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• K A P C S O L A T O K «

• MEGKÉRDEZTÜK AZ OLVASÓT

Ujjáéledt-e mái a Tisza ?

SZERDA, 2002. FEBRUÁR 13.

CSOROG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
Bodó Gabriellával oszthatók meg, aki 9 és 12 óra között hívható a 06-209432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált
tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik
közzé mondandójukat.

ODESSZA
B. Pál újszegedi olvasónk kérdezte, hogy az Odessza lakótelepen
mikor lesz égy elfogadható
minőségű játszótér a gyermekek
számára? Hingl László a terület
képviselője kérdésünkre elmondta, hogy a Vedres utca 11. szám
környékén a tavasz folyamán elkészül egy játszótér.

RERE ZSÓFIA
tanuló:
- Nagyjából visszatért az élet a Tiszába, de a ciánszennyezés hatása
még mindig érezhető. Az osztállyal
tavaly közvélemény-kutatást végeztünk, s mindenkit mélységesen elszomorított ez a baleset. Az
emberektől is függ, hogy milyen
gyors lehet a rehabilitáció. Sokkal
jobban kellene vigyáznunk természeti értékcinkre. Már fürdeni sincs
kedvem a folyóban.

GECZI LAIOS
falugazdász:
- Talán már 60 százalékban rehabilitálódhatott a Tisza élővilága.
Gyerekkoromban még fürödtem a
folyóban, a szennyezés óta nem,
de ha jó idő lenne és ráérnék, akkor
megint belemennék. Mikor már levonult az ár. Ha nem lesz utánszeruiyezés, néhány éven belül rendbe jöhet a folyó. Pénz és szemléletváltozás kérdése, hogy mennyire
hatékony a környezetvédelem.

ÜGYELETEK
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Csak
sürgős esetben!
KÖZPONTI 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. Ambuláns
rendelés: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17., (Szilágyi utca felől).
Ügyeleti kihívás telefonszáma:
474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig szombaton és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-

tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés a teljes ügyeleti
időszak alatt: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17., (a Szilágyi utca felől).
Elérhetőségi telefonszám: 474-374,
vagy 104.
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE
Traumatológiai Klinika (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. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán
történik.

KOS: Egyik kollégája nagyra becsüI li az ön munkáját. Kellemes érzések
töltik el a lelkét, s ilyenkor sokkal megértőbb
a többiekkel szemben.

MÉRLEG: Levelet kap, amelyből
I megtudja, hogy megoldódnak anyagi gondjai. Ez egy csapásra felszabadítja az
önre rakódott nyűgök alól.

Ó M t BIKA: Egy elképzelése nem a vártak
*
«szerint alakul. A hirtelen változásokat először nem akarja, később viszont a
saját kedvére formálja.

W
SKORPIÓ: Önnek könnyű egy flata^
' labb ember álláspontját megérteni,
hiszen ön is sokkal fiatalosabb a koránál, s
mindig a fiatalabb korosztályhoz vonzódott.

f > < } I IKREK: Próbáljon segíteni kedve' sének, mert szüksége lesz rá. Ne
mindig az ön nyavalyáival foglalkozzanak,
hanem figyeljen oda az ő problémáira is.

J ^ r NYILAS: Ne féljen az újfajta kalan'
" dóktól, hisz éppen azok révén tehet
szert új tapasztalatokra, az élményekről nem
is beszélve. Vesztenivalója nincs.

RÁK: Egy kiábrándító eredmény a
' munkában az egész napjára rányomja a bélyeget. Megpróbálja átgondolni
a dolgot, hol hibázhatott.

BAK: Hagyja, hogy a képzelet
' játsszon önnel, és olyan dolgokat
is megérezzen, amelyeket egyébként soha.
Segít elviselni a hétköznapokat.

I OROSZLÁN: Használja ki az isme' retségi körében levő összeköttetéseket, ha úgy hozza a sors. Ha nem, akkor
semmi esetre se terheljen a gondjaival mást.

jj VÍZÖNTŐ: Lehet, hogy költözni ké• szül. vagy munkahelyet változtat,
vagy mindent szeretne megváltoztatni maga körül. KI tudja, lehet, hogy használna.

• SZŰZ: A mai nap kedvez a vásár1
lásnak, különösen ha egyik Ismerősét Is elviszi magával. Közben kávézhatnának egyet valamelyik cukiban.

O

JJJ

HALAK: lo lenne, ha őszintén el tud' na számolni önmagával, elemezné
saját munkáját, s akkor megértené, hogy mi
a csuda történik a környezetében.

KÖSZÖNