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CSÖRÖG A PANNON GSM 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
Illyés Szabolccsal oszthatják meg, aki 13 és 15 óra között hívható a 0 6 -
2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve 
talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben 
tehetik közzé mondandójukat. 

CSATORNA 
C. T. olvasónk telefonált, hogy a 
Bérkert utca végén a csatornaépíté-
si munkálatok után mély gödör 
maradt hátra. A Víziközmű 
Működtető Rt.-től Nóvák Gyula 
igazgató elmondta, hogy június 30-
áig minden helyreállítási munkála-
tot elvégeznek. 

EKO-PARK 
B. K. olvasónk kint járt az Eko-
parkban vásárolni. Azt tapasztal-
ta, hogy a park kapuján belül, az 
épület bejáratáig tartó szakaszon a 
sötétségben csak botorkálni lehet. 
Az illetékes azt válaszolta, hogy a 
kapun belüli terület magánterület, 
senkinek semmi köze ahhoz, hogy 
ott milyen világítás van vagy eset-
leg nincs. 

FELSŐVÁROS 
Szegedi olvasónk a felsővárosi temp-
lom mögötti terület elhanyagoltsá-
gára panaszkodott. Hargittai Rita, 
a terület képviselője elmondta, hogy 
a telek a minorita rendé. Az odahor-
dott szemetet a márciusi nagytaka-
rítás alkalmával fogják elszállítani. 
A füves terület egyébként a kutya-
sétáltatók kedvenc helye. 

MAKÓI OKMÁNYIRODA 
H.-né telefonált Kiszombonól, hegy 
a makói okmányirodában szeretett 

volna új személyi igazolványt csinál-
tatni. Ezért február elsején telefonon 
keresztül időpontot szeretett volna 
kérni az irodában. Csak márciusra 
tudták előjegyezni, közben február 
28-án lejár az igazolványa, emiatt 
3000 forintot kell fizetnie. Kolah-
rovszki Tamás, a makói okmány-
iroda vezetője elmondta, hogy va-
lóban van telefonos időpont-előjegy-
zés az irodán, de vidékieknek van 
lehetőségük személyesen intézni 
ügyeiket heti harmincórás ügyfél-
fogadási időben. A lejárati idő előtt 
a személyigazolvány cseréje 1500 
forint, a már lejárt személyigazol-
vány cseréje akkor kerül 3000 fo-
rintba, ha az ügyfél nem rendelke-
zik érvényes útlevéllel, vagy új típu-
sú vezetői igazolvánnyal. 

TESTMOZGÁS 
K-né Szegedről azt kifogásolja, hogy 
aki bármilyen okból fél a kutyáktól, 
az nem próbálkozik a póráz nélkül 
szaladgáló hatalmas termetű |a gaz-
di által nagyon jámbornak tartott) 
állatok közelében akár csak kocog-
ni is. Ha a kutyatulajdonosok erre 
nincsenek tekintettel, jó lenne, ha 
az önkormányzat a szabad levegőn 
mozogni, futni vagy sétálni vágyó 
polgárok számára jelölne ki szabad 
teret, parkot. 

PANNON G S M 
' » » » As é l vona l 

H0R0SZK0P 
r ^ y | KOS: Ne beszélje ki a terveit, főleg 
^ ] olyan emberelőtt ne, akiről nem is 

tudja, hogy kinek az oldalán áll. A hét 
végén eleget kell tennie egy ígéretének. 

s _ f i BIKA: Váratlan kiadások merülnek 
j fel, de nem olyan mértékűek, hogy 

megrendítenék anyagi biztonságát. 
Garasoskodását viszont érzékenyen érinti. 

I IKREK: Ha nem mer szembenézni a 
| problémákkal, később sokkal na-

gyobbnak fogja érezni őket. Az estét ismét egy 
buliban kezdi, a folytatás bizonytalan. 

i RÁK: Ma nem érti a környezetét, s 
• I ez sok bonyodalommal jár együtt. 

Családtagja állandóan támadja, de az igazi 
okát még nem fedte fel 

f f , | OROSZLÁN: Képzelőereje sokszor 
W I átsegítette a meglepő és kellemet-
len helyzeteken. Idősebb rokona bölcs és ta-
pasztalt, fogadja el a tanácsait. 

S f j SZŰZ: Minél többet foglalkozik az-
1 j zal a gondolattal, hogy nem itt van 
a helye, annál Inkább el is hiszi ezt. Már-már 
a cselekvésig is eljut. 

• VISSZHANG 
Másképp 
gondolkodók 
Olvasói levelében (február 4.) 
Kaczur István hosszasan fejtegeti, 
kik az élelmesek, és kik a másképp 
gondolkodók. Szerintem a két foga-
lom egy-egy típust jelöl. Az „élelme-
sek" azok a tsz-vezetők voltak, akik 
maguk számára privatizálták a ren-
tábilis üzemágakat, miközben a 
veszteséges egységeket meghagy-
ták a tagságnak. A másként gondol-
kodók pedig azok, akik a szovjet 
megszállással támogatott egypárti 
diktatúrával nem értettek egyet, és 
a kecsegtető csalogatások ellenére 
sem léptek be a pártba. Mindkét tí-
pusra százával találunk példákat 
megyénkben. 

KÖVÉR KÁROLY, SZEGED 

VEZESSENEK OVATOSAN! 
Csongrád megye útjain az Idén ötven baleset 
történt, 21 könnyű, 20 súlyos, 9 halálos. Har-
mincegyen könnyű, huszonegyen pedig súlyos 
sérülést szenvedtek, t izenhármán életüket 
vesztették. Ezen a héten négyen haltak meg 
Csongrád megye útjain, és hárman súlyos sé-
rülést szenvedtek. 

Csongrád Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság 

. . l MÉRLEG: A tapasztalatai sokat se-
^ ^ | gítenek önnek egy fontos döntés 

meghozatalában. Elnyeri egy na-
gyon befolyásos ember támogatását. 

y I SKORPIÓ: Itt az ideje, hogy leszok-
* | jon káros szenvedélyeiről, ha nincse-

nek, akkor szokjon rá valamelyikre, 
hogy tudja, milyen leszokni. 

t l NYILAS: A hétvégéket mostanában 
¿ N I azzal tölti, amivel általában kell. Te-

hát semmi esetre sem dolgozik, vagy egyéb 
házon kívüli tevékenykedés. 

I BAK: Családi ügyek kötik le az ide-
I je nagy részét a hét végén. Ki kel-

lene békítenie embereket, s egyéb önnek va-
ló érdekes feladat várja. 

l VÍZÖNTŐ: Híreket kap, melyek 
* I visszatántorítják eredeb elképzelé-

sétől. Legyen kellőképpen rugalmas, s készít-
sen újabb, jobb haditervet. 

W I HALAK: A hét végére minden meg-
* * I oldódott, tulajdonképpen félreértés 

volt ön és kedvese között. A jó ebéd, a 
gondoskodás meghozta gyümölcsét. 

MEGKERDEZTUK A MINDSZENTI OLVASOT 
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KOVAGO JÁNOS 
nyugalmazott építésvezető: 

Fel vagyok háborodva! 
Nem szokványos, hogy ilyen 
történjék nálunk. Azt hiszem, 
hogy a szegénység süllyesztette 
idáig a tettest. Nem értem és fő-
leg nem is helyeslem, amit csinált. 
Ez is jelzi a közbiztonság gyön-' 
gülését. Annak idején, amikor 
a munkakerülőket a rendőrség 
becsukta, hallani sem lehetett 
ilyet. Igaz, nem sírom vissza azt 
a kort. 

