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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT A KOPOGTATOCEDULAROL 

Odaadta-e valakinek ? 

BICSERDIGABORNE 
nyugdíjas: 
- Igen, odaadtam, méghozzá cél-
irányosan: annak a nagy pártnak, 
amelyiknek az elveivel, terveivel 
egyetértek. Engem már első alka-
lommal otthon találtak a cédula-
gyűjtők. Sajnos Magyarországon 
nincs olyan párt, amelyik teljes 
mértékben képviselné a hitemet -
de azt hiszem, így is jól döntöttem. 

H0R0SZK0P 

O l ^ KOS: A távolból kapott hírek meg-
m i örvendeztetik. Egy lépéssel a föld 

fölött jár, repül a boldogságtól. Jókedvét iri-
gyei persze megpróbálhatják elrontani. 

BIKA: Kreatív, gyakorlatias gondolko-
• I dása ma minden bizonnyal hasznára 

válhat! A problémákra ésszerű megoldást szol-
gáltat. Emiatt elismerő pillantásokat zsebel be. 

^ k j IKREK: Számos helyzetet túlreagál-
' hat a bolygók állásából kifolyólag. 

Kollégái csodálkozva figyelik szokatlan visel-
kedését. Pihenjen le délután és kapcsoljon ki! 

^ ¿ J RÁK: Mindent a pozitív oldaláról 
^ ^ I közelítsen meg a mai napon, ked-
ves Rák! Örömét keli. hogy lelje abban, hogy 
bármit képes kiaknázni! 

OROSZLÁN: Ma az Oroszlánnak 
szinte minden sikerülhet. Bármibe 

fog bele, siker koronázza próbálkozását. Hasz-
nálja ki Fortuna kegyét, és élvezze a sikert! 

SZŰZ: Rossz időben rossz gondo-
'latoknak adhat hangot. Ezen sze-

rencsétlen felállás komoly veszélybe sodor-
hatja. Legyen végre őszinte saját magához. 

/ Y 7 \ MÉRLEG: Nézzen mélyen magába, 
w W i hogy mit is vár egy párkapcsolattól! 
A szerelemnek, a szívügyeknek kedvez a 
bolygók állása. Egy esetleges eljegyzésre Is 
kimondottan alkalmas a mai nap. 

V SKORPIÓ: Nézőpontja egy ta-
» / l á l k o z á s folytán megváltozhat. Egy 

érdekes beszélgetés segítheti munkahelyi 
jobb teljesítményét. Bölcs gondolatok ke-
ringhetnek fejében. 

J k p : NYILAS: Szomorú, levert ismerőse 
r ^ Á főnnél kereshet menedéket. Lehet, 

hogy csak tanácsokkal tudja segíteni az il-
letőt. Mindenesetre álljon mellette! 

BAK: Az álláskeresésnek, a munká-
l j » ! helyi ügyeknek kedvez a mai nap. Ke-
resse fel orvosát, vizsgáltassa ki magát. Este 
lepje meg kedvesét egy ízletes vacsorával! 

: VÍZÖNTŐ: Ha a történések miértjére 
^ H I akar választ kapni, nehéz fába veri a 

fejszéjét. Mélyen az emberekbe kéne látnia. 
Lehet, hogy soha nem kap magyarázatot. 

5 j HALAK: A váratlan változásokat 
^ t érthetően nem üdvözli. Nemtetszé-
sének azonban csak módjával adjon hangot. 
Főnökeivel, az árral ne szálljon szembe! 

Olvasóinkhoz, 
levelezőinkhez! 
A Délmagyarország és a Délvilág által ösz-
szeállított etikai kódex, valamint a pártokkal 
történt megállapodás alapján (március 
18-ától) az országgyűlési választások má-
sodik fordulójáig, április 23-áig nem köz-
lünk politikai tartalmú, a választásokkal 
kapcsolatos olvasói leveleket, hozzászólá-
sokat. 

