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MEGKERDEZTUK A SZEGEDI OLVASOT 

Kedveli-e Demjén Ferencet Í 

LANG JANOSNE 
nyugalmazott tanár: 
- Nem kedvelem annyira, persze 
néhány száma tetszik. Főleg a 
Jégszív című, ami a megasztáros 
Caramel jóvoltából ismét nép-
szerű lett. Demjén-koncerten 
még nem voltam, és szerintem 
nem is leszek. Hallottam, hogy 
jön Szegedre, de úgy tudom, na-
gyon sokba kerülnek a belépők. 

NEMETH PETER 
tanuló: 
- Kifejezetten szeretem. Kedves 
embernek tartom, és másoktól is 
hasonlókat hallottam róla. A szá-
mait nem igazán ismerem - egy 
albumom sincsen tőle. A főbb da-
lait természetesen felismerem. A 
Szerelem első vérig című mozinak 
is ő szerezte a zenéjét - a filmet 
még nem láttam, de tervezem. 

Virgoncot kitüntették 

A Vad galamb című angol animációs film vetítésére tegnap négy-
száz előfizetőnket hívtuk meg a Belvárosi moziba. A családok jól 
szórakoztak a vidéki kis galamb tör ténetén. Virgonc a második vi-
lágháború idején szegődött az előkelő Királyi Postagalamb Szolgá-
lathoz, és életét kockáztatta a hazájáért . Ez a nagyszerű mozi 
egyébként valódi tör téneten alapul: a britek több állatot - kutyá-
kat, macskákat, disznókat és galambokat - is k i tünte t tek a háború 
után emberi életek megmentéséért . Fotó: Gyenes Kálmán 

E-MAIL ÜZENET 

Egyetemi győztesek 
A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája által kiírt hagyományos 
előadói versenyek díjkiosztóját szerdán este tartották a TIK-ben. A zenei 
verseny komolyzenei kategóriájában I. helyezett lett Gál Szilvia fuvolis-
ta, a két III. helyezett: a Csikesz Judit-Járóka József gitárduó, valamint 
Gábor Tamás orgonista. A népzenei kategóriában I. helyezett: Jankov 
Gyöngyvér népdalénekes, II.: Varga Orsolya népdalénekes, III.: Csám-
borgók- Haskó János és lankov Gyöngyvér. Könnyűzene (jazz, musical, 
sanzon) kategóriában I. helyezett: Kardos Zsolt Ferenc harmonikás, II. 
helyezett: Székely Erika musicalénekes. III. helyezett: Simon Boglárka 
musicalénekes és Tajti Zoltán énekes. A szavalóversenyen I. díjat ka-
pott: Bondár Katinka, II.: Nagy Róbert, III.: Kiss Bernadett. Jutalmat ka-
pott: Rátky László. A filmszinopszis pályázaton Dévényi Diána és Vár-
konyi Krisztián jutalomban részesült. 

H0R0SZK0P 
KOS: Szülei, főnökei az utóbbi na-

á A . I pókban végbe ment változását szó-
vá tehetik. Bizonyára magyarázatot kérnek 
öntől. Legyen tettre és válaszra kész! 

BIKA: A Bika karrierjének kedvez a 
^ f bolygóállás. Továbbra is adja a ma-

ximumot! Kitartásával, hihetetlen kapcsolat-
rendszerével és teljesítményével eléri célját. 

f V ^ IKREK: Úgy néz ki, hogy kedvese 
I már nem elég jó önnek. Ha ön sze-

rint kihűlt kapcsolatuk, legjobb, ha időben 
közli vele. Öntsön tiszta vizet a pohárba! 

^ é Z RÁK: Ideges, ha valami nem a 
szája íze szerint történik. E tulaj-

donságát jobb lenne, ha kiiktatná végre. 
Sokan furcsállják viselkedését, számos kol-
légája nem szimpatizál önnel. 

fij OROSZLÁN: Beteg rokonáról ne fe-
••^iledkezzen meg! Ha teheb, vegyen ki 
pár nap szabadságot, és gondoskodjon az ille-
tőről, de ne hagyja, hogy hálálkodjon önnek! 