VAJNAIJOZSEFNE 
cipőfelsőrész készítő: 
- Elhiszem, hogy szegények va- j 
gyünk, s nincs az embereknek pén- j 
ze, de ez akkor sem lehet megöl- ; 
dás! Pénzt nem így kell szerezni, 
nem rabolva, s főleg nem pisz-
tollyal. Dolgozni kell érte, ahogy 
mindenki teszi. Nem tudom, hogy 
a tettes nem gondolkodott el a kő- : 
vetkezményeken? Nem tudta fel-
fogni, mi jár neki érte, mert re- j 
mélem, hogy mihamarabb elkap-
ják. 

ARGYELAN ZOLTANNE 
takarító: 
- Én tegnap este a buszon hazafe-
lé hallottam, mi történt, s ahogy 
mindenki, én is nagyon felháborod-
tam. Aztán meg láttam is, hogy ott 
voltak a rendőrök a boltnál. Gon-
dolom, hogy az elkövető azért tet-
te, mert nem volt pénze, de hát mi 
lenne, ha mindenki ezt a példát kö-
vetné? Nem ez a megoldás. Re-
mélem, rövid időn belül elfogják, 
s elítélik, mert addig is veszélyt 
jelent. 

• POSTABONTÁS 

Geréb György professzorra emlékezünk 
Húsz évvel ezelőtt hunyt el fiatalon prof. dr. Geréb 
György, a magyar pszichológia egyik nagy egyénisé-
ge. Geréb György Szegeden élt és alkotott, aki ku-
tatásaival nemzetközi hímevet szerzett szaktudomá-
nyának; oktató-nevelő és gyakorlati pszichológiai 
munkájával újra és újra elismerést keltett hallgatói 
és kliensei körében; munkaszeretetével, legendás 
munkabírásával és emberi magatartásával pedig 
tiszteletet váltott ki még a nem közvetlenül környe-
zetéhez tartozók között is. 

Az oktatás, kutatás és gyakorlat területén egy-
aránt maradandót alkotó professzor hagyatékát még 
két évtized távlatában sem könnyű feladat hitelesen 
és a maga teljességében bemutatni. Geréb György 
rövidre mért, de szakmai eredményekben és sike-
rekben annál gazdagabb életében háromszáznál is 
több munkát jelentetett meg számos nyelven, az 
egyetemi és főiskolai hallgatók ezreit oktatta, s 
egyúttal az alkalmazott pszichológia különböző 
ágazataiban folytatott elmélyült és odaadó gyakor-
lati tevékenységet. 

Ezúttal csupán néhány, de már életében is klasszi-
kusnak számító munkájára szeretnénk utalni. A 

Comenius-művek magyarra fordítása, illetve jegy-
zetekkel és bevezető tanulmányokkal való ellátása, 
a Pszichológiai Atlasz és a szerkesztésében megje-
lent „Pszichológia" főiskolai tankönyv több kiadá-
sa, vagy az egyik legismertebb monográfiája, a „Kí-
sérletek a fáradtság lélektanának köréből" - egy 
gazdag életút főbb állomásait jelzik. Jelentős érde-
meket szerzett pszichológiai ismeretterjesztő előadá-
saival, s aktívan részt vett a tudományos közélet-
ben is. Számos hazai és nemzetközi szakmai szer-
vezet és fórum vezetőjeként, illetve tagjaként szé-
les körű tevékenységet fejtett ki a pszichológia több 
területén. 

Munkásságát élete során magas kitüntetésekkel 
ismerték el. Geréb professzor igazi nagyságát jelzi 
az is, hogy két évtized múltán művein keresztül most 
is jelen van, kutatási eredményei még hosszú időre 
meghatározó jelentőségűek a pszichológia számára. 

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtá-
rában (Szeged, Dugonics tér 13.1. em.) munkáiból 
február 12-én, kedden 12 órakor kiállítás nyíhk. 

ZAKAR ANDRÁS 
SZEGED 

Mindenkinek joga van a tiszta levegőhöz 
Véleményem szerint nem szabad különbséget tenni 
a lakosok között. Minden embernek joga van ahhoz, 
hogy ne zavarják, joga van a jó levegőhöz, a tiszta 
környezethez, fertőzés megelőzéséhez. Az állati 
trágya által termelt ammónia főleg az asztmások és 
kisgyerekek egészségét veszélyezteti. Ezért van egy 
javaslatom, hogy aki a kis saját szükségletén felül 
akar állatot tartani, vegye bérbe a tsz-ek által üresen 

hagyott majorokat, vagy építsen a városon kívül 
szükséges épületet. 

