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MEGKERDEZTUKAZOLVASOT 

Járt-e már a TIK-ben ? 

KASZONYINE ENGI ERIKA 
ápolónői 
- Én korábban befejeztem a főisko-
lát, így nem jártam a tanulmányi 
és információs központban. A régi 
könyvtárban viszont sokszor vol-
tam. Azt sem tudom, milyen szol-
gáltatásai vannak az új központ-
nak, de mivel elsősorban diákok 
számára építették, nem is gondol-
tam még rá, hogy megnézzem. 

H0R0SZK0P 

KOS: Hiába kezdődik el egy új mun-
/ B L káliét, a társasági aktivitásokon jár 

az esze. Nehezen fókuszál feladataira. Ebből 
előbb-utóbb komoly problémája adódhat. 

BIKA: Okosan teszi, ha előre eltervezi 
* I napjait, teendőit. A mai napon ez külö-

nösen szükséges, okosan be kell osztania óráit. 
Ragaszkodjon az eltervezett programokhoz! 

IKREK: Tágítsa látókörét, szívjon 
I magába új ismereteket! Olvasson 

sokat, hallgassa a híreket, kövesse figye-
lemmel a világ történéseit! 

^ ¿ f RÁK: Elképesztő energiával, lelke-
^ ^ S s e d é s s e l érkezik munkahelyére. Kol-
légái nem győznek betelni önnel. Pozitív kisu-
gárzása okát csakis ön tudja, kedves Rák! 

A J OROSZLÁN: Messziről kapott hírek 
" l ú j eseményeket generálnak. Előfor-
dulhat, hogy el kell utaznia, vagy munkát 
kell váltania. Sodródik az eseményekkel, 
ma tehetetlen. 

SZŰZ: Viszi magával az ár, ami 
'szokatlan a Szűztől. Ma azonban 

nem tud mit tenni, a körülmények erőseb-
bek önnél. Ebbe kénytelen beletörődni. 

T ^ Á MÉRLEG: A mai napra Is érvé-
w W i n y e s , hogy a bátraké a szeren-
cse. Szedje hát össze erejét, kedves 
Mérleg! 

V SKORPIÓ: Véleményét okosan, ízlé-
! sesen prezentálva tudatja feljebbva-

lóival. Munkatársai elismerően bólogatnak 
megnyilvánulásán. Boldogan tér haza ma este. 

. NYILAS: A kedvező befolyásoknak 
A * ! köszönhetően könnyen hoz meg dön-

téseket Nem bánja meg ha nem halogatja a 
dolgokat! Lépjen a tettek mezejére minél előbb! 

^ BAK: Az eladásoknak kedvez a 
Z J K 1 nap. Ne akarjon feltétlenül pénzt 
keresni, ne vadássza a nyereséget, de ha 
ajtaján kopogtat a lehetőség, ragadja meg! 

VÍZÖNTŐ: Könnyen méregbe gurul, 
^ t k ! különösen, ha türelemre intik. Ma nem 
éppen a higgadtság és az önuralom megteste-
sítője. Később kérjen mindenkitől elnézést! 

5 HALAK: Az együttműködés, a csa-
^ ^ I p a t m u n k a dominál. Kikkel koráb-
ban veszekedett, ma közösen kitűnő ered-
ményt érhetnek el. Mindezt csapatmunká-
juknak köszönhetik. 

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-
melAelefonszámmal 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. 

TÁBORI EDIT 
egyetemi hallgató: 
- Igen, jártam a TIK-ben. Ott 
voltam a reklámzabálók éjszaká-
ján is, de használom a könyvtá-
rat, és internetezni is szoktam 
ott. Szerintem nagyon jól néz ki 
ez az új stílusú épület, a régi 
könyvtárhoz képest lényegesen 
jobb a ruhatár, és a kiszolgálás is 
sokkal gyorsabb. 

BODO TAMAS 
hivatalsegéd: 
- Amíg tanultam, jártam a 
TIK-be, könyvtárba, internetezni, 
ügyeket intézni. Nem tudtam na-
gyon kihasználni, jobb lett volna, 
ha két-három évvel előbb felépül. 
Utolsó éves voltam, amikor meg-
nyitott, így csak fél évig jártam 
oda, de akkor sajnos már a szak-
dolgozattal kellett foglalkoznom. 

LANTOS TAMAS 
műtős: 
- Nem, nem jártam még ott, és 
azt sem tudom, hogy milyen 
szolgáltatásokat nyújt ez az in-
tézmény. Szegedi vagyok, a klini-
kán dolgozom mint műtős, de 
azóta, hogy elkészült ez az épü-
let, nem is jártam az Ady téren, 
így még azt sem tudom, hogy néz 
ki kívülről a TIK. 