SZŰZ: A sikeres együttműködés a 
zökkenőmentes munkához vezető 

kulcsszó. Csak így érheti el célját hivatásá-
ban, kollégáival együtt, egy csapatként. 

m MÉRLEG: Kimondottan szerencsés 
la vásárlásokat illetően. Számos 

meglepetést egy helyen is meg tud szerezni, 
méghozzá kitűnő áron. 

SKORPIÓ: Nehezen hozza meg 
I döntéseit. A mai napon valószínűleg 

több fontos dologban kell azonnal igent vagy 
nemet mondania. 

¿ Y r : NYILAS: A befektetéseknek kedvez 
1 a nap. Emellett a Nyilas életében 

Ismét felbukkanhat a szerelem apró szikrá-
ja. Ámor nyila ezúttal mélyen eltalálhatja! 

BAK: A késések kimondottan irrl-
k Hálják. A Bak nem szeret várni 

semmire és senkire, bármiről legyen is szó. 
Sajnos később rájön, hogy ez a nap legki-
sebb problémája. 

VÍZÖNTŐ: Lassú, nyugodt, már-már 
% H i unalmas nap vár a Vízöntőre. 
Mindennek lássa és nézze a pozitív oldalát! 
Legalább lesz ideje egy kis láblógatásra. 

5 HALAK: Barátja titkait tartsa meg! 
^ ^ ¡ H a megbsztelte érzései, kétségei 
megosztásával, ne kürtölje szerte! Véletlenül 
se szólja el magát! 

VIGH PETER 
tanuló: 
- Nem igazán. Nem az én stílu-
som. Hozzáteszem: a zenéjét, 
munkásságát nem ismerem, 
mindössze pár számát. A Sajtból 
van a hold címűt például nem 
szeretem, de aláírom: vannak 
szép számai. Ha választani kelle-
ne a dalai közül: a kicsit lassabb, 
érzelmesebb számai jönnek be. 

BONDORTAMAS 
tanuló: 
- Nem szeretem. Sem a dalszöve-
geit, sem a zenéjét. Nem tetszik a 
világa. Az igazat megvallva ma-
gyar zenét alig hallgatok. Demjén 
Rózsi az idősebb korosztály köré-
ben igazán népszerű: régóta dol-
gozik a pályán, több száz dalt írt 
már. Róla biztosan állítható: egy 
generáció nőtt fel a zenéjén. 

• POSTABONTAS 

Megsértettek két kiváló embert 
Megdöbbenve olvastam a lap 2005. november 23-i számában a Segít-
ség vagy jegyzetbiznisz? címen megjelent cikket. Mivel nemrég még 
magam is a szegedi jogi kar hallgatója voltam, engedjék meg, hogy az 
alábbiakban röviden kifejtsem véleményemet a fenti cikk által érin-
tett témáról. 

Mindenekelőtt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az 
önök lapja által kikezdett két egyetemi oktató a szegedi jogi kar 
két olyan fiatal, roppant nagy tudással rendelkező és elhivatott 
oktatója, akik korántsem érdemlik meg a cikkben megfogalma-
zott gyanúsítgatást. Én mind Hajdú József tanár úrnak, mind 
Papp Tekla tanárnőnek olyan ismereteket köszönhetek, amelyeket 
mindennapi m u n k ám során is hasznosítani tudok. A diákokhoz 
való hozzáállásuk vitathatat lanul követelményorientált, de sem-
miképpen nem rosszindulatú, vagy profit központú, ahogy azt 
önök állítják. Mindezt tiszta szívemből állí thatom annak ellenére 
is, hogy az öt egyetemi évem alatt egyetlen utóvizsgám nekem is 
ezen oktatók egyikénél volt. 

Névtelenül - és véleményem szerint etikátlanul - oktatóikat felje-
lentő egykori diáktársaimnak azt szeretném tanácsolni, hogy a tanu-
lással és nem az oktatókkal kellene foglalkozni, ha tanulmányi ne-
hézségeik vannak. 