PETRI GERGŐ 
építész-tanár: 
- Odaadtam a cédulát, és meggyő-
ződésből tettem. Szerencsére csak 
attól a párttól kerestek meg, ame-
lyiknek amúgy is adtam volna az 
ajánlószelvényt. Ha más csöngetett 
volna be, udvariasan közöltem vol-
na, hogy másnak szánom a cédulát. 
Nem veszem zaklatásnak a gyűj-
tést, a demokráciával ez is együtt jár. 

HASZNOSI ZOLTÁN 
autószerelő: 
- Én elvittem az általam kedvelt 
párthoz, és ott adtam le. Egyébként 
nem keresett senki a kopogtatócé-
dula miatt. Lehet, hogy olyankor 
jöttek, amikor nem voltunk ott-
hon. Nem tartom jó ötletnek ezt a 
házalós gyűjtögetést, mást kellene 
helyette kitalálni. Amúgy sem dön-
tő, hogy kinek hány cédulája van. 

NAGY BEATA 
értékesítési menedzser: 
- Nem adtam oda senkinek, mert 
nem is kerestek meg. Pedig szíve-
sen odaadtam volna annak a nagy 
pártnak, amelyikre majd szavazok. 
Egyébként, ha jól tudom, több eu-
rópai szervezet is kifogásolta már a 
kopogtatócédulákat, mert szemé-
lyes adatok vannak rajta, amivel 
akár vissza is élhetnek a pártok. 

POSTABONTAS 

Száz éve született Dehény Lajos 
„Témáim az Alföld, a nép élete és munkája, a Ma-
ros, a Tisza és a halászok voltak." - írta a száz éve 
született Dehény Lajos. Kapucnis Anka című olaj-
portréja, a Befútta az utat a hó és az Eljár az idő fe-
lettünk. .. című akvarellje több kiemelkedő alkotá-
sa mellett jelentős műnek számít. Munkássága 
Makóhoz és Vásárhelyhez kapcsolódott. Díszlet-, 
színház- és épületterveket is alkotott, grafikákat, 
oltárképeket is készített. Érdekelte a nagy felületű 
falfestészet is, de leginkább akvarelljei és olajképei 
tették ismertté nevét. Dehény Lajos Földeákon 
született 1906. február 15-én. Tanítócsaládból 
származott. Az elemi iskolát falujában, a gimnázi-
umot Makón és Szegeden végezte el. Asztalosszak-
mát tanult Budapesten, majd az iparművészeti fő-
iskola esti tanfolyamára járt. Felvételt nyert az épí-
tőművészet szakra. Györgyi Dénes (1886-1961), 
aki a tanára volt, építészeti stílustörekvéseivel ha-
tott rá. 

Három év után bekerült a főiskola tanár- és mű-
vészképző szakára és szakdiplomát, képesítő okle-
velet szerzett. Iparművészeti terveket, fametszete-
ket is alkotott. A földeáki származású Bánszky Ta-
más festőművésszel közösen, 1926-ban mutatta be 
képeit Földeákon. 1927-ben Makón volt tárlata és 
1928-ban diplomamunkájával elnyerte a Székesfő-
város nagydíját. Budapesten, a főiskolán tanárse-
gédként dolgozott, de itteni munkáját betegsége 
miatt megszakította, és az 1929/30-as tanévben a 
polgári fiúiskolához került Makóra. Rudnay Gyula, 
Tornyai János és Endre Béla festészeti világa jelölt 
ki számára távlatot. 1937-ben gyűjteményes kiállí-
tása nyílt Makón. 1938-ban a Szegedi Képzőművé-
szeti Egyesület és a szegedi múzeum kiállításán is 
szerepelt. 1940 januárjától Vásárhelyen tanított, 
munkáját Makón Ecsődi Ákos, a jeles festőművész 

és rajztanár vette át. Dehény Lajos 1941-ben a Fe-
kete Sas dísztermében rendezett tárlatot Vásárhe-
lyen. 1943-ban a város kaszinójában volt kiállítása. 
Ősz a magyar ugaron című képét 1944-ben a Mű-
csarnok is bemutatta. A vásárhelyi Tornyai-képtár-
ban 1946-ban állított ki. 

