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MEGKERDEZTUKAZOLVASOT 

Ismeri-e Mansfeld Pétert < 7 

KISAPATI MARTA 
kismama: 
- Nem. Nem ismerem, és még a 
nevét sem hallottam soha. Hon-
nan kellene tudnom, hogy ki ő? 
Igazából sem a történelem, sem 
a történelmi témájú filmek nem 
kötnek le. A magyar filmeket 
sem szeretem, szerintem a 
Mansfeld Péterről szóló filmet 
sem nézem meg. 

H0R0SZK0P 

KOS: A reggeli órákban igyekezzen 
áBL I otthoni ügyeit elrendezni. Később nem 

biztos, hogy lesz rá ideje A barátok, a szórako-
zás és a pihenés is kerüljön napirendre! 

*
BIKA: Segítse kreativitását a tel-

iszínre hozni! Foglalatoskodjon hob-
bijával, tessen, olvasson, alkosson! Baráta-
itól nyugodt szívvel kérjen szívességet. 

f V ^ IKREK: A szociális és a pénzügyi 
I ügyek dominálhatnak. A nőnemű 

Ikrek legyenek betogadóak, a tértlak meg 
agresszívak! 

^ ^ RÁK: Figyelje kiadásalt, mert egyre 
^ ^ I szertelenebből költekezhet Kicsit 
fogja vissza magát, hobbiját, szórakozását! 
Kövesse figyelemmel pénzmozgásait! 

Q J OROSZLÁN: Emlékezetes, élveze-
* * ! t e s este vár az Oroszlánra. Készül-
jön fel a programra, vásároljon új ruhát! 
Óvatosan rúgjon csak kl a hámból, ne le-
gyen meggondolatlan! 

SZŰZ: A reggeli javaslatokat nyu-
• godtan kritizálja, ha megteheti! Egész-

ségét és jó hírét furcsa szokásai kissé vissza-
foghatják. Szokjon le káros szenvedélyeiről! 

1MÉRLEG: A vásárlásnak, különösen 
a lakberendezési tárgyak beszerzésé-

nek kedvez a bolygóállás. A családi kötelék 
megerősödhet Egy találkozóra készülhet. 

SKORPIÓ: Ma szinte mindenből 
képes kihozni a maximumot. A 

pénzügyek és a teljesítmény kerülhetnek 
előtérbe. Használja ki a kedvező hatásokat! 

> „ NYILAS: Kivételes helyzetekbe ke-
I rülhet. A kreatív programoknak, a 

szerelemnek és az utazásnak kedvez a 
bolygóállás. 

BAK: Délelőtt még a pénzszerzésre 
T J H k I kell összpontosítania A nap további 
részében szervezzen szerény hétvégi progra-
mot. Álljon ki barátai, rokonai mellett! 

j f r f t VÍZÖNTŐ: A bolygóállás a pénz-
Á M i ügyeknek kedvez. Ezen a hétvégén 
ügyesen meg tudja fogni forintjait, nem köl-
tekezik szertelenül, meggondolatlanul! 

• < HALAK: Az életfogytig tartó tanu-
^ ^ i lás és továbbképzés mellett köte-
lezze el magát! Ha lehetősége adatik, ol-
vasson, tanuljon! Este a szórakozást azon-
ban ne hagyja ki! 

VEZESSENEK OVATOSAN! 
Csongrád megyében az idén 305 könnyű, 
221 súlyos és 37 halálos baleset történt. 
Négyszázötvennyolcan könnyű, kétszáz-
negyvenhatan súlyos, harminckilencen 
pedig halálos sérülést szenvedtek! Az el-
múlt héten a megye útjain nyolc baleset-
ben tíz ember könnyű, négy balesetben 
hat személy súlyos sérülést szenvedett. 
Három balesetben négy ember életét 
vesztette. 