Véleményem szerint a hallgatók állításának nyilvánosságra hozata-
la előtt érdemes lett volna ezen állítások bizonyítására alkalmas té-
nyeket felkutatni, hiszen ezen állítások egyrészt sértik a fenti oktatók 
jó hírnevét, másrészt az érintett oktatók munkakörének ellátásával 
kapcsolatosan a becsület csorbítására alkalmas tényállítást nagy nyil-
vánosság előtt közölnek, így mind büntető, mind polgári jogi felelős-
séget vonhatnak maguk után. 

Megértem, hogy önök újságíróként a közvélemény számára érde-
kes, és fontos tények feltárására törekednek. Úgy vélem azonban, 
hogy jelen esetben alaptalan állításokat nyilvánosságra hozva mélyen 
megsértettek két kiváló embert. 

Amennyiben pedig a diákok érdekeit valóban szívükön viselik, ak-
kor valós problémákra (mint például a tankönyvcsekkek reálértéké-
nek folyamatos csökkenése) kellene ráirányítani a közvélemény fi-
gyelmét. 

DR. BAGAMÉRY GÁSPÁR, 
SZEGED 

Vendégségben a nyugdíjasok 
Még friss az élmény, december 
2-án 13.45-kor indultunk Sze-
gedről Deszkre, mindnyájan 
nyugdíjasok, egy meghívásnak 
te t tünk eleget. Vegyes volt a 
meghívottak neme, a magánau-
tóbusz igen gyorsan célba ért. 

A meghívottak Deszk, Sze-
ged, Újszentiván, Tiszasziget, 
Kübekháza klubjaiból tevődtek 
össze. 

A deszki falu - mely vegyes la-
kosú, magyar és szerb anyanyel-
vű - polgármestere Simicz József 
hívott meg és fogadott bennün-
ket. A rendezvény fővédnöke dr. 
Újhelyi István MSZP országos 
alelnöke, országgyűlési képvise-
lő, aki az ötletet adta, hogy a 
nyugdíjasoknak azzal szerezhet 
nagyobb élményt, ha meghívja a 
Koós János-Dékány Sarolta elő-
adóművész házaspárt. A fellépő 
művészek megérkeztek, hozták 

magukkal zenészeiket, akik egy-
ben zerffeszerzőik is. A telt házas 
helyiség, mely legalább 500 főt 
jelent, kiválóan szórakozott. A 
60-as évek zenéitől kezdve Koós 
művészúr és neje, valamint ze-
nészei segítségével élményt 
nyújtott nekünk, ismét „fiatal-
nak" érezhettük magunkat. A 
művész úr pályafutása legjobb 
számait hallgatva, jó hangulatú 
volt a műsor, melyet humorával 
is fűszerezett. Köszönjük nekik, 
amit értünk tettek. Ezután ismét 
meglepetésben volt részünk, az 
előadás végén a deszkiek meg-
vendégeltek bennünket gyü-
mölccsel, süteménnyel, itallal, 
és a további időkre jó egészséget 
kívántak nekünk. Köszönjük a 
kedves fogadtatást, és a jó han-
gulat felejthetetlen élményét 

SARNYAI ISTVÁN, 
SZEGED 

TISZTELT OLVASOINK! 
Szerkesztőségünk továbbra is fenntar t ja a jogot arra, hogy a be-
érkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek 
nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A 
jövőben leveleiket csak teljes névvel, lakcímmel/ telefonszámmal 
fogadjuk. 

CSOROG A TELEFON 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat , ta-
pasz ta la ta ika t N. Rácz Judit újságíróval osz that -
ják meg, aki - hé t fő től péntekig - 9 és 12 óra kö-
zöt t h ívható a 30/218-111 l - e s mobil te lefonszá-
mon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. 
E - m a i l t a kapcsolatok@delmagyar .hu c ímre küld-
he tnek . 

FORGALOMLASSITAS 
A szőregi úti benzinkútnál sür-
gősen át kell gondolni a forga-
lomlassító szigeteket - kapcso-
lódott pénteki Csörögünkhöz 
Kozma Sándor. - Különösen ve-
szélyes az útszakasz, ha este 8 
óra tájban odaér a dorozsmai 
állomásról a kamionkonvoj. 
Olvasónk sárga villogóval fel-
szerelt zebrát tartana szeren-
csésnek. 