Budapesten a Postások Szakszervezetének kiállí-
tásán az Eljár az idő felettünk... című Dehény-kép 
1947-ben igazi műértő figyelmet kapott, a képző-
művészeti zsűri ezt az akvarellt küldte ki a párizsi 
Sálon nemzetközi kiállítására. 1947-ben Hódme-
zővásárhelyen is volt kiállítása, ekkor az országban 
elsőként megszervezte és két évig vezette a Hód-
mezővásárhelyi Képzőművészeti Szabadiskolát. 
Egészségi állapota megromlott, 1948-ban Makóra 
kérte az áthelyezését. 1952. március 2-án halt 
meg. Rövid élete során közel hatszáz művet alko-
tott. A földeákiak hatvankét képét állították ki 
1959-ben, Makón 1995-ben is volt kiállítása, és 
még 1996-ban is rendeztek Dehény-kiállítást a 
szülőfalujában. Emlékkiállítása volt Makón a Jó-
zsef Attila Múzeumban 1981 -ben és 2002-ben. 

A száz éve Földeákon született festőművész tisz-
teletére szülőfalujában 2006. március l-jén a mű-
velődési ház nagytermében ünnepi emlékestet ren-
deztek, ahol Dehény Lajos művészetéről Színek, 
hangulatok, képek Földeáktól Párizsig címmel elő-
adást tartottam. Száznál többen gyűltek össze, és a 
művészetkedvelő közönség megcsodálhatta a De-
hény-életműből válogatott képeket. Dehény Lajos 
festői világából a párizsi Sálon kiállításán elisme-
rést szerzett Eljár az idő felettünk... című kép akva-
rellvázlata adott valódi ízelítőt. Ez a műalkotás az 
idők tanúja, az emberalkotó természet, a moderni-
tás előtti létérzékelés kiemelkedő példázata. 

BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON, FÖLDEÁK 

Csomagok a frontra - egy nap alatt Kijevben... 
Ujszászi Ilona egy korábbi írásá-
ból tudhattuk meg, hogy a postai 
szolgáltatások - s ezen belül a le-
vél- és csomagkézbesítés - el-
sőbbségi megjelölés nélkül sem 
tartottak mindig annyi ideig, 
mint mostanában. 

A Délmagyarország 1942. de-
cember 25-i számában megjelent 
írás szerint: „Bozó Gyula szegedi 
iparművész által készített 12 
ezer darab karácsonyi és újévi 
üdvözlőlapot a Magyar Királyi 
Posta két lelkes vezetője, az egyik 
a szegedi főpostánál teljesített 

szolgálatot, a másik Szegedről el-
származott m. kir. postataná-
csos, a tábori postahivatal veze-
tője juttatta ki a frontra. A 13 da-
rab 2 kilogrammos csomag, amit 
december 2-án délután feladtak 
Szegeden, másnap, 3-án este 
már Kijevben volt! Innen juttat-
ták el a különböző tábori posta-
számokra. December 18-án már 
jöttek vissza a szegedi levelező-
lapok tábori postabélyegzővel. 
Bámulattal adózunk a Magyar 
Posta háborús működésének bo-
szorkányossága iránt." 

Igaz, hogy a fentebbi külde-
mény immár 64 évvel ezelőtt -
háborúban - került továbbításra, 
de mégis elgondolkoztató, hogy 
napjainkban egy március l-jén 
Budapesten feladott március 5-i 
nőnapi ünnepségre invitáló meg-
hívót a posta csak március 6-án 
kézbesítette részemre, kétségte-
len, hogy nem elsőbbségiként. 
Nevezett vezető tisztviselők -
köztük egyik az Apám - most 
„foroghatnak" a sírjukban. 

