. Az is-
kolaszereket sem vettük meg, 
mert nem tudom, hogy mi lesz a 
követelmény. De már elkezdtem 
ismételgetni a tananyagot, hogy 
később könnyebb legyen. 

CSAVAS ENIKŐ 
gimnáziumi tanuló: 
- Még nem, ezután vesszük meg. 
Húsz-huszonöt könyvet kell 
idén megvásárolni, ami előrelát-
hatólag elég drága lesz. Mivel tá-
mogatást kapunk az iskolakez-
déshez, így talán kicsivel olcsób-
ban jutunk hozzá. Már átnéztem 
a tavalyi anyagot, hogy könnyebb 
legyen átvészelni az első heteket. 

Mára kértUxiük: 
Átvette-e 
már az iskolai 
tankönyveket? 

Következő kérdésünk: 
T u d j a - e , 
hogy kicsoda 
Chagall? 
Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! ( I G E N vagy NEM)! 

IGEN • NEM 
Az SMS aimliiása normál tarifa uemt történi.. 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazhat az interneten is: vAvw.delmagyar.hu 

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

Milyen jövő vár az emberiségre ? 
Nehéz tárgyilagosan beszélni az ember jövőjéről. Közismert, hogy 
romlanak a földön lakás feltételei. Ezért a futurológusok - a népsza-
porulat, a szennyeződés növekedése, az általános felmelegedés stb. 
címen - sok rosszat jövendölnek az emberiségnek. 

Látható módon erkölcstelenedik az emberiség. Ezért jelennek meg 
olyan állítások, hogy az elmajmosodás felé sodródunk, leleményes ál-
lattá lesz az ember stb. A külső szemlélő, ha csak a médiákból tájéko-
zódik, könnyen helyt ad az ilyen állításoknak. (Egyneműek házassá-
ga, melegek tüntetése, enyhe drogok megengedése, eutanázia stb.) De 
a komolyan gondolkodó teológus is azt mondja, ha megfeledkezik Is-
tenről az ember, ha vágyai, kívánságai kiszolgálójává lesz, akkor tény-
leg leleményes állattá válik és könnyen szenvedélyei rabja lesz. 

De - és ezt ugyancsak a teológus mondja - ez nem következik be, 
nem feledkezhet meg Istenről az ember, mert olyan kitörölhetetlen 
vágyai is vannak az embernek, amelyek a túlvilágra nyúlnak, amelye-
ket az embert szerető Teremtő oltott az ember természetébe és ezek a 
logikusan gondolkodó embernél értelmes Teremtőre utalnak. 

Ez a kettősség jellemző a ma emberére. Szeretné minden vágyát ki-
elégíteni, még rossz vágyait is. Ezt úgy teszi elfogadhatóvá, hogy ön-
megvalósításnak nevezi és nem foglalkozik azzal mi lesz ennek az 
eredménye. Másrészt hisz Istenben és annak segítségét is szeretné 
biztosítani önmegvalósításához. így nincs más választása, mint a ha-
mis Isten-képzet alkotása, akihez csak akkor fordul, ha a maga erejé-
ből nem tud boldogulni. És kéri segítsen, de úgy és akkor, ahogy és 
amikor ő akarja. 

A vallási ismeretek hiánya kedvez az ilyen helyzet kialakításának 
és ezért van ma sok olyan ember, aki Isten-hívőnek mondja magát, 
néha meg is jelenik a templomba, de pogány elvek szerint él. 

Ezt erősíti meg a medzsggori látnoknak, Ivánnak a kijelentése, 
amit nemrég mondott. Tele volt a templom és a látnók azt kérdezte a 
Szűzanyától: ugye örülsz anyám a tele templomnak? Ezek közül csak 
néhányan imádkoznak. A többség - és ezt én mondom - a maga el-
képzelte Istenhez fohászkodik. Azt szeretné, ha Isten azt tenné, amit 
ő kér. Nem ő akar Istenhez igazodni, nem az eseményeket akarja Is-
ten elképzelése szerint rendezni, hanem az Isten magatartásának vál-
tozásáért fohászkodik. 

Sajnos sok ilyen templomba járó van a világon. Ezért lenne nagyon 
fontos az előző generáció (szülők, nagyszülők) Isten terve szerinti 
szolgálata és a jövő generáció (gyermek, unoka) Isten terve szerinti 
nevelése. Ma az emberek nagy százalékánál ebben óriási hiányossá-
gokvannak. Ezért ilyen a világ, és ilyennek nem is szeretjük. 

KATONA PÁL, FÖLDEÁK 

CSOROG A TELEFON 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasz-
talataikat N. Rácz fudit 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-üzenetciket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

TORTAALLVANY 
Kerkápoly Noémi szegedi olva-
sónk kifogásolta, hogy a közel 14 
ezer forintos tortarendeléskor 
félretájékoztatták, mivel a torta-
állvány nem volt benne az árban, 
és utána zaklatták őt a cukrászda 
biztonsági emberei. 

SZEMÉT 
A 20/210-9877-ről panaszolta 
szegedi olvasónk, hogy Tarján-
ban a víztorony környéke nagyon 
szemetes, gondozatlan. 

KÖLCSEY UTCA 
A 20/323-0017-ről érkezett SMS 
írója a Kölcsey utca és a jogi kar előt-
ti útszakasz kátyússágát tette szó-
vá. Szégyen, hogy a város szívében 
ilyen utakon járnak az autósok. 

FÁK 
A 30/297-9842-ről jelezet szegedi 
olvasónk, hogy a Füge sor és Bala-
toni utca között lévő sportpályán, 
a csatornázás kapcsán történt fel-
töltés óta pusztulnak a fák. 