Elkelne már egy jogerős állattartási rendelet, amit 
ellenőrizne is a hatóság, ha az emberek maguk-
tól nem érik fel ésszel ezeket a viselkedési 
szabályokat. 

Makói olvasónk neve és címe 
a szerkesztőségben 

AJANLO 

AZ ALSÓVÁROSI 
KULTÚRHÁZBAN 
(Rákóczi u. 1.) ma és holnap de. 
10 órától: néprajzi szeminárium 
- a Szent Korona. Pap Gábor 
művészettörténész előadása. 

A MÓRA FERENC MÚZEUM 
II. emeleti Kincskereső kuckójá-
ban de. 10 órakor: „Szamárfogat, 
abranyica, varsa..." - egy népcso-
port több évszázados hagyomá-
nyai. Néprajzi foglalkozás dr. 
Szűcsné Kopasz Kinga vezeté-
sével. 

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN 
(Gutenberg u. 11.) 15.30 órakor: 
a szabad vallás tanítása és az ér-
zelmi intelligencia fejlesztése. Szé-
kely Anikó előadása (pestfiidegkú-
ti Waldorf iskola). 

A FEKETE HÁZBAN 
(Somogyi u. 3.), megnyílt: „Tradí-

ció és művészet" - a szlovák 
drótművesség gyűjteményét be-
mutató kiállítás. 

AZ OLD-TIMER KLUBBAN 
(Dugonics u. 42.) 21 órától a PRT 
együttes fellépése. 

HOLNAP 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
13 órakor a Magyar Állami Ope-
raház „Varázshangok" gyermek-
kar alapítványának musical-
előadása. 

A BARTÓK BÉLA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
dísztermében 18 órakor: kama-
raest. Vendégek: Szerb Zsuzsa 
(ének), Ambrus Gergely (hegedű), 
Stachó László és Szabó Gyula 
(zongora). Házigazda: Katona Nor-
bert; a B galérián Szűcs Árpád 
festőművész kiállítása tekinthető 
meg. 

TISZTELT OLVASOINK! 
A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevéte-
leket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írá-
sok olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg 
a szerkesztőség véleményével. 

SMS-UZENETEK 
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 06-
3 0 2 1 8 - 1 l - l l - e s számra az SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük! 

SZENTES 
Helyes, hogy Szentes főterét felújít-
ják, de mikor lesz pénz és idő a 
Petőfi Szállodára? Igazán Szentes 
csúf foltja. (203836031) 

KUTYAMENHELY 
Csatlakozom azokhoz, akik nem 
értik, miért nincs Szegeden kutya-
menhely, rossz fényt vet a város-
ra. Én is támogatnám, fogjunk 
össze! (302262825) 

FALFIRKA 
A falfirkálást meg lehetne ritkíta-
ni, ha a város lakói támogatnák a 
civil szervezeteket, mert ingyen 
senki sem áldozza fel a nyugodt pi-
henőidejét. (303867459) 

TETŰ 
Szinte az összes szegedi iskola és 
óvoda tele van tetűvel és nem tesz-
nek ellene semmit. Panaszkodó 
nagymama (303062682) 

CSIRKE 
Mezőgazdasági ország vagyunk, 
nincs elég saját csirkénk? Meddig 
leszünk Európa szemétlerakata? 
B. M. (302392125) 

UDULESI CSEKK 
A nyugdíjasoktól az idén csak egy 
hónappal később fogadják el az 
üdülésicsekk-igénylést, miután az 
elfogy. Ezt nevezzük megbecsülés-
nek7 (309103941) 