DR. BALOGH GÉZÁNÉ, 
SZEGED 

Curíe-emlékverseny Szegeden 
Az Orczy István Általános Isko-
lában március 11-én rendezték 
meg a Curie Kémia Emlékver-
seny területi döntőjét. 

A verseny helyezettjei: 
7. évfolyamon: 1. Simon Fe-

renc, Orczy István Általános Is-
kola, Szeged (felkészítő tanára: 
Harkai Jánosné), 2. Fábián Aliz, 
SZTE Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnázium, Szeged és Ju-
hász-Bóka Antal, Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola, Szen-
tes (f. t. Horváth fózsefj. 

8. évfolyamon: 1. Tóth Norbert, 
Bethlen Gábor Református Gim-
názium, Hódmezővásárhely (f. t. 

Szép Ilona Tünde), 2. Hursán Do-
rottya, Tabán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény, Szeged (f. t. Sós Mária), 3. 
Molnár Géza, Bethlen Gábor Re-
formátus Gimnázium, Hódmező-
vásárhely (f. t. Szép Ilona Tünde). 

9 . évfolyamon: 1. Tóth Anikó, 
Bethlen Gábor Református Gim-
názium, Hódmezővásárhely (f. t. 
Szép Ilona Tünde), 2. Veréb Dá-
niel, Hunyadi János Gimnázi-
um, Bácsalmás (f. t. Horváthné 
Harton Anna, 3. Sápi Tamás, 
Horváth Mihály Gimnázium, 
Szentes (f. t. Tóth Tamás). 

1 0 . évfolyamon: 1 . Batha Dávid, 

Bolyai János Gimnázium, Kecske-
mét (f. t. Svihrán Éva), 2 . Fülep 
Gábor, Horváth Mihály Gimnázi-
um, Szentes (f. t. Tóth Tamás), 3. 
Horváth Gergő, Hunyadi János 
Gimnázium, Bácsalmás (f. t. Hor-
váthné Harton Anna). 

1 1 - 1 2 . évfolyamon: 1 . Fábián 
Anna, SZTE Ságvári Endre Gya-
korló Gimnázium, Szeged, 2 . 
Oncsik Tamás, Vajda Péter Gim-
názium és Szakközépiskola, 
Szarvas, 3. Levendovics Gábor, 
Horváth Mihály Gimnázium, 
Szentes. 

HARKAI JÁNOSNÉ IGAZGATÓ, 
SZEGED 

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/« delniagyar.hu címre küldhetnek. 

ORGONA UTCA 
Vajnai Zoltán hódmezővásárhe-
lyi olvasónk reagált a Délvilág-
ban pénteken megjelent Folyta-
tódik az útfelújítás című cikkre. 
A telefonáló elmondta, hogy az 
Orgona utcának csak a két vé-
gén, egy-egy kis szakaszon van 
burkolat, fő lenne, ha végre nem 
a sárban kellene közlekedniük. 

JELZŐLÁMPA 
A 20/370-19975-ről olvasónk 
azt panaszolta, hogy a Tescónál a 
gyalogosoknak túl rövid ideig je-
lez zöldet a lámpa. 

GALAMBOK 
A 30/473-5549-ről érkezett SMS 
küldője azt tette szóvá, hogy Sze-
geden egyre több a galamb, ko-
szos tőlük a város, de ezzel ér-
demben senki sem foglalkozik. 

MENTŐBALESET 
A 70/368-0901-ről telefonáló ol-
vasónk úgy véli, hogy a baleset 
miatt nem kellene száz százalék-
ban a mentősre hárítani a fele-
lősséget. Mindenkinek fokozot-
tan kellene figyelni az utakon 
közlekedő, megkülönböztetett 
jelzésű járművekre. 

l l l M H ^ B l A -

l i l m f K H i V u H 
I ' • M • f i | ( 

l i l i l l l l l f t í 
Mára kérdeztük: 
O d a a d t a - e v a l a k i n e k 
a k o p o g t a t ó c é d u l á j á t ? 