Csongrád Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság 

ANGELI TÍMEA 
egyetemi hallgató: 
- Nem hallottam még róla. Az 
'56-os forradalomról tanultunk az 
iskolában, filmet is néztünk, de 
már nem emlékszem, hogy mit. 
Ha készült róla film, elképzelhe-
tőnek tartom, hogy megnézem. Jó 
ötlet, hogy ilyeneket is lehet látni 
a moziban, így még jobban megis-
merhetjük a történelmünket. 

SZÉPLAKI LÁSZLÓ 
anyagbeszerző: 
- Igen, ha jól tudom, 1956-os 
szerepe volt, és kivégezték. A ró-
la készült filmet biztos, hogy 
nem nézem meg, mert szerintem 
sem az előző rendszer, sem pedig 
a mostani nem fedi fel teljesen az 
igazságot. Olyan filmet kellene 
végre készíteni, ami azt mutatja 
be, ami valójában történt. 

PATAKI FERENC 
festőművész: 

; - Igen, persze, hogy ismerem. 
Egyidősek voltunk, amikor őt ki-
végezték. A körülményeket nem 
tudom részletesen, de láttam a 
plakátokon, hogy film is készült 
Mansfeld Péterről. Azt hiszem, 
megnézem, mert ez az időszak 
hozzátartozik az életemhez. Ér-
dekes szembesülni a múlttal. 

• POSTABONTAS 

Orvosdoktorokat avatnak 
A Szegedi Tüdományegyetem Tanácsa 2006. szep-
tember 16-án 12 órakor az egyetem központi épü-
letének Aulájában rendkívüli ülés keretében, prof. 
dr. Pukánszky Béla rektorhelyettes elnökletével or-
vosdoktorokat avat. A doktoravató ünnepségeken 
prof. dr. Benedek György orvoskari dékán a követ-
kezőket fogadja orvosdoktorrá: 

Ágoston Gergely, Antal Péter Miklós, Bach Ág-
nes, Balázs Anna Hortenzia, Balázs Éva, Balázsi 
Péter, Bálint Ilona, Bánkuti Zsuzsanna, Barabás 
Gábor lános, Barna Balázs, Berecz Nóra, Berényi 
Zsolt, Bertók Szilvia, Csákváry Nóra, Cseh Ani-
kó, Danis Dávid Imre, Dobi Gordana, Elek Bar-
bara, Fejes Veronika, Feke Gyula, Fekete Berna-
dett Edina, Fekete Ildikó, Fodor Ágnes, Gál Ildi-
kó, Hajdú Nóra Mária, Hajszán Nikoletta, Imo-
lya Nóra, Inczefi Orsolya Ágnes, Institóris Ádám 
András, Jex Anna Rita, Kenyó- Rimóczi Ildikó, 
Kiss Hajnalka, Klung Angéla, Krausz Kinga, La-
katos Csilla, Látó Krisztián Zsolt, Losonczi Erika 
Eszter, Machnitz Zsuzsanna, Majtényi Petra, 
Makkai Noémi, Mandrik Andrea Katalin, Ma-
reczky Zsuzsanna, Orvos Máté Balázs, Ökrös 
Szilvia, Patocskai Anna Tünde, Petró Zoltán, Re-
ményi Csaba, Ritter Tamás Gábor, Sárosi Barbara 
Réka, Szabó Emese, Szarvas Annamária, Takács 
Andrea Tímea, Takács Gyula, Tátray Márton, 
Urbán Eszter, Vajda Ágota, Vékony Adriána, Ve-

reczkei László Lajos, Vetró Mónika, Weiszhaupt 
Edina Mária. Az angol nyelvű képzésben végzet-
tek közül az alábbiakat avatjuk orvosdoktorrá: 
Afzia Jabeen, Asma Razavi, Carina Tresvik, Ceci-
lie Osman Jacobsen, Chaitna Pauline Kalia, Em-
ma Elisabeth Lovlund, Fadi El-Hage, Johan Kris-
tian Kippervik, Liholt Camilla, Manji t S. Rand-
hawa, Sherin Philip, Singh Jatinder Pal, Sophia 
Kajla, Sukhdeep Randhawa, Yobuta John Sebit. 

A rendkívüli ünnepi tanácsülésen fogorvosdok-
tori oklevelet vesz át: Nagy Nóra, angol-magyar or-
vosi szakfordító és tolmács oklevélben dr. Balázs 
Éva, dr. Hajdú Nóra Mária, dr. Imolya Nóra, dr. Pa-
tocskai Anna Tünde részesül. 

A felavatottak közül heten norvég, négyen ameri-
kai, ketten kanadai, illetve egy-egy fő libanoni, in-
diai állampolgár. A végzősök közül 7 fő summa 
cum laude, 44 fő cum laude, 25 fő rite minősítést 
szerezett tanulmányai során. 

Az orvoskar dékánja az Orvosavató Rendkívüli 
Ünnepi Tanácsülés keretében adja át a tanulmá-
nyait befejező Losonczi Erika orvosdoktornak az 
egyetem tanácsa által többéves kiemelkedő közéle-
ti tevékenységéért adományozott Discipuli Pro 
Universitate-díjat. 

DR. LEDNITZKY ANDRÁS 
DÉKÁNI HIVATALVEZETŐ, 

SZEGED 

Díszdiploma-átadás a BTK-n 
A Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara ma 
11 órakor tartja díszdiploma-át-
adási ünnepségét a bölcsészettu-
dományi kar Auditórium Maxi-
mumában. A hetven, hatvanöt, 
hatvan, ötven éve végzett hajda-
ni hallgatóknak a díszoklevele-
ket dr. Almási Tibor, a bölcsé-
szettudományi kar dékánja adja 
át. 

Ebben az évben díszdiplomát 
kap: 

rubindiplomát ( 7 0 éve végez-
tek) Lieli István; vasdiplomát ( 6 5 
éve végeztek) Polányi Imre és dr. 
Rakonczai János; 

gyémántdiplomát (60 éve vég-
zetteknek) Szabó László és Szabó 
Lászlóné Ligeti Aranka. 

Aranydiplomát ( 5 0 éve végzet-
teknek) 43-an vehettek át: Angyal 
János, Batki Jenőné dr. Stepán Sa-
rolta, Beke József, Beke Józsefné 
Jenei Zsuzsanna, dr. Beszteri Bé-
la, Bihari József, Csanádi Géza, 
Cserháti Imre, Domokos István, 
Dratsay Zsigmondné Sápi Eszter, 
Erdei János, dr. Farkas Ferenc, 
Gyenes Tiborné Pálfalvi Mária, 
Gyovai Imréné Dénes Piroska, 
Herbich Ilona, Hudy Endre, Illyés 
Ilona, dr. Iványosi-Szabó Tibor, 
dr. Kcczer Tamásné Péli Erzsébet 

Etelka, Kiss Gyula, dr. Kovács 
Miklós, dr. Kökény Jánosné, Ma-
rosvölgyi Ödönné László Ilona, 
dr. Ördög Ferenc, Paskuj Ivánné 
Rajnai Anna, Pastyik István, Piu-
kovics Lajos, Püski Imre, Radnai 
Pál, dr. Sándor András, dr. Sár-
kány Ernőné Somogyi Erzsébet, 
Somogyi György, Szabó István, 
Szabó László, Szabó Lászlóné Li-
geti Aranka, Szász Lajos, Szeder-
kényi Ervinné Kopasz Julianna, 
Szilágyi József, Tamás lenő, Tí-
már Ágoston, Tompa István, Cs. 
Tóth Imre, Veres Dezső Csabáné 
Csonka Katalin és Zsíros Katalin 

SZTE BTK DÉKÁNI HIVATAL 

Az öregek vétke, vagy a múlt következménye 
Mi lehet az idősek vétke? Cselekedeteikből mérhe-
tő le? Volt itt egyszer egy Tblnai Világlapja. Abban 
karikatúrát közöltek többször is, amelyiken egy lát-
hatóan gazdag úr figyelmezteti hajdani társát, egy 
koldust: „...ugye mondtam, hogy igyekezzél?" Vala-
hogy így nézik ezt a világot ma is sokan: minden 
szegény maga tehet róla, hogy szegény. 

Vagyis az öregek vétke minden baj. Volt itt egy 
negyvenéves valami, hol átkosnak nevezik, hol 
kommunizmusnak. Kik tehetnek róla, hogy olyan 
volt, amilyen? Kemény igazság, hogy négy évtized 
nem hozhatott helyre ezerévi igazságtalankodást. 
Pedig az volt. Vagy tán ostobaságokat írt sok tudós, 
művész, író, amikor a valóságos társadalmi bajok-
kal álltak elő? Petőfi szerint ezer évig híztak raj-
tunk az urak. Ady szerint sok urunk nem volt rest 
se kába, birtokát óvni ellenünk. S kitántorgott 
Amerikába másfél millió emberünk. Idézhetném 
Illyés puszták népét. Idézhetném Tiborc panaszát. 

Minek? Ki hiszi el, hogy jelenünk gazdagjai nem 
látják a bajokat? Látják. A nép viszont nemcsak, 
látja, hanem hiszi, viseli annak következményeit, 

ahogyan ma elosztják, amit a nép megteremt! Nem 
az gazdagodik, aki mindent megteremt! Ez meddig 
tűrhető? 

Az utca jogosan panaszkodik. Mert ugyan azt 
tudjuk, hogy egyik napról a másikra nem lehet 
rendbe hozni a gazdaságot, ám amit már képes az 
ország megteremteni - tán igazságosabban kéne el-
osztani. Ezt felvetik a mostani választási beszélge-
tések során. Bírálattal. Nekem többen mondták: 
meggondolják, hogy elmenjenek-e szavazni. 

Téves álláspont! Az ígéretekből, s még inkább a 
tényekből - abból, ahogyan bizonyos területeken, 
iparban, útépítésekben, vagy például Szegeden a 
páratlan méretű fejlesztésekben, csatornázásban, 
lakásépítésben - igenis remélhető, hogy ebből most 
végre lesz valami. Főleg a dolgozók javára, a több-
ség javára. Köztük az öregek javára is. 

Ezer esztendő vétkeit nem varrhatja senki a mai 
öregek nyakába. Ráadásul ma is vannak „vétkező" 
gazdagok. 

KACZÚR ISTVÁN 
NY. ÚJSÁGÍRÓ, SZEGED 

CSOROG A TELEFON 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasz-
talataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok 
oldal szerkesztőjével oszthat ják 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-
toké/ delniagyar.hu címre kúldhetnek. 

DUGONICS TEMETŐ 
A 30/425-9135-ről panaszolta 
sándorfalvi olvasónk, hogy a Du-
gonics temetőben lelketlen tolva-
jok ellopták több sírról a kővázát, 
az urnafalról pedig rézvázákat. 

LÁNGBA BORÍTÁS 
Az ország lángba borításáról fel-

twm 

röppent hír hasonlít az országgyű-
lési választások előtti Gyurcsány 
család megfenyegetéséhez. Erről is 
ki fog derülni, hogy kacsa, nem ko-
moly ember műve. Megszervezett 
provokáció az egész, mely a kor-
mány elleni tüntetések és a jobbol-
dal lejáratására indult, véb Badé-
nyi István szegedi telefonáló. 

Konamunikációs partnerünk a: 

•Mobile 

Mára kérdezi 
Hallott-e 
Mansfeld Péterről? 

Következő kérdésünk: 
Tetszik-e a megújult 
szegedi 
Szent István tér? 

Küldje e l v á l a s z á t | T r , P M • K 1 P M 

a kérdés napján 17 ó r á i g , -LC»E.N M N m 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS s/ámfeása normál tarifa szerint tortáik 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazhat 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 

MEGJÖTTÜNK 

SZEGED 
GÉCZI SZABÓ MÁTYÁS 
Szeptember 10., 21 óra 30 perc, 3160 g. 
Sz.: dr. Szabó Andrea és dr. Géczi József 
(Szeged). 
ARHO ANDOR ÖÖVEL 
Szeptember 14., 8 óra 27 perc, 3790 g. Sz,: 
Varga Beáta és Andrus Öövel (Szeged). 
NAGY OLIVÉR 
Szeptember 13., 11 óra 25 perc, 2820 g. 
Sz.: Szamosközi Kinga és Nagy Zoltán (Sze-
ged). 
SZÉLPÁL MÁTÉ 
Szeptember 14., 16 óra 30 perc, 3620 g. 
Sz.: Orbán Anita és Szélpál Gusztáv (Sze-
ged). 
NAGY ZSELYKE 
Szeptember 14., 13 óra 25 perc, 3650 g. 
Sz.: Uhrin Erika és Nagy József István 
(Ópusztaszer). 
WODALA BENJÁMIN 
Szeptember 14., 20 óra 5 perc, 2860 g. Sz.: 
Melczer Zsófia és Wodala Márk (Szeged). 
MOLNÁRHANNA 
Szeptember 15., 1 óra 45 perc, 3400 g. Sz.: 

Budincsevics Éva és Molnár Ferenc (Tom-
pa). 
NAGY HUBA 
Szeptember 15., 7 óra 55 perc, 3420 g. Sz.: 
Gulyás Zita és Nagy Gábor (Szeged). 
CSOMÓS ANDRÁS ISTVÁN 
Szeptember 14., 11 óra 10 perc, 3950 g. 
Sz.: Szabó Katalin és Csomós András (Sze-
ged). 
MIHÁLYI PATRIK 
Szeptember 14., 23 óra 40 perc, 3720 g. 
Sz.: Bodó Tünde és Mihályi Tamás (Sze-
ged). 
RUCZ PATRIK NOEL 
Szeptember 15., 1 óra 55 perc, 3060 g. Sz.: 
Fodor Emese és Rucz Tibor (Szeged). 
SÜLI-ZAKAR RAUL 
Szeptember 15., 9 óra 10 perc, 3060 g. Sz.: 
Süli-Zakar Gizella és Ottlik Gábor (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
ÁDÁM DOROTTYÁ 
Szeptember 13., 11 óra, 2720 g. Sz.: Pod-
horecz Karolina és Ádám Gyula (Vásárhely). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
SZOMBATON 
A balesetet szenvedett személyeket Szege-
den az SZTE Traumatológiai Klinika (az új 
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) 
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. 
VASÁRNAP 
A balesetet szenvedett személyeket a II. 
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebé-
szeti (nem baleseti!!) ügyeletet a sebészeti 
klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügye-
letet a II. kórház tart. A balesetet szenve-
dett gyerekeket a II. kórház baleseti sebé-
szeti osztályán, valamint a sürgősségi be-
tegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.) min-
dennap 0 - 2 4 óráig fogadja a sürgős ellá-
tást igénylő, felnőtt betegeket, az egyéb se-
bészeti gyermekbetegeket a sebészeti kli-
nikán 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 tart. Helye: Sze-

ged, Kossuth L. sgt. 15 -17 . (a Szilágyi utca 
felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap 
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és 
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap 
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. 
sgt. 15 -17 . (a Szilágyi utca felől). Tel.: 
62/474-374, vagy 104. Súlyos állapotú, 
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes 
gyermekorvos kihívható. 
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., 
ma este 10 órától reggel 7 óráig, holnap es-
te 8 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős eset-
ben. Tel.: 62/547-174. 

http://www.delmagyar.hu

