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MEGKERDEZTUK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT 

Tudja-e, kicsoda Chagall í 

KATONA ZITA 
tanuló: 
- Sajnos nem hallottam eddig a 
nevét, pedig én is nagyon szere-
tek rajzolni. Hobbiból én is ké-
szítek grafikákat. A tárlatokon 
másokét is szívesen megnézem. 
A festészet annyira nem vonz, 
ettől függetlenül elképzelhető, 
hogy átmegyek erre a kiállításra. 

H0R0SZK0P 

Q L ^ K O S i M a fókuszáljon pénzügyeire, 
7 b í Fortuna ugyanis kegyes lehet a Ko-

sokhoz! A hónap utolsó napján nem várt 
szerencse érheti, esetleg nyeremény! 

BIKA: A hó utolsó napján a Bika te-
* I le van energiával, tettvággyal. Kollé-

gái irigykedve nézik jókedvét, hihetetlen ere-
jét. Segítsen az embereknek, ahol csak tud! 

f g IKREK: Egy vidám álom hatására 
¡jókedvűen kezdi a napot. Kapcsola-

tát szerelmével felfrissítheti, ha ma délután 
együtt mennek el szórakozni. 

^ ^ RÁK: Munkahelyén végre elmúlik a 
nyomott hangulat, így jó esély van 

az eredményes együttműködésre. Este 
menjen el szórakozni barátaival! 

Ö J í OROSZLÁN: Vigyázzon befekteté-
* * l s e i r e ! Ha nem figyel oda, könnyen 
elúszhat mindene. Ma ne vállaljon semmi-
lyen kockázatot a nagy haszon reményében. 

SZŰZ: Számos feladat vár a Szűz-
b e a hónap utolsó napján. Nem biz-

tos, hogy felkészült ezeknek a teljesítésére. 
Bármikor bátran kérheti kollégái segítségét! 

/ w \ v MÉRLEG: Ma nincs nagy kedve ki-
w w i d u g n i az orrát otthonról, de úgy tű-
nik, hogy nincs más választása, mert be kell 
mennie dolgozni. Este próbáljon meg lazítani. 

T g r SKORPIÓ: A reggel jó időpont arra, 
I hogy megbeszéljék otthoni pénzügyei-

ket, illetve a nyaralásuk költségeit Ha sokáig 
vár ezzel, később sok probléma adódhat. 

J k . j NYILAS: Szervezze meg jól a napi 
[programját, így egyaránt sikereket 

érhet el a munkahelyén és a magánélet-
ében is. Lehet, hogy este szórakozni hívják 
egy új helyre. 

^ BAK: Reggel mindent jól eltervez, 
T É j hogy semmit se felejtsen el. Hasz-
nálja ki új ötleteit és lehetőségeit. Meglátja, 
így a siker se marad el. 

VIZÖNTÖ: Újult erővel kezd mun-
^ M k ' káihoz. és úgy tűnik, jól halad. Ha 
továbbra is Ilyen szorgalmas, előléptetésre 
vagy fizetésemelésre számíthat. 

^ R J HALAK: Ha valóban egy nehéz ki-
^ ^ I hívásra vágyott, akkor ma megkap-
ja. Nyugodtan vesse bele magát a munká-
ba, így a nap végén elégedett lesz önmagá-
val. 

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. 

TÓTH JÁNOS 
tanuló: 
- Sajnos nem ismerem, nem hal-
lottam még a nevét. Nagyon rit-
kán járok múzeumba vagy kiállí-
tásra, ugyanis nem érdekelnek a 
művészetek. Műszaki iskolába já-
rok, ahol sokat kell rajzolnom, de 
főként műszaki rajzokat készítek, 
így leginkább azok érdekelnek. 

BALOGH ZOLTANNE 
rokkantnyugdíjas: 
- Nem igazán ismerem. Ritkán 
járok kiállításra, akkor is inkább 
itt, Vásárhelyen megyek el mú-
zeumba, galériába. Kirándulás 
alkalmával azonban szinte min-
den alkalommal megtekintjük 
annak a városnak a nevezetessé-
geit, ahol éppen járunk. 