Következő kérdésünk: 
V e n n e - e földet? 

Küldje el válaszát t í - P M H m c m 
a kérdés napján 17 óráig, ILsIMN M NtiH 
SMS-ben! ( IGEN vagy NEM) ! Az SMS számlázása rnrmál tanfavermt történik. 

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

MEGJÖTTÜNK 

SZEGED 
ZSOTER ANDREA 
Március 14., 20 óra 15 perc, 3010 g. Sz,: 
Szél Anna és Zsótér István (Szeged). 
PÁLL BOGLÁRKA 
Március 14., 11 óra 52 perc, 2880 g. Sz.: 
Czollner Tünde és dr. Páll Viktor (Szeged). 
NAGY MARTIN 
Március 14., 22 óra 46 perc, 3460 g. Sz.: 
Simon Beatrix és Nagy László (Szeged). 
TANÁCS ANNA 
Március 15., 10 óra 58 perc, 3460 g. Sz.: 
Gyuris Márta és Tanács Attila (Szeged). 
KÓSZÓ MILÁN ZOLTÁN 
Március 16., 0 óra 07 perc, 4120 g. Sz.: Si-
mon Krisztina és Kószó Zoltán (Szeged). 
SEBŐK BARNABÁS 
Március 17., 1 óra, 2680 g. Sz.: Veszelovsz-
ki Márta és Sebők Csaba (Zákányszék). 
TÉGLÁS KLÁRA ERZSÉBET 
Március 17., 2 óra 45 perc, 4240 g. Sz.: Bus 
Zsuzsanna és dr. Téglás Botond (Szeged). 
GERASÁRA 
Március 15., 9 óra, 1760 g. Sz.: Nyár Gabri-
ella és Gera Attila (Szeged). 
DESZKI BERNADETT 
Március 16., 8 óra 40 perc, 3210 g. Sz.: 
Kovács Melinda és Deszkl Gábor (Sze-
ged). 

KOSZTOR VIRGILIA DORINA 
Március 16., 23 óra 25 perc, 2370 g. Sz.: 
Simon Szilvia és Kosztor István (Szeged). 
KIS MIRON 
Március 17., 3 óra 10 perc, 3980 g. Sz.: 
Szigeti Krisztina és Kis Péter (Szeged). 
TANÁCS PETRA 
Március 17., 8 óra 46 perc. 4020 g. Sz.: 
Papp Renáta és Tanács Attila (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
TIRLA BALÁZS 
Március 17., 2 óra 35 perc, 3450 g. Sz.: Re-
denczki Erzsébet és Tlrla Rudolf (Vásárhely). 

MAKÓ 
FERENCZISEBASTIAN 
Március 16., 13 óra 20 perc, 3400 g. Sz..-
Gróber Anita és Ferenczi Zoltán (Maroslele). 

SZENTES 
SZALAI ISTVÁN SZILÁRD 
Március 16., 8 óra 58 perc, 3070 g. Sz.: 
Varga Ildikó és Szalai István (Csongrád). 
DANCSÓ DÁVID 
Március 16., 13 óra 20 perc, 3180 g. Sz.: 
Boldizsár Mónika és Dancsó József (Szen-
tes). 

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.) 
veszi fel és látja el, sebészeti (nem balese-
ti!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. kór-
ház (Kálvária sgt. 57.) tart, valamint a sür-
gősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 
57.) mindennap 0 - 2 4 óráig fogadja a sür-
gős ellátást Igénylő, felnőtt betegeket. A 
gyermeksérültek és gyermeksebészeti bete-
gek ellátása a gyermekklinikán történik. 
FELNŐTT KÖZPONTI 
SÜRGŐSSÉGI 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. 

http://www.delmagyar.hu