POSTABONTAS 

Le a szappanoperákkal éljen az olvasás! 
Gondolj bele, a te életed is van 
olyan izgalmas, mint egy szap-
panopera. Hát akkor minek töl-
töd az idődet olyan értelmetlen 
dolgokra, mint a tévé-bámulás? 
Fedezz fel ismeretlen világokat és 
olvass izgalmas történeteket! 
Kapj elő egy könyvet és olvass! 

Ha csak mindennap egy epizó-
dot is nézel meg a kedvenc szap-
panoperádból, az már 1 óra az 
életedből, semmire. Nem tu-
dom, szóltak-e már neked arról, 
hogy az élet nem örökké tart. Sok 
olyan dolog van az életedben, 
amit még nem tudsz. Az élet túl 
rövid ahhoz, hogy a felét a tévé 
előtt töltsd! Sosem érezted még 
úgy, hogy egyszerűen nem tudod 

szavakba önteni a gondolataidat 
és az érzéseidet? Elakadsz a 
mondandód kellős közepén, és 
egyszerűen nem tudod folytatni 
vagy két percig? A megoldás ol-
vass, és fejlődik a kifejező képes-
séged, bővül a szókincsed! Sok-
kal szebben tudod kifejezni ma-
gad a szüleid előtt, ha például egy 
házibuliba szeretnél elmenni. 

Gondold el, ha olvasol, meny-
nyivel több dolgot tanulhatsz! 
Egyszerűen belevésődik az agyad-
ba a sok információ és csak úgy 
remekelsz az órákon. Arról nem 
is beszélve, hogy sokkal könnyeb-
ben fog menni a tanulás. 

Azt kérdezed, hogy akkor hol 
marad az izgalom és a szórakozás? 

Válogass kedved szerint több mil-
lió könyvből. Találsz az ízlésednek 
megfelelőt és majd meglátod, hogy 
le se bírod majd tenni! Az igazán jó 
filmeket nézd meg a moziba, utá-
na menj haza olvasni! Ne ülj le a 
tévé elé. Kivétel persze a termé-
szetcsatornák. Szerintem te is sze-
retsz jó időben a szabadban tartóz-
kodni. Vidd magaddal a könyved, 
így bárhol és bármikor a rendelke-
zésedre áll. Nem úgy a televízió. 

Válassz és térj át egy egészsége-
sebb életmódra A döntés a te ke-
zedben van. Érezd, hogy fontos 
vagy! 

SOÓS ENIKŐ, 
MAKÓ, BELVÁROSI ÁLTALÁNOS 

ISKOLA 8. O. 

A „Magyarság és őstörténet" című írás kapcsán 
Kovács Attila, a „Magyarság és őstörténet" című 
írásában (Délmagyarország, Délvilág, nov.l 1.) fur-
csa, kioktató és több esetben sértő módon reagál 
Apró Juhász János úr levelére, mely Katona Pál plé-
bános úrhoz szólt. 

„Atyám,bocsáss meg nekik, mert nem tudják, 
mit cselekszenek...", kéri lézus a keresztfán. Ap-
ró Juhász fános biztosan meg sem haragudott Ko-
vács Attila úrra, mert látható, hogy nem tudja, 
mit beszél. Mert vajon tudhatja-e a leírtak alap-
ján, hogy ki a Pártus herceg? Tudhatja-e ki Csaba 
királyfi? Tudhatja-e, hogy ki Badiny fős Ferenc? 
Tudhatja-e hogy ki Balogh Béla? Tudhatja-e, hogy 
hol volt az ókori Szkítia területe? Tudhatja-e, 
hogy a „The Independent" két cikkében is - mely 
a világhálón megtalálható - megírta, hogy Európa 
első civilizációja a mai Észak-Szerbia /tehát a Vaj-
daság/ és a mai Magyarország területéről indult 
ki i .e .4.800 körül? 