OLAH LAJOSNE 
nyugdíjas kórházi alkalmazott: 
- Hallomásból ismerem, ám a ké-
peit még nem láttam, és nem is 

i tervezem, hogy megnézem. A 
színházat jobban kedvelem, a Sze-
gedi Szabadtéri Játékokat sűrűn lá-

; togatom. De szívesen megnézem a 
kiállításokat itthon, a vásárhelyi 
múzeumban és a képtárakban is. 

m POSTABONTAS 

Aranka néni tovább él tanítványaiban 
Dr. Péter Lászlóné Lakatos Klára Aranka, üsztelt ta-
nárnőnk, életének 79. évében, 2005. augusztus 9-én 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Koporsóját a Szőregi 
temetőben augusztus 12-én, déli 12 órakor édesanyja 
mellé helyezték el. Több százan megrendülten hallgat-
ták Gyulay Endre püspök úr búcsúbeszédét, amelyben 
felejthetetlen nevelőnk gazdag életútját is méltatta. 

Szegeden, 1926. december 7-én született. 1933 
őszén iratkozott be a szőregi elemi népiskola I. osztá-
lyába. 1937 őszén a szegedi Árpád-házi Szent Erzsébet 
leánygimnázium I. osztályában tanult tovább. Innen 
1938 februárjában átiratkozott a Dugonics utcai pol-
gári leányiskola I. osztályába. Különbözetivel éwesz-
tés nélkül folytathatta tanulmányait. 1941 júniusá-
ban fölvették a Miasszonyunkról elnevezett szegény 
iskolanővérek szegedi római katolikus leánylíceumá-
nak és tanítóképző intézetének I. osztályába. 1946 jú-
niusában népiskolai tanítói oklevelet szerzett. Mint 
jogutód, a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola 
1996 májusában díszoklevelet adományozott neki. 
Dobozon nevelőnőként dolgozott. 1947 novemberé-
től 1948 júniusáig helyettesítő tanító az újszőregj osz-
tatlan tanítású elemiben. 1948 szeptemberétől 
ugyanott helyettes tanítóként alkalmazták. A hivatali 
esküt ugyanabban a hónapban Makón tette le. 1949 
januárjában tüdőtuberkulózist kapott. Februártól a 
makói szanatóriumban kezelték. Közben áprilisban 
ugyanoda kinevezték. Még ebben az évben behelyez-
ték a szőregi központi iskolába. 1950 márciusában 
nevelő elnevezésű munkakörbe sorolták. 

1951 márciusában a felsővárosi templomban La-
kos Endre nászmise keretében eskette össze dr. Péter 
Lászlóval, a jelenleg híres, tudós professzorral. Még 
ebben az évben fölvételt nyert a szegedi pedagógiai 
főiskola magyar-történelem szakára. 1954 júliusá-
ban általános iskolai tanári oklevelet szerzett. 1964 
őszén beiratkozott a szegedi József Attila Tudomány-
egyetem bölcsészeti karára magyar szakos levelező 
hallgatónak. 1967 októberében középiskolai tanári 
oklevelet szerzett. 1969 novemberében behelyezték 
a szegedi Gagarin Általános Iskolába napközi veze-
tőnek, majd ugyanott tanári munkakörbe nevezték 
ki. 1970 júniusában azonos munkakörben a Guten-

berg utcai általános iskolába helyezték át. 1982 ok-
tóberében innen ment nyugállományba. 

A nagy ívű életút mögött arcok, élmények, együtt 
megélt történések törtek föl bennünk, a Péter László-
né tanítványokban. A gyerekkori éveink emlékezetes 
szakasza az 1958-1966 közötti évek, amikor Aranka 
néni osztályfőnökünk volt, emellett magyar nyelvet 
és irodalmat tanított. A szőregi központi általános is-
kola 5-8. osztályában mindent megtanultunk tőle 
ahhoz, hogy biztonsággal elindulhassunk a „nagybe-
tűs életben". Korát fölényesen megelőzve, született 
pedagógusi vénával, modern nevelési módszereket 
alkalmazott. Műveltségével és személyiségének va-
rázsával, rendkívüli érzékenységével fáradhatatlanul 
szépre és jóra nevelt bennünket. Mély átéléssel gyak-
ran olvasott föl Petőfi Sándor-, Ady Endre-, József At-
tila-, Kaffka Margit- és Móra Ferenc-műveket. Igé-
nyességet és finomságot tanultunk tőle. Sajátos fi-
gyelemmel fordult az egyszerű körülmények között 
élő, tehetséges gyerekek felé. Segítette, támogatta és 
fölkarolta őket, életútjukat egyengette. Különös báj 
jellemezte az arcát, amely báj mindenki mástól meg-
különböztette, és amely báj diákok ezreire hatott. Va-
lósággal vonzotta tanítványait, akikkel évtizedek 
múltán is tartotta a kapcsolatot. Alig pár éve, hogy ta-
lálkozott az 1966. évben végzett 8. osztályával, a volt 
szőregi kántoriskola helyén, a Kossuth Lajos Altalá-
nos Iskola egyik osztálytermében. Jókedvű és derűs 
volt. A tőle megszokott módon mindenki iránt ér-
deklődött, és mindenldhez nagyon kedves volt. Tö-
retlen kíváncsisággal hallgatta beszámolónkat az 
egyéni és szakmai boldogulásunkról. 

