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Evett-e sonkát húsvétkor ? 

FAZEKAS ISTVÁN 
rokkantnyugdíjas: 
- Igen, hiszen nincs húsvét sonka 
nélkül. Nagyon szereti a család a 
sonkát, no és persze a tojást. Kol-
bászt viszont nem szoktunk hoz-
zá főzni. A családban az a hagyo-
mány, hogy nem a szabadban, ha-
nem a konyhában főzzük meg. 
Egyébként nálunk már el is fogy-
tak a húsvéti finomságok. 

GYAPJAS ESZTER 
rokkantnyugdíjas szakács: 
- Persze, hogy főztünk sonkát 
húsvétkor. Általában kint, üst-
ben; a sonkalében készítjük el a 
tojást és a kolbászt is. Az idén 
5-6 kilós sonkát főztünk, még 
van belőle, így néhány napig még 
falatozhatunk a finomságokból. 
Általában reggelire és uzsonnára 
fogyasztja a család. 

E-MAIL ÜZENETEK 

Aktuális növényvédelmi munkák 
Az elmúlt napokban lehullott 
nagy mennyiségű csapadék, illet-
ve a hideg időjárás tovább nehe-
zíti a tavaszi talajmunkák, illet-
ve a vetések megkezdését. 

Ezzel párhuzamosan a gyü-
mölcsfák nyugalmi állapota véget 
ért; a csonthéjasok virágzása a na-
pokban megkezdődik. Minden év-
ben felhívjuk a figyelmet, hogy 
ezeknek a fáknak a legveszedelme-
sebb betegsége a monília, mely a 
virágok és a fiatal hajtások pusztu-
lását okozza. A betegség robbanás-
szerű fellépéséhez ismételten ked-
vez az idő (hűvös, párás, csapadé-
kos időjárás). Aki időben elvégezte 
a lemosó permetezést, annak is fi-
gyelemmel kell követni a fertőzés 
terjedését. Elhúzódó virágzásra 
kell felkészülnünk, így ajánlott a 
többszöri védelem. Alkalmazzunk 
kontakt és felszívódó növényvédő 
szereket. Aki még nem távolította 
el az előző évi fertőzött hajtásokat, 
az sürgősen tegye meg ezzel is 
csökkentve a fertőzés terjedését. A 
szellős korona nem kedvez a kór-
okozók felszaporodásának. 

Az őszibaracklevél-rügyek las-
san kipattannak. A levélkezdemé-
nyek megjelenésével párhuzamo-
san - jelen meteorológiai helyzet-
ben - a tafrina korai megjelenésé-
vel és erős fertőzési nyomásával 

kell számolnunk. A betegség ellen 
csak megelőző védekezésekkel tu-
dunk eredményesen küzdeni az 
első tünetek megjelenése előtt. A 
szer kiválasztásakor (kontakt vagy 
szisztemikus) mindig figyeljünk 
oda a fajtafogékonyságra is. Feltét-
len említést érdemel, hogy az el-
múlt években a szilvafákon is 
megjelent a tafrinás betegség. Ér-
demes az idei évben is odafigyelni 
a szilvákra is, mert később a ter-
mésnövekedés, fejlődés időszaká-
ban a fertőzött és megtermékenyí-
tett virágokból „bábaszilva" alakul 
ki, mely a későbbiekben már nem 
használható fel sem gyümölcs-
ként, sem a cefrében. 

Az almafák metszését is gon-
dosan el kell végezni, mely során 
figyeljünk oda a lisztharmattal 
fertőzött ágak eltávolítására is. A 
varasodás aszkospóráinak szóró-
dására húsvét után számolni 
kell. A védekezéseket feltétlen el 
kell kezdeni. Az almafákat feltét-
len fel kell készíteni a tűzelhalás 
elleni védelemre is. Erre a beteg-
ségre a fák a virágzás időszaká-
ban a legérzékenyebbek. A per-
metezést az előrejelzésre alapoz-
va kell végrehajtani. 

Csongrád Megyei Növény- és 
Talajvédelmi Szolgálat, 

Hódmezővásárhely 

H0R0SZK0P 
Q í ^ KOS: Hosszú távon gyümölcsöző 
m i üzleti lehetőségekkel találkozhat. 

Ragadja meg a lehetőséget, legyen szemfü-
les! Sok minden múlhat mai napi viselkedé-
sén. 

BIKA: Kamatostul honorálja kol-
* légája esetleges segítségét! Hű és 

odaadó barátot Ismerhet meg benne. A 
munkahelyi kapcsolatokkal azonban legyen 
óvatos! 

{ V } IKREK: A bolygók állása még 
I mindig a szerelemet, a párkapcso-

latot favorizálja. Kedvesével egyre jobban 
összecsiszolódnak. Kapcsolatuk akár életük 
összekötésére is megérett. 