Tudhatja-e, hogy Polgár-Csőszhalom és még sok 
„Stonehenge" típusú kőkör található hazánk és Kö-
zép-Európa területén, melyek közül a Pol-
gár-Csőszhalom i.e.4.800-4.600 körülire datáló-
dik? Hogy T. Douglas Price 2001.-ben az „An-
tiquity" c. régészeti szaklapban megjelent dolgoza-
ta szerint a legújabb stroncium-izotópos vizsgála-
tokkal kimutatták, hogy a történelem előtti Európa 
/írott történelem/ első magasműveltsége, a vonaldí-
szes kerámiakultúra a mai Magyarország területé-
ről indult ki a népesség kis csoportjai szétvándorlá-
sa útján, és általuk terjedt el a földművelés, a ház-
építés, a temetkezés, a kifinomult fazekasság, etc.? 
Hogy ugyanebben az időben a /Kr.e.5500 körülire 
datált/ „Kőrös-kultúrkör fővárosában Erősdön köz-
ponti fűtéssel ellátott és fényűzően berendezett kő-
házakban laknak emberek" idézi 

Badiny Jós Ferenc, az UNESCO Londonban 
1963-ban kiadott szakkönyvét? Hogy az ugyanitt 
talált imádságos amulett, egy hétezer éves imádsá-
got tartalmaz ékírással, melyet be tudtak azonosí-
tani a későbbiekre datált URUK és ARATTA kirá-
lyok közötti levelezés betűjelként és szövegezése-
ként, mely levél /agyagtábla/ ma az isztambuli mú-
zeumban van. 

Hogy a „kőkörök" a talált mellékletek szerint a nap-
kultuszhoz, és a mágusokhoz csatlakoztathatók, és a 
mágusok találhatók meg később a káldeai és az egyéb 
közép-keleti népeknél is mint a tudás hordozói? Hogy 
a mágus szó káldeai nyelven annyit tesz, mint filozó-
fus, amely gyökere, a filozófia magyarul azt jelenti: a 
bölcsesség szeretete? Hogy az első görög filozófust, 
Pütagoraszt mágusnak nevezték, mert tudása java ré-
szét mágusoktói tanulta, jórészt egy a Kárpát-meden-

céből Görögországba utazó Abarisz nevű szkíta má-
gustól? 

Hogy azért ne hagyjuk bizonytalanságban a tisztelt 
Kovács Attila urat, el kell árulni neki, hogy a Pártus 
herceg Badinyi Jós Ferenc: Jézus Király - A Pártus 
Herceg c. könyvében levezetetten a címében szereplő 
Isteni személy, míg Csaba királyfi Attila hun király 
legkisebb fia, aki miután apját megölték, az apja bir-
tokában volt koronát - mely később a magyar Szent 
Korona néven ismert - a közép-ázsiai Edessába me-
nekítette, ugyanoda ahol akkor a korunkban „torinói 
lepel"-ként megismert halotti leplet őrizték, és azt 
ugyanazon ládába helyezve, befalazták. 

Valóban középkori krónikások emlegetnek türkö-
ket, hunokat, onogurokat, csak épp nem tudjuk, 
hogy mikor valamelyiket említik éppen kire gon-
dolnak. Lehet viszont tudni akkor, mikor - és nem 
is egy alkalommal - ilyetén fordulattal élnek: „... a 
hunok, akik magukat magyaroknak mondják.." 
vagy: „:az avarok egymás között magukat HUN-
NAK mondják... 

...később uralkodójukról avaroknak nevezik 
őket. .."Az ezen történelmi korok iránt érdekdők és 
kutatók között ismert, hogy a hunok és magyarok -
mint azt a mondákként ismert népi emlékezet is 
megőrizte,- egyazon nép két ága volt, a hunok a har-
cos, a magyarok a tanító, gyógyító, tudást őrző és to-
vábbadó ága. Tudható az, hogy a finn-ugor elmélet 
mindössze másfél száz éves és főként nyelvészeti 
kutatásokon alapszik. Az 1980-as évek közepén vég-
zett nagy japán markervizsgálat után, a magyar né-
pességből is - Karcag környékéről - levett vérminták 
japán kiértékelési eredményei megismerése után dr. 
Kiszely István szerint: a finn-ugor rokonság csak 
nyelvrokonság, vérségi kapcsolat nélkül, az Ural 
környéke nem őshaza, hanem csak ideiglenes állo-
más volt a magyarok nyugatra vándorlásában. Foly-
tathatnánk a sort végeérhetetlenül, hisz a fentiek 
csak egy csepp, az adatok információk tengerében a 
tárgyra vonatkozóan, de e cseppben is a tenger van. 

Hogy Önnek és másnak esetleg segítsek, nomeg 
a korrektségnek is eleget tegyek, felsorolom, hogy 
fenti ismeretanyagot honnan „férceltem": Badinyi 
Jós Ferenc: A sorsdöntő államalapítás, valamint: 
Jézus király a Pártus herceg, Grandpierre Attila: 
Naptemplomok és az ősi világlátás, Balogh Béla: A 
végső valóság, Joseph Báli József : Magyarnak ma-
radni, Heribert Iliig: Kitalált középkor, valamint 
Magyarok a kitalált középkorban. 