EGÉSZSÉGÜGY 
Az egészségügyi dolgozók fizeté-
sével kapcsolatosan a nővéreknek 
emelték a pótlékot, rendben. Az or-
vosok fizetését felemelik a jogá-
szokéhoz, rendben. De mi van 
azokkal az egészségügyi dolgozók-
kal, akik adminisztratív munka-
körben dolgoznak, akik semmifé-
le pótlékot, juttatást nem kapnak, 
de nélkülük meghal az élet. Az ő 
bérüket ki fogja felemelni? Ok 
ilyenkor nem egészségügyi dolgo-
zók? ingyenes sms 

klesiel 
a Kapc so l a t 

GEMES ANTAL 
segédmunkás: 
- Elég szomorú, hogy ilyen egyál-
talán megtörténhetett. Nem tu-
dom, mi motiválhatta a tettest. 
Amikor meghallottam, először 
szólni sem tudtam. Mindszenten 
évek óta hasonló bűncselekmény 
sem történt. Nyugodt kisváros a 
miénk. Fegyveres rablás? Hihe-
tetlenül hangzik, olyannyira kép-
telenség, hogy el sem tudom mon-
dani, pedig megtörtént, itt ná-
lunk. 

MEGJÖTTÜNK 

SZEGED 
TARI ÁRON 
Február 7., 11 óra 35 perc, 3800 
g. Sz.: Tóth Csilla és Tari Szabolcs 
(Szeged). 
ÁBRAHÁM TANDARI ATTILA 
Február 7., 21 óra 55 perc, 1600 
g. Sz.: Sitkei Ágnes és Ábrahám 
Tandari Attila (Szeged). 
BÓKA DÁVID DONÁT 
Február 8., 0 óra 5 perc, 3970 g. 
Sz.: Kerekes Edit és Bóka János 
(Rúzsa). 
PÁSZTOR ANDREA 
Február 7., 9 óra 50 perc, 3010 g. 
Sz.: Misur Éva és Pásztor József 
IZsombó). 
MOLNÁR ZSANETT 
Február 7., 8 óra 8 perc, 3640 g. 
Sz.: Meiernik Répás Erzsébet és 
Molnár Pierre (Szeged). 
KUNOS CSANÁD 
Február 7., 20 óra 55 perc, 3240 
g. Sz.: Zsótér Ilona és Kunos 
Zoltán (Szeged). 
TUBÁK DÁNIEL 
Február 8., 0 óra 25 perc, 3570 g. 
Sz.: Simon Edit és dr. Tlibak 
Vilmos (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
DOBOS RAMÓNA 
Február 4., 12 óra 25 perc, 3470 
g. Sz.: Tóth Andrea és Dobos 
Ferenc (Hódmezővásárhely). 

MAKÓ 
FORRÓ CSABA 
Február 8., 6 óra 20 perc, 3650 g. 
Sz.: Lukács Anikó és Forró András 
(Pitvaros). 

SZENTES 
KAZI REBEKA 
Február 7., 6 óra 15 perc, 2920 g. 
Sz.: Pótári Krisztina Ilona és Kazi 
János (Szentes). 
TÓTH NORBERT KRISZTIÁN 
Február 7., 14 óra 58 perc, 2360 
g. Sz.: Máté Julianna Mária és 
Tóth Imre (Tiszaföldvár). 
BERTUS IVÁN PÁL 
Február 7., 19 óra 20 perc, 3180 
g. Sz.: Kulik Éva és Bertus Pál 
(Szentes). 

Gratulálunk! 

E-MAIL ÜZENET 

Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a következő 
e -mai l címen is fogadjuk: kapcsolatok@ 
delmagyar.hu. 

Felháborítónak tartom, hogy 
a szegedi buszokon és troli-
kon hajléktalanok utaz-
gatnak oda-vissza, mindezt jegy 
nélkül. Több ellenőr kellene, nem 
ártana már hajnalban sem. 
Rengeteg a bliccelő a városban, 
ellenőr pedig nem jut minden 
vonalra (ez alól talán a villamos 
kivétel). 