^ ^ RÁK: Álljon le egy pillanatra, 
^ ^ l kedves Rák! Ne csak a pénzt haj-
hássza, éljen egy kicsit, élvezze munkája 
gyümölcsét! Ha teheti, vegyen ki pár nap 
szabadságot! 

A J OROSZLÁN: Ami elmúlt, azon 
" ! t ú l kell tennie magát, kedves 
Oroszlán. Nézzen a jövőbe, ne pedig a múl-
ton rágódjon! Élvezze a nap pillanatait, az 
apró örömöket! 

SZŰZ: Bátran ossza meg má-
sokkal gondolatait, problémáit, 

meglátásait! Legyen nyitott mindenre, ve-
gye magához a kezdeményezést! Estéje így 
hosszúra nyúlhat. 

m MÉRLEG: Amor nyila mélyen 
(eltalálhatja. Szinte repdes a bol-

dogságtól, kollégái nem ismernek a ki-
egyensúlyozott Mérlegre. Este meglepetés 
várhatja. 

SKORPIÓ: Keresse az önével 
A ; I hasonló korosztály társaságát! 

Munkája után menjen el szórakozni, kap-
csoljon ki! Az éjszakázással azonban legyen 
óvatos! 

J á r NYILAS: Ismerőse vagy új kollé-
í A * Igája gyorsan tanul. Ez csodálatra 

méltó, és az ön keze Is benne van. Ne táp-
láljon hát Irigységet az Illető iránt, továbbra 
is segítse fejlődését! 

BAK: Mivel a Bakot a jótékony-
u k I sági akciók és segélyek mindig jó 
kedvre derítik, ma is boldog lehet. Ezek 
szervezésébe vegye ki a részét! Segítse az 
embereket! 

VÍZÖNTŐ: Pontosan, precízen 
^ H í végezze teendőit, temetkezzen fel-
adataiba! Szellemes megjegyzésekkel szó-
rakoztatja kollégáit. Kedvelik és keresik tár-
saságát. 

^ HALAK: Empatikus készségével 
megérti az embereket. Nem csoda, 

hogy sokan fordulnak önhöz problémájuk-
kal! Maradjon azonban Ideje saját magára 
is! 

BÁRÁNYI BARBARA 
általános iskolai diák: 
- Igen, minden húsvétkor kerül 
az asztalra sonka, no és persze 
főtt tojás is. Édesanyám főzi a 
konyhában, de én is szeretek 
kuktáskodni mellette. Persze 
azért mást is szoktunk enni az 
ünnepekkor, bár ilyenkor mégis-
csak a legjobb a sonka. A család 
minden tagja nagyon szereti. 

JOZSA FERENC 
geológus mérnök: 

: - Feleségem szokta főzni a son-
kát. Tojás jár hozzá, ja és per-

: sze mustár, torma, valamint 
: fonott kalács. Most 5 kilósat 
; vet tünk, s természetesen a lo-
: csolók is kaptak kóstolót belő-

le. Nagyon szereti a család, így 
hát nálunk nincs is húsvét 
sonka nélkül. 

Mára kérdeztük: 
Evett-e sonkát 
húsvétkor? 

Következő kérdésünk 

Lesz-e tízméteres 
a Tisza Szegednél? 

K ü l d j e e l v á l a s z á t TZ-PNI H NIPM 
a k é r d é s nap ján 17 ó r á i g , J-ksEJM M N c J n 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Ai SMS szám&á» norma/ tarifa szerint történk 

06-30/30-30-921 
Vagy szavazha t az i n t e r n e t e n i s : w w w . d e l m a g y a r . h u 

• POSTABONTÁS 

Cseles Tanár Úr emlékére 
Minden halálhír megrázó erejű, hiszen az elmúlás tényét tudomásul 
venni a legnehezebb feladat a túlélők számára. Különösen érvényes 
ez abban a helyzetben, amikor tanárember távozásáról értesülünk, 
hiszen egy példás életút végén ott sokasodik az egykori tanítványok 
megkapó sora, akiknek a legfogékonyabb korában hagytunk örökös 
emléknyomot. 

Ilyen jelhagyó egyénisége volt a matematika- és fizikatanítás-
nak dr. Horváth László, a Tömörkény István Gimnázium, Művé-
szeti Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott tanára, akit 
hálás jelene és még hálásabb utókora a legbensőségesebb közvet-
lenséggel csak „Cseles tanár úr"-ként emlegetett. 

Az elnevezés eredete legendás ködökbe vész, de mindenképp 
a legszorosabb ragaszkodás vezérelhette, hiszen nagyra becsült 
kollégánk teljes büszkeséggel viselte, pályája legértékesebb, di-
ákoktól származó el ismerésének tekinte t te . N e m is tévedett . 
Tanítványai ugyanis csa lhata t lan ösztönnel vonzódtak eredeti 
egyéniségéhez, igényelték jelenlétét, emlegették kiszólásait , 
u t ánoz ták modorát . Rajongással követték bohém lépéseit, hall-
gat ták zongorás dzsessz improvizációit , áldásos m u n k á j a által 
még a rettegett tantárgyak is az élet kies részévé váltak. Úgy-
szólván a legutolsó időkig a t an í tásnak élt. Ha kellett, németü l 
okí tot ta a gravitációt, hosszú ideig szakfelügyelőként szerettet-
te meg a pályakezdőkkel a t an í t ásnak nevezett mindennapos 
küzdelem ízét, később érettségi e lnökként oldotta a vizsgahely-
zet feszültségét - köröt te soha nem akadt megoldhata t lan 
probléma. Hiányozni fog nekünk! Ezen az elnőiesedett pályán 
ki fog majd férfias pé ldamuta tássa l naponta több százszor elő-
re köszönni , türe lmesen várni az a j tóban, felsegíteni több tu-
cat kabátot . . . Az utolsó lovagként gondolunk rá, akinek élet-
szerető humorá t és kedves mosolyát a legértékesebb iskolatör-
ténet lapjain őrzik: hűséges diákjai és tanár társai emlékezeté-
ben. 

Dr. Horváth Lászlót utolsó útjára ma 11 órakor kísérhetjük el a sze-
gedi Dugonics temető ravatalozójából. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük! 
A Tömörkény István gimnázium tantestülete és dolgozói 

Olvasóinkhoz, levelezőinkhez! 
A Délmagyarország és a Délvilág által összeállított etikai kódex, vala-
mint a pártokkal történt megállapodás alapján (március 18-ától) az 
országgyűlési választások második fordulójáig, április 23-áig nem 
közlünk politikai tartalmú, a választásokkal kapcsolatos olvasói leve-
leket. 

CSOROG A TELEFON 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasz-
ta lata ié t N . Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok 
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől 
pénteldg - 9 és 12 óra között hívható a 
30/218-111 l-es mobiltelefonszámon, amelyen 
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

KOMOLYTALAN EBZARLAT 
Horváth István Szeged-Tarján-
ból olvasta a hírt, miszerint a 
kutyákat és macskákat elzárva 
vagy legalábbis biztonságos 
módon lehetne csak az ottho-
nokból kiengedni. Észrevétele 
a következő: a többség nem 
tart ja be a tilalmat, sem a ku-
tya, sem a macskatartók. Sza-
badon járkálnak az állatok 
ugyanúgy, min t eddig, és sze-
rinte ez nagy veszélyt jelent az 
utcákon játszó, tavaszi szüne-
tüket töltő gyermekekre. Ne-
hezményezi továbbá azt is, 
hogy nincsenek alkalmazásban 
olyan felügyelók, akik odafi-
gyelnének a rendelet betartásá-
ra, mer t szerinte így ennek 
nincs értelme. 

SZEMÉT 
Varga Gábor, a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Kht. zöldterü-
let-fenntartási részlegvezetője 
reagált a tegnap megjelent ész-
revételre, miszerint a Csaba 
utca végén lévő töltésátjáró 
kiserdő felőli része nagyon sze-
metes. Elmondta: a kifogásolt, 

hulladékkal szennyezett terü-
let magántula jdonban van, és 
nincs a kht. kezelésében. 

PARTFAL 
Többen - a 20/564-2906-ról, a 
30/544-0021-ról, valamint Ge-
ra József és Szekeres Zoltánné -
hangsúlyozták, hogy a sajnála-
tos, nagyon súlyos árvízi helyzet 
bizonyítja, szükség van a magas 
védfalra, azt nem szabadna le-
bontani. A város biztonsága 
sokkal fontosabb, mint a szép 
kilátás. 

