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M E G K E R D E Z T U K A Z O L V A S O T 

Imponálóak az erős emberek ? 

DEÁK EMESE 
gimnazista: 
- Igen, de hozzáteszem, ne le-
gyen hurkásra kigyúrt izomagy. 
Fontos az egész férfi megjelenése 
egyben. Legyen jóképű és legyen 
kisugárzása. Ehhez természete-
sen jól illik a szegedi vízipólós fi-
úkhoz hasonló testalkat. Ha erős 
és imponáló fiúra gondolok, elő-
ször a szegedi kézilabdás, Vad-
kerti Attila jut eszembe. 

H0R0SZK0P 

g j P KOS: Ne igyon előre a medve bőrére! A 
í Kos karrierje dominálhat a mai napon, 

önnek azonban csak a biztosra szabad mennieL 
Elégedjen meg a felkínált lehetőségekkel I 

BIKA: Ne akarjon mindenkinek 
* I megfelelni ezen a reggelen. Gondol-

jon méltóságára és saját közérzetére is! Vi-
selkedjen természetesen, fesztelenül! 

^ f j IKREK: Anyagi helyzetén könnyen ja-
víthat, ha gyakoriahas oldalát hasz-

nálja! Gondolkodjon, és lépjen a tettek mezejé-
re! Ne csak elméleti síkon oldja meg a dolgokat! 

^ ^ RÁK: Ne hallgasson másokra, ne ve-
^ ^ 1 gye figyelembe a rosszmájú pletykákat. 
Saját szemével kell meggyőződnie a dolgokról! 
Saját belátása szerint kell cselekednie is. 

A j OROSZLÁN: Ügyeljen megjelené-
* + s é r e ! Ruhái legyenek elegánsak, 
nem kell a legújabb divatot követniük! 
Szánjon időt és pénzt egy jó fodrászra, koz-
metikusra is! 

^ ^ SZŰZ: Számos meglepetés tarkítja 
1 meg napját. Unatkozni biztosan nem 

fog, kedves Szűz! Élvezze a pezsgő életet, az 
önnel törődő emberek kedves társaságát! 

MERLEG: Régi jó barátjától kapott 
¡hírek segíthetik munkájában. A pro-

jektjét kitűnően tervezi, kollégái is ön mellett 
állnak. Családjára viszont kevés idő jut. 

W SKORPIÓ: Munkahelyén rosszul 
' ív!érzi magát, mikor dolgoznia kell, 

míg kollégái beszélgetnek. Ez esetben csap-
jon szét közöttük! Ha nem szól rájuk, to-
vábbra is ön dolgozik helyettük. 

. NYILAS: Pénzveszteséget jelez a 
í bolygók állása, nem a Nyilasnak áll 

a szerencse. Ne hagyja hát rábeszélni sem-
milyen befektetésre, üzletre! 

BAK: Ha ismerősének támogatásra 
TJ^Ivan szüksége, álljon hát mellette! 
Biztassa őt, erősítse meg elhatározásában! 
Estéjét viszont már töltse kedvesével! 

VÍZÖNTŐ: Karrierjébe jelentős ma-
¡gánéleti változás szólhat bele. Nem 

mondható, hogy minden a tervei szerint ha-
lad. Állnia kell a sarat a Vízöntőnek. 

ftj HALAK: Fiatal barátja bizonyára 
^ ^ I s o k dologról másképp gondolkodik, 
mint ön. Ezt ne negatívan fogja fel! Tanulhat 
sokat az illetőtől, ötvözze kettejük nézeteit! 

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. 

KRISZTIN ZSAKLIN 
gimnazista: 
- Igen, bár nem ez a legfonto-
sabb. Legyen inkább arányos for-
más alkatú az az erős férfi. A te-
kintetén csillanjon meg az érte-
lem. Emellett persze a kitartását 
és akaraterejét is bizonyítsa: le-
gyen erős a lelke. A felpumpált 
látvány amúgy mulandó, a fe-
gyelmezett sportolók sem erre 
törekszenek. 

KASZA ZSUZSA 
nyugdíjas külkereskedő: 
- Igen, megnézem. Szép látvány, 
ha egyenletesen építi fel a testét 
az erős ember. Az erő ugyanak-
kor nem csupán az izmokban 
mutatkozik meg, sőt baj, ha csak 
a külcsín izmos. A lelkierő a leg-
lényegesebb. Ilyen szempontból 
én is erősnek érzem magam, de 
bizony ehhez a lelket folyton 
edzeni kell. 