TANKÖNYVEK 
A 483-156-ról panaszolta szegedi 
olvasónk, hogy egyes iskolákban fi-

zetni kell a munkafüzetekért, míg 
más intézményekben nem. A meg-
hirdetett ingyenesség hol marad? 

SZENTMIHÁLYON 
A 419-631-ről reklamált a telefo-
náló amiatt, hogy a szentmihályi 
csatornázási munkák elméleti-
leg rég befejeződtek, de az utakat 
nem állítják helyre. Hatalmas 
sártengerben kell közlekedniük. 

SZEGEDI HÁZAK 
Gulyás Jenő szerint a megyeszék-
helyen illene törődni a Stefánia 
mentén, illetve a Belvárosi hídfő 
közelében lévő épületek állapotával 
is, nagyon rossz állapotban vannak. 

SÓHORDÓ UTCA 
Horváth András szegedi olvasónk 
sajnálatosnak tartja, hogy a Sóhor-
dó és Dugonics utcában az úttest-
nek csak egy részét - nem pedig 
teljes hosszában - javították ki. 

TRAKTOR UTCA 
Kiss István szegedi olvasónk fel-
háborítónak tartja, hogy a Trak-
tor utcában az úttestet, a csator-
názás után évek óta nem állítják 
helyre. 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
PIPICZ BENEDEK 
Augusztus 26., 14 óra 45 perc, 3850 g. Sz.: 
Szalma Csilla és Pipicz Péter (Ásotthalom). 
PESTERAC LARA 
Augusztus 27., 10 óra 50 perc, 3530 g. Sz.: 
Pejic Leonora és Pesterac Ratomir (Sze-
ged). 
MÁTÉ VIKTÓRIA 
Augusztus 27., 10 óra 53 perc, 3680 g. Sz,: 
Törőcsik Viktória és Máté István (Csong-
rád). 
JUHÁSZ KINGA 
Augusztus 27., 16 óra 40 perc, 2860 g. Sz.: 
Fekete Angéla és Juhász Tamás István 
(Szeged-Szőreg). 
FARKAS BENEDEK 
Augusztus 28., 6 óra 45 perc, 4140 g. Sz.: 
Megyesi Tünde és Farkas Gábor (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
GOMDIMATE IGOR 
Augusztus 26., 15 óra 5 perc, 3150 g. Sz.: 
Menyhár Edit és Gomdi György (Vásárhely). 
DANCSIK ADRIENN 
Augusztus 26., 22 óra 8 perc, 2880 g és 
DANCSIK TÍMEA 
Augusztus 26., 22 óra 10 perc, 2770 g. Az 
ikrek szülei: Csáki Erika és Dancsik László 
(Vásárhely). 
TÚRÁKCSABA 
Augusztus 27., 14 óra 10 perc, 3900 g. Sz.: 
Szegedi Erika és Túrák Csaba (Tótkomlós). 
BODRÉ KARINA ARANKA 
Augusztus 29., 2 óra 20 perc, 3180 g. Sz.: 
Tóth Aranka és Bodré Zoltán (Vásárhely). 

MAKÓ 
MUCSI REKA 
Augusztus 26., 20 óra 0 perc, 3200 g. Sz,: 
Tóth Orsolya és Mucsi Péter (Makó). 
FÜRI SZILÁRD TIVADAR 
Augusztus 27., 3 óra 55 perc, 3500 g. Sz.: 

Fürj Mónika Magdolna és Máriás Tivadar 
(Királyhegyes). 
FEJES VANESSZA 
Augusztus 27., 15 óra 45 perc, 2800 g. Sz.: 
Miskó Edina és Fejes József (Apátfalva). 
ASZTALOS CSENGE 
Augusztus 28., 21 óra 40 perc, 3800 g. Sz.: 
Risch Ilona és Asztalos Péter (Makó). 
KEREKESNÓRA 
Augusztus 28., 23 óra 5 perc, 3700 g. Sz.: 
Varga Sára és Kerekes László (Apátfalva). 

SZENTES 
LÁSZLÓ-KÓKAI 
VERONIKA PIROSKA 
Augusztus 26., 10 óra 30 perc, 3850 g. Sz.: 
Szakái Móniká Piroska és László-Kókai Ár-
pád (Szentes). 
KISS KAMILLA 
Augusztus 26., 18 óra 47 perc, 3920 g. Sz.: 
Szabó Ágnes és Kiss Krisztián János (Fábi-
ánsebestyén). 
NAGY ÁGNES ALETTA 
Augusztus 28., 6 óra 25 perc, 3050 g. Sz.: 
Lustyik Erika és Nagy lános (Szentes). 
TABAJDIZÉTÉNY 
Augusztus 28., 13 óra 15 perc, 3940 g. Sz.: 
Bugyi Zsuzsa és Tabajdi György Sándor 
(Szentes). 
MEGYERI RÓBERT 
Augusztus 26., 11 óra 40 perc, 3080 g. Sz.: 
Takács Tünde és Megyeri Róbert (Csong-
rád). 
SZABÓ MÁTÉ 
Augusztus 28., 4 óra 50 perc, 3370 g. Sz.: 
Kocsis Krisztina és Szabó Sándor (Csong-
rád). 
BANÁSZ BENDEGÚZ GÁBOR 
Augusztus 28., 11 óra 10 perc, 3440 g. Sz.: 
Zahorecz Beáta és Banász Gábor János 
(Békésszentandrás). 

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 
munkaszüneti napokon pedig reggel 
7 .30 órától másnap reggel 7 .30 óráig. 
Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 . 
(a Szilágyi utca felől). Tel.: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , 
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:kapcsolatok@delmagyar.hu
mailto:tok@delmagyar.hu