KLÓROSVÍZ 
Túlságosan klóros a szegedi 
sportuszoda vize, tönkremegy a 
fürdőruhája - panaszolta olva-
sónk a 30/446-0622-es SMS-
ben. A medence vízminőségét a 
törvény és a tisztiorvosi szolgá-
lat előírásainak megfelelően ál-
lítják be, idetartozik a klórozása 
is - tudtuk meg a Városi Sport-
igazgatóság általános igazgató-
helyettesétől, Szovics Zoltán-
tól. 

HÍDVILÁGÍTÁS 
Miért nem működik a Belvárosi 
híd díszvilágítása, amelyet a na-
pokban szereltek fel? - érdeklő-
dött olvasónk a 30/477-
0619-ről. Kovács János, a kör-
nyezetgazdálkodási kht. közte-
rület-fenntartási igazgatóhe-
lyettese tájékoztatott: az égő-
sort előzetesen ellenőrizték 
ugyan, de szerelés közben újabb 
szálak mentek tönkre. A hét 
közepére ismét kigyúlnak a fé-
nyek. 

SÓZÁS 
Pénteken reggel 8 órakor a sze-
gedi rakpartról felhajtó autókat 
is oldalba szórta sóval a kör-
nyezetgazdálkodás autója az ár-

vízi emlékműnél - sérelmezte a 
30/424-3158-as telefonáló. Ba-
kacsi Zoltán szállítási és logisz-
tikai részlegvezető elmondta: 
napszaktól függetlenül síkos-
ságmentesítik a veszélyes út-
szakaszokat, min t amilyen a 
rakpart és a hidak. Pénteken 
pedig 7 óra után ereszkedett le 
a köd. 

VESZÉLYES KÁTYÚ 
Az újpetőfietelepi Délceg utcai 
óvoda előtt hatalmas kátyúk tá-
tonganak - figyelmeztetett Bör-
csök Róbert. Ha megtelik esővel, 
nem látják a buszok és az autó-
sok. 

FŰTÉSSZÁMLA 
A Jókai utcai passzázson lakók 
számlájával kapcsolatosan a 
30/458-105l-es számról olva-
sónk szívesen olvasná a Hőtáv és 
az ISTA véleményét. 

ZÁSZLÓ 
Csonka Istvánná úgy látja, a 
bőrgyógyászat épületén a zászló 
rongyokban lóg, ki kellene cse-
rélni. 

BUSZVÁRÓ 
A 20/570-1704-es számról olva-
sónk jelzi, Újszegeden a 70-es 
busz végállomásán tetővel fedett 
buszváró nagyon sokat jelentene 
az utasoknak. 

BETEGCSERE 
30/455-5576-ról olvasónk nem 
érti, miért csak a beteghordón 
kérik számon, hogy nem szólí-
totta nevén a beteget. Az altatást 
és a műtétet végző orvosnak is 
kötelessége lett volna beszélni a 
pácienssel. 

Kedveli-e 
Demjén Ferencet? 

Következő kérdésünk: 
Használja-e az idén 
az autópályát? 

I G E N NEM 
Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS számlázasa normiJ tarja szerint történik 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazhat az interneten is: w 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 az SZTE Traumatológiai Klini-
ka (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, valamint a sürgősségi betegellátó 
osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap 
0-24 óráig fogadja a sürgős ellátást 
igénylő, felnőtt betegeket. A gyermeksé-
rültek és gyermeksebészeti betegek ellá-
tása a gyermekklinikán történik. 
FELNŐTT 
KÖZPONTI 
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órától más-
nap reggel 7.30 óráig, szombaton, vasár-
nap és munkaszüneti napokon reggel 
7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. He-
lye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a 
Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374, 
vagy 104. 

GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 órá-
ig, szombaton, vasárnap és munkaszünet 
napokon pedig reggel 7.30 órától másnap reg-
gel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth 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. 

mailto:kapcsolatok@delmagyar.hu
http://www.delmagyar.hu