HERNÁDI KLARA 
vegyész: 
- Nem. A belső értékek sokkalta 
többet jelentenek. A belső erő pe-
dig megnyilvánul az őszinteség-
ben és a tartós barátságban. Acé-
lozza a türelem és jókedély. Meg-
feledkezünk róla gyakran, meny-
nyire szükségünk van a humor-
érzékünkre és a tapintatra, ami-
kor annyira túlsúlyba került a 
külső megjelenés. 

POSTABONTAS 

Az újra felfedezett Makói énekeskönyv 
A régi latin mondás így hangzik: Habent sua fata 
libelli. E szerint a könyveknek is megvan a ma-
guk sorsa. A mostani tapasztalat azt mutat ja , a 
kéziratoknak még inkább megvan a maguk ka-
landos sorsa. Az utóbbi években egy korábban fe-
ledésbe merült, újra felfedezett becses makói kéz-
iratos anyagra hívta fel a figyelmet az irodalom-
történeti és néprajzi alapkutatás. Az irodalomtör-
ténészek és néprajzkutatók szakértői körén kívül 
eddig igazából még nem vált ismertté a Makói 
énekeskönyv (XVIII. sz.- 1826.). Az irodalomtu-
domány és a művelődésiközkinccsé-tétel szem-
pontjából erről a forrásanyagról érdemes most 
szót ejtenem. 

A Makói énekeskönyv eredeti kéziratanyagát 
Molnár Ambrus ny. ref. esperes találta meg új-
ra. Ennek jóvoltából a szövegek újrafelfedezé-
se, feltárása, megismerése nyomán a makói 
múlt ra vonatkozó irodalom- és művelődéstör-
téneti ismeretanyagunk tovább gyarapodhat. A 
Makói énekeskönyv (XVIII. sz. vége - 1826.) 
közköltészeti anyagának legavatottabb szakér-
tője Küllős Imola, a kiváló folklórkutató és 
egyetemi tanár. Egy 1997-ben megjelent kiad-
ványban vőfélyverseket közölt a Makói énekes-
könyv anyagából. 

Stoll Béla A magyar kéziratos énekeskönyvek 
és versgyűjtemények bibliográfiája (1542-
1840) című, a Balassi Kiadónál második, javí-
tott kiadásban 2002-ben megjelent kézikönyv-
ében az 1267-es tételszám alatt a Makói éne-
keskönyv című kéziratos gyűj teményt is fel-
tünte t i . Itt olvasható, hogy a makói református 
egyház irattára által őrzött, 76 levelet tartal-
mazó kézirattári egység Makón összeállí tott 
közköltészeti, népi és archaikus szövegekből 
áll. Erről a régi versekben gazdag kéziratos kö-
tetről Stoll Béla három évvel ezelőtt megjelent 

bibliográfiája rövid, cím szerinti tar talmi is-
merte tőt adott. 

Küllős Imola Közköltészet és népköltészet cí-
mű akadémiai doktori disszertációja 2004-ben 
könyv alakban is megjelent. A szerző a könyv 
példatárában a Makói énekeskönyvben található 
vőfélyversekből és tálalórigmusokból összesen 
hét szemelvényt tett közzé. Innen a tálalórigmu-
sok közül, érdekességként a Tsigáról címűt az 
eredeti régi írásmódot tükröző formában idé-
zem: „Imé fel hoztam a tyúk húst sok kunkorgós 
tsigaval, / Mejet a szakátsok tsinaltak isztergá-
val. / Kóstólyák meg tsak kelmetek is, egyenek 
belőlle, / Bizony tüdőm, minden jókat fognak 
szólni felölle!" 

A Régi Magyar Költők Tára XVIII. század címet 
viselő forráskiadvány-sorozat tagjaként, a Küllős 
Imola által bevezető tanulmánnyal ellátott, sajtó 
alá rendezett és Csörsz Rumén István munkatársi 
segédletével kiadott Közköltészet 1. Mulattatók c. 
kötetben és Küllős Imola Közköltészet és népkölté-
szet (2004) című könyvében hivatkozások találha-
tók a Makói énekeskönyvre. A Közköltészet c. em-
lített kiadványban Küllős Imola verseket adott ki a 
Makói énekeskönyv anyagából. 