Most néma csöndben, dermedten álltunk a ko-
porsója mellett. Nem akarjuk elhinni, hogy többé 
nem lesz közöttünk rajongásig szeretett osztályfő-
nökünk. Mégis könnyebbé teszi lelkünket az a gon-
dolat, hogy amit kaptunk tőle gyerekszeretetből, 
emberségből, figyelemből, továbbadjuk másoknak. 
Az ő nevelői nagysága erre kötelez bennünket. 
Aranka néni tovább él az emberekben! 

DR. FARKAS OLGA FŐISKOLAI TANÁR, 
VOLT TANÍTVÁNYA ÉS AZ 1966-BAN VÉGZETT 

OSZTÁLYÁNAK TAGJAI, SZŐREG 

Károkozás és kártérítés 
Tulajdonomat képezi öröklés út-
ján egy polgári villa a XIX. század 
végéből, mely Fári Irén gyűjtésé-
ben a szegedi Móra Ferenc Múze-
um évkönyvében 2001. Studia 
Historicában szerepel. Barcsay 
Károly főgyógyszerész 1888-ban 
építette, és nyári laknak használ-
ta. Nagyszüleim, szüleim és jó-
magam is lakóháznak használjuk. 

Az M5-ös autópálya építése so-
rán a szállítójárművek a házam-
ban komoly károkat okoztak. 
2004. december 20-án a szatymazi 
polgármesteri hivatal építési ható-
sága jegyzőkönyvben rögzítette, 
olyan kitétellel, hogy az épület te-
herhordó szerkezetében komoly 
károsodás keletkezett (Gombkötő 
Lajos építész megállapítása). 

2005. január 7-én faxban tájé-
koztattam dr. Krivik Gábort, és 
mielőbbi intézkedését kértem a 
probléma rendezésére, a teher-
hordó szerkezet sérülésére, a fa-
lakon lévő 2-5 cm-es repedésekre 
és nem utolsó sorban a "hálószo-
bámban lévő 2-3 négyzetméteres 
mennyezetvakolat lehullására, s 

egyben jeleztem, hogy rövid időn 
belül az egész mennyezet le fog 
szakadni. A kb. 120-130 négy-
zetméter alapterületű, 4 méter 
belmagasságú lakóházban egyet-
len helyiség nem található, ami-
ben kár ne keletkezett volna. 

A gyors intézkedés eredménye-
képpen 2005. március 16-án Ku-
rucz Gyula az Igazságügyi Műsza-
ki Szakértői Intézettől felkeresett, 
fényképfelvételeket készített. 
Utólag tudtam meg, hogy az idős 
szakember arra való hivatkozás-
sal állapított meg 400 ezer forint 
kárt, hogy ha túl sokra értékeli, 
azt úgysem fizetik ki. Már akkor 
is nevetségesnek találtam az ősz-
szeget. A helyreállítás költsége 1 
millió 200 ezer-1 millió 400 ezer 
forintba kerül. Ezt követően a be-
terjesztett jegyzőkönyv alapján 
felkeresett Hegedűs Gábor a ba-
lástyai Debmut megbízásából, 
hogy a fényképfelvételeket a való-
sággal összehasonlítsa. A baj ott 
kezdődött, hogy két homlokzati 
fotó nem a lakóházamat ábrázol-
ta, a többi 8-10 fotó oké volt. Ez-

zel az úrral közösen megbeszél-
tük, nem kérek pénzt, helyreállí-
tást szeretnék. Továbbította a ké-
résemet Piri Tamás főmérnök-
höz. Három nap múlva Hegedűs 
úr telefonon jelezte, rendben a do-
log, szombaton egy vállalkozóval 
megkeres. Ez a dolog sajnos a mai 
napig csak ígéret maradt. Gond-
jaimat minden esetben, hol tele-
fonon, hol e-mailben jeleztem 
Krivik Gábor ügyvédnek. Gondo-
lom, megunta már a telefonálga-
tásaimat, és nagy sokára kikül-
dött egy másik szakértőt, Sári Já-
nost. Az eredmény lehangoló és 
elkeserítő volt. Krivik 2005. július 
29-én telefonon tájékoztatott, 
hogy a 15 panaszosból 3 ember-
nek ítéltek meg kártérítést, ami-
ből az egyik én vagyok. Kemény 
150 ezer forintról beszélt. Nem 
akarom a szakértő úr hozzáérté-
sét kritizálni, de röhejes az összeg 
a mai árak mellett. S amip legel-
keserítőbb, arról tájékoztatott az 
ügyvéd úr, hogy fellebbezés csak 
polgári peres úton lehetséges. 