JÉGA SZABÓ FERENC, SZEGED 
(A témáról honlapunkon, a www.delmagyar.hu cí-
men, a Társadalom/Finnugor vagy sumér ? című té-
mában folytatódik a vita. A szerk.) 

CSOROG A TELEFON 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasz-
talataikat Nyemcsok Éva újságíróval 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-
t o k ^ delmagyar.hu címre küldhetnek. 

FÜRDŐBEN 
A 20/327-3453-ról telefonáló 
olvasónk véleménye szerint a 
nyugdíjasoknak megterhelő, 
hogy a gyógyászati kezelések 
költségeihez hozzá kell járulni-
uk, ráadásul előre ki kell fizet-
ni a kezelések árát. 

SZŐREG 
Szőregen, a Jácint utcában egy 
éve rohammunkával lefektet-
ték a csatornát az utca nagy 
részében (de nem végig), mi-
közben teljesen tönkretették 
az utat, majd elvonultak a 
munkások. Azóta sem tértek 
vissza, és semmi tájékoztatást 
nem adtak a folytatásról. Az 
úton a tavaly feltöltött gödrök, 
árkok újra megsüllyedtek, 
szinte teljesen járhatatlanná 
téve azt. Télen alighanem to-
vább romlik majd a helyzet, 
véli Fehér Attila. 

EMLÉKPONT 
Az emlékpont szükséges a fel-
növekvő nemzedékeknek a ha-
misítatlan történelem megis-
merése miatt. A kilakoltatá-
sokkal az emlékpontot szembe-
állítani demagógia - írta meg 
véleményét SMS-ben vásárhe-

lyi olvasónk a 30/420-5900-s 
számról. 

HAJLÉKTALANOK 
Kíméletlen akció indult a haj-
léktalanok ellen azzal, hogy a 
pihenőpadok közepére karfát 
szerelnek, hogy ne tudjanak 
ráfeküdni a szerencsétlenek. 
Ez embertelenség! - írta Tóth 
Antal Hódmezővásárhelyről, a 
3 0 / 3 6 4 - 3 0 8 8 - a s számról. 

HAJDÚ UTCA 
Ha már két télen is aszfalt nél-
kül maradt a Hajdú utca, leg-
alább kaviccsal elsimítanák! 
Világosban is nehéz ott közle-
kedni, sötétben pedig életve-
szélyes, főleg kerékpárral - pa-
naszolta SMS-ben a 
30 /285-3747-es számról olva-
sónk. 

DRÁGA BROSÚRA 
A 70/582-4234-es számról olva-
sónk véleménye: gyönyörű az a 
méregdrága brosúra, amit az or-
szágos nyugdíjfolyósítótól körül-
belül kétmillió nyugdíjasnak 
küldtek el. A postaköltségre, a 
nyomtatásra rengeteg pénzt köl-
töttek el, kár elpazarolni a pénzt 
a méregdrága kampányfüzetre. 

Mára kérdexiük: 
Járt-e 
már a TIK-ben? 

Következő kérdésünk: 
Várja-e 
a Mikulást? 

Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! 

45 
J 

IGEN • NEM 
A z SMS s z á m l á z á s a normál tarifa szerint töriénk. 

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

MEGJÖTTÜNK 

SZENTES 
CSEH DOMINIK 
December 1„ 0 óra 25 perc, 3620 g. Sz-Bál -
lá Bettina és Cseh Roland Zoltán (Csépa). 
FODORRÉKA 
December 1., 8 óra 3 perc, 3160 g. Sz.: Pa-
róczai Mónika és Fodor Krisztián (Szentes). 
PINTÉR ALEXANDRA 
December 1., 8 óra 20 perc, 3290 g. Sz.: 

Lakatos Mónika és Pintér Zsolt (Kunszent-
márton). 
BOZÓ LILI 
December 2., 2 óra 18 perc, 3740 g. Sz.: 

Gáspár Mária és Bozó Tibor (Szegvár). 
BACSA ATTILA 
December 2., 5 óra 25 perc, 3420 g. Sz.: 
Gábor Tünde és Bacsa Gábor (Szegvár). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) 
veszi fel, sebészeti (nem baleseti!) felvételi 
ügyeletet a sebészeti klinika. Pécsi u. 4., 
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház 
tart, valamint a sürgősségi betegellátó 
osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap 
0 - 2 4 óráig fogadja a sürgős ellátást igény-
lő, felnőtt betegeket. A balesetet szenvedett 
gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti 
osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbete-
geket a sebészeti klinikán 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. 

http://www.delmagyar.hu
http://www.delmagyar.hu