A XVIII. század végi és a XIX. század eleji iro-
dalomtörténet megoldatlan kérdéseit vizsgáltam, 
és a makói közköltészet forrásainak számbavéte-
le alkalmával találtam rá a Makói énekeskönyv 
problémájára. Mindez a helytörténeti tudás ré-
szévé válik mostanában. A Makói énekeskönyv 
nevezetes kéziratanyagát a Makó történetével, 
irodalomtörténetével, néprajzával foglalkozó 
helytörténetírás eddig még nem dolgozta fel. 
Most már megkezdődtek az előmunkálatok. Az 
önálló kötetben történő megjelentetés a közeljö-
vő szép feladata lesz. 

BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON, FÖLDEÁK 

Változások a szőregi sportegyesületnél 
A Szőregi Rákóczi Sportegyesület 
a közelmúltban a sporttelepen 
tartotta meg rendkívüli közgyű-
lését. A közgyűlésen 29 egyesüle-
ti tag vett részt, és egyhangú sza-
vazattal a nagy múltú egyesület 
elnökévé választotta dr. Raskó 
Zoltán száj sebészt, aki a nícgyei 
I. osztályban szereplő labdarúgó-
csapat játékosa. A tehetséges 
sportember korábban testvéré-
vel, Tamással a Szegedi Vasutast 
is erősítette. Az új elnök hozzá-
szólásában tervszerűbb és követ-
kezetesebb munkát ígért, fontos-
nak tartotta a szponzori kapcso-
lat kiépítését és az önkéntes 
munkát is vállaló baráti kör ki-
alakítását. A közgyűlés a szám-
vizsgáló bizottság elnökévé id. 
Móra Tibort választotta, akinek 
feladata az egyesület pénz- és va-
gyongazdálkodásának felügyele-
te, ellenőrzése és kedvező irány-
ban történő befolyásolása. Sport-
szakmai ismeretei erre biztosíté-
kot adnak. 

A közgyűlést követően az új el-
nök irányításával megtartotta el-
ső elnökségi ülését a vezetőség. A 
határozatképes számban jelenlé-
vő elnökség (6 fő) az egyesületi 

alapszabály szerint elnökhelyet-
tessé választotta Hernek Péter 
ismert vállalkozót. A testület 
döntése értelmében a sportszak-
mai teendőket az elnök, míg a 
pénzügyi és vagyongazdálkodási 
feladatokat az elnökhelyettes 
fogja ellátni, megfelelő jogi elha-
tárolással és teljes körű felelős-
séggel. A közgyűlést követően 
Szabó István „szőregi sikeredző-
től" a következőket tudtuk meg: 
Az elmúlt szezonban elért 7. hely 
szenzációs teljesítmény, jó kol-
lektíva alakult ki, pedig mind-
össze 12 játékos alkotta a kere-
tet. Sok esetben cserére se nyílt 
lehetőség. A csapat erőn felül tel-
jesített. A helyezés megtartása 
csak erősítéssel lehetséges. 

A csapat személyi összetétele 
alapvetően változatlan, egyedül 
és sajnálatunkra a rendkívül 
szorgalmas és megbízható Tóth 
Attila védőt kell nélkülözni eb-
ben a szezonban tanulmányai 
folytatása miatt. A csapathoz ér-
kezett: Szabados Csaba, Bogdán 
Péter és Krisztin Balázs (csatá-
rok) az Algyő Sk-tól. Szabados 
Csaba az Algyő csapatában is 
több ízben bizonyította gólérzé-

kenységét. Visszatért Tápéról az 
anyaegyesületébe a tehetséges 
Tóth Tamás és új igazolás Bodó 
Attila középpályás. Bazsó Ferenc 
Üllésről, Tímár Lajos Móraha-
lomról érkezett a csatársort erő-
sítve. Joó Györgyöt az UTC-ből 
csábította el az edző. Hegyközi 
Bálint középpályás, korábban 
már játszott a Szőregben, Angliá-
ból hazatérve ismét a csapat ren-
delkezésére áll. 

A csapat - köszönhetően Szabó 
Istvánnak - erősödött, a keret je-
lentősen bővült. Ezt bizonyítja , 
hogy a IV. ifj. Lakatos Árpád lab-
darúgó emléktornát a Szőregi 
Rákóczi SE nyerte, oly módon, 
hogy a döntőben a Tápé kiváló 
együttesét 5-1-re győzte le. Sza-
lai István edző barátom meg is 
jegyezte, jó csapat benyomását 
keltette a Rákóczi. A torna leg-
jobb védője címet dr. Török Gyu-
la, míg a gólkirályi címet dr. Ras-
kó Tamás nyerte el. 

Egyébként a tornán első ízben 
elnyert kupát és oklevelet a csa-
pat felajánlotta ifj. Lakatos Árpi 
szüleinek. 