KOVÁCS ELEKNÉ, SZATYMAZ 

CSÖRÖG 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-
tok/a delmagyur.hu címre küldhetnek. 

SZEKELYUDVARHELYIEKNEK 
A 30/9559-175-ről jelezte sze-
gedi olvasónk, hogy a hírekkel 
ellentétben tegnap reggel nem 
tudott hozzájutni ahhoz a 
csekkhez, amelynek segítségé-
vel eljuthatna a székelyudvar-
helyi árvízkárosultaknak szánt 
adománya. Harnos Csaba, a 
Szeged I. Posta vezetője kérdé-
sünkre elmondta: a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet 
korlátozott számú csekket juta-
tott el hozzájuk, amelyből reg-
gel még valóban nem tudtak ad-
ni a segíteni szándékozóknak, 
de délelőtt 10 óra óta már bárki 
be tudja fizetni adományát a 
nagypostán. 

BABAKOCSIVAL 
A 30/494-7503-ról SMS-ben ér-
kezett üzenet küldője úgy véli, 
hogy a kismamáknak nagy köny-
nyebbség lenne, ha megfelelő 
mértékű lejtési szöggel alakíta-

nák ki az utakat, épületi feljáró-
kat. 

SZAKVIZSGÁLATOK 
A 20/398-0816-ról kifogásolta a 
szegedi telefonáló, hogy a szakor-
vosi rendelésekre csak hosszú 
határidővel lehet eljutni. 

PARLAGFŰ 
A 416-572-ről jelezték, hogy 
Hattyastelepen, a Váltó u., Zen-
tai utca és a Hattyast Kecskéssel 
összekötő töltés által bezárt nagy 
területen nagy a gaz, sok a par-
lagfű. 

ÚT 
Szegedről, a 20/556-8516-ról pa-
naszolta olvasónk, hogy a Ke-
reszttöltés utca mögötti szerviz-
utat nem újították fel, pedig az 
nagyon rossz minőségű, az arra 
járó autók zaja emiatt elviselhe-
tetlen, de az autók is károsod-
nak. 

Mára kérdeztük 
Tudja-e, 
hogy kicsoda 
Chagall? 

Következő kérdésünk: 
Várta-e 
az iskolakezdést? 

I IGEN NEM 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) ! AiSMSuiniaiáumrmáltams/erotforteni 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazhat az in terne ten i s : www.de lroagyar .hu 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
SZELECZKI ERVIN RÓMEÓ 
Augusztus 29., 10 óra 0 perc, 4000 g. 
Sz.: Venkei Ágnes és Szeleczkl Ervin (Sze-
ged). 
HORPÁCSY KRISTÓF JAKAB 
Augusztus 29., 1 4 óra 3 perc, 3300 g. Sz.: 
Kertész Orsolya és dr. Horpácsy Balázs 
(Szeged). 
KOVÁCS JÁNOS 
Augusztus 29., 14 óra 45 perc, 3260 g. Sz.: 
Magony Ildikó és Kovács János (Csanyte-
lek). 
SZABÓ VIVIEN 
Augusztus 29., 23 óra 35 perc, 2880 g. Sz.: 
Szabó Mónika és Köves Zoltán (Jánosbal-
ma). 
MURÁTIDOMINIK BALÁZS 

Augusztus 30., 5 óra 40 perc, 2750 g. Sz.: 
Szécsényi Kata és Muráti Balázs (Szeged). 
SZABÓ KRISZTINA ÉVA 
Augusztus 30., 8 óra 5 perc, 3650 g. Sz.: 
Savanya Éva és Szabó Zoltán (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
DISZELI VIKTÓRIA 
Augusztus 29., 14 óra 30 perc, 3000 g. Sz.: 
Kádár Rózsa és Diszeli Zoltán Attila (Vásár-
hely). 

SZENTES 
CSEKŐ BERNADETT 
Augusztus 29., 15 óra 0 perc, 3230 g. Sz.: 
Baskor Marianna és Csekő Zoltán Lajos 
(Szarvas). 

Gratulálunk! 

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 sebészeti 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 felöl). 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. 

http://www.delroagyar.hu