ÚSZÓVÍZ 
Tóth Béla szegedi olvasónk sze-
retné, ha a SZUE-ban most ki-
csit melegebb lenne az úszóvíz, 
mert az idősek nem tudnak hol 
úszni. A Liget-fürdőnél megtud-
tuk: mától 10 százalékkal ala-
csonyabb áron vehetik igénybe 
szolgáltatásaikat, mivel az árvízi 
helyzet miatt bizonyos korlátozó 
intézkedésekre kényszerültek. 
Az úszómedence vizének hőmér-
sékletét pedig a lehetőségekhez 
képest megpróbálják néhány 
fokkal emelni. 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
KISS REGŐ 
BENDEGÚZ 
Április 11., 8 óra 53 perc, 3500 g. Sz.: Sipos 
Mónika és Kiss János Tibor (Szeged). 
NAGY DÁVID 
Április 15., 9 óra, 3850 g Sz.: Gulyás Kata-
lin Tímea és Nagy Károly (Hódmezővásár-
hely). 
LÉGRÁDI REGINA 
Április 15., 14 óra 25 perc, 3940 g. Sz.: Fö-
lédházi Zsuzsanna és Légrádi András (Hód-
mezővásárhely). 
WS NOEL 
Áprili 15., 17 óra 15 perc, 3430 g. Sz.: 
Kun-Szabó Edina és Kis Péter (Hódmezővá-
sárhely). 
FEKETE GABRIELLA 
Április 15., 16 óra 45 perc, 2670 g. Sz.: Bo-
zsák Gabriella és Fekete István (Szeged). 
VISZMEG NINETTA JUDIT 
Április 15., 20 óra 30 perc, 3020 g. Sz.: La-
sancz Judit és Viszmeg Tibor (Mélykút). 
KOVÁCS KÁMEA 
Április 15., 22 óra 10 perc, 3650 g. Sz.: 
Tóth Zita és Kovács Krisztián (Szeged). 
CSÚRI ZITA 
Április 16., 14 óra 50 perc, 3070 g. Sz.: 
Gyuris Anett és Csúri Péter (Szeged). 
NAGY BENDEGÚZ MANÓ 
Április 17., 5 óra, 3000 g. Sz.: Gera Aranka 
és Nagy Zoltán (Szatymaz). 
CSILLAG ESZTER 
Április 13., 7 óra 30 perc, 3880 g. Sz.: Zá-
dori Ágnes és Csillag Pál (Bordány). 
LIPÓCZKI ÁDÁM 
Április 13., 11 óra, 4510 g. Sz.: Márkvár 
Hajnalka és Lipóczki Géza (Szeged). 
MIHÁLY ANNAMÁRIA LILI 
Április 13., 1 óra 45 perc, 3130 g. Sz.: Paro-
nai Ildikó és Mihály Adám (Szeged). 
NÉMETH SÁRA 

Április 16., 8 óra 48 perc, 3320 g. Sz.: Dur-
las Kinga és Németh Tamás (Szeged). 
ANNUS SÁRA 
Április 16., 12 óra, 3210 g. Sz.: Molnár Csí-
kos Zsuzsanna és Annus Csaba (Szeged). 
REMÉNY RAMÓNA 
Április 17., 13 óra 8 perc, 3830 g. Sz.: Pap 
Szilvia és Remény Ervin (Hódmezővásár-
hely). 

VASÁRHELY 
HEGYESGERGŐ 
Április 13., 14 óra 8 perc, 4110 g. Sz.: Szar-
ka Bernadett és Hegyes András (Vásár-
hely). 
HEBŐKEDRIM 
Április 14., 12 óra 14 perc, 3900 g. Sz.: Ko-
vács Ildikó és Hebők Endre (Vásárhely). 
BAJUSZ LEVENTE LÁSZLÓ 
Április 14., 11 óra 5 perc, 3120 g. Sz.: Tóth 
Andrea és Bajusz László (Földeák). 
SÓS MÁTÉ 
Április 14., 23 óra 35 perc, 4090 g. Sz.: 
Nagy Margit és Sós Tamás (Vásárhely). 
BORSODI ALMA 
Április 16., 1 óra 15 perc, 3550 g. Sz.: Fári 
Emese és Borsodi Richárd (Vásárhely). 
SZÉKELY TESSZA 
Április 17., 23 óra 10 perc, 4200 g. Sz.: 
Kristó Mónika és Székely Róbert (Vásár-
hely). 

MAKÓ 
BARTOS RENÁTA 
Április 14., 19 óra 15 perc, 3300 g. Sz.: 
Kacz Mária és Bartos Zsolt (Kiszombor). 

SZENTES 
TOMCSÁNYI PÉTER 
Április 14., 17 óra 30 perc, 3130 g. Sz.: 
Lucz Szilvia és Tomcsányi Ferenc (Szentes). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden az SZTE Traumatológia i Kli-
nika (az új klinikai tömbben, Semmel-
weis u. 6. szám) veszi fel és látja el, 
sebészeti (nem baleseti!) és urológiai 
felvételi ügyeletet a I I . kórház (Kálvá-
ria sgt. 57.) tart, valamint a sürgőssé-
gi betegel látó osztály (Kálvária sgt. 
57.) mindennap 0 - 2 4 óráig fogadja a 
sürgős ellátást Igénylő, felnőtt betege-
ket. A gyermeksérültek és gyermekse-
bészeti betegek ellátása a gyermekk l i -
nika gyermeksebészeti osztályán törté-
nik. 
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. 

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