DR. LAKATOS LAJOS, 
SZEGED 

CSOROG A T E L E F O N 

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 
S M S - ü z e n c t c i k e t is fogadjuk. E - m a i l t a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

FRANCIAHOGY 
Gyulai Szilvia szegedi telefonáló 
azt panaszolta, hogy a Bartucz 
Lajos utcában - a behajtani tilos 
tábla ellenére - gyakran szágul-
dozó autók veszélyeztetik a gya-
logosok biztonságát. 

KÖRÚT 
Kelemen László szegedi olvasónk 
azt tette szóvá, hogy a 3. körúton, a 
csatornafedelek mellett be van süly -
lyedve az út, nagy a balesetveszély. 

BÉBIHINTA 
A 20/800-8337-ről olvasónk szá-
molt be arról, hogy Szegeden, a 
Vajda utcai kis játszótéren a fenn-
tartók pótolták az ellopott bébi-
hintát. A picik és szüleik öröm-
mel vették birtokba az új játékot. 

PARLAGFŰ 
A 30/304-7499-ről érkezett SMS 
küldője úgy véli, hogy nemcsak a 
magántulajdonokat, hanem a 
közterületeket is ellenőrizni kel-
lene a sok allergiakeltő növény 
miatt. Pl.: a töltéseket, a tégla-
gyári tavak környékét és a 
Holt-Maros partját. 

KUTYAUGATÁS 
Szegeden, a Judit utca környékén 
lakók éjszakai nyugalmát nagyon 
zavarja egy kutya folyamatos ugatá-
sa, panaszolták a 70/459-4475-ről 
küldött SMS-ben. 

ÚTTEST 
Tihanyi Ágnes szegedi telefonáló 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
Csaba és a Kereszttöltés utca ke-
reszteződésének közelében na-
gyon hullámos az aszfalt, a pót-
kocsis autók óriási zajt adva dön-
getnek arra. 

FA 
Veres Károly jelezte, hogy Szege-
den, a Tabán Általános Iskola 
Fecske utcai oldalán egy kiszá-
radt jegenyefa jelenthet veszélyt 
az arra járók számára. 

ÉTTERMEK 
A 499-793-ról szegedi olvasónk 
úgy véli, hogy a Hági étterem és a 
Boszorkány konyha helyén leg-
alább diákétkezdét lehetne nyit-
ni. Mindkét hely elkeserítő lát-
ványt nyújt a város szívében. 

SZEMÉT 
A 20/323-0017-ről érkezett SMS 
írója szerint gyakrabban kellene 
takarítani a két zsinagóga kör-
nyékét Szegeden, mert sok a sze-
mét a járdákon, de a környező 
utcák tisztasága is sok kívánni 
valót hagy maga után. 

GÖMÖRI UTCA 
A 20/398-0816-ról kifogásolta 
szegedi olvasónk, hogy a Gömöri 
utcában túl sok a kátyú, kiállnak 
a csatornafedők. 

Mára kérdeztük: 
I m p o n á l ó a k • e 
a z e r ő s 
e m b e r e k ? 

MHHBHHHHHHI 
Következő kérdésünk: 
Volt-e már 
vadászaton? 

IGEN NEM 
Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása normáltarifa szerint történi 

06-30/30-30-921 
Vagy szavazhiat az interneten is: www.delmagyar.hu 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika 
(az új klinikai tömbben. Semmelweis u. 6.) 
veszi fel és látja el, sebészeti (nem balese-
ti!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. kór-
ház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérül-
tek és gyermeksebészeti betegek ellátása a 
gyermekklinika sebészeti 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 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. 

Az ügyvéd válaszol 
Számos olyan levelet, telefonhívást kapunk olvasóinktól, melyben nemcsak egyszerűen 
megosztani szeretnék velünk ügyes-bajos gondjaikat, hanem segítséget, többnyire jogi ta-
nácsot kérnek tőlünk. Éppen ezért a Kapcsolatok oldalunkon elindítottuk Az ügyvéd válaszol 
című rovatunkat, melyben dr. Juhász György heti rendszerességgel reagál olvasóink kérdé-
seire, felvetéseire, próbál jogi megoldást kínálni problémás élethelyzeteikre. Leveleiket a 
szokásos módon postán vagy e-mailen (kapcsolatok@delmagyar.hu) küldjék el szerkesztő-
ségünkbe. Kérjük, a borítékra vagy elektronikus levélre írják rá: Az ügyvéd válaszol. 
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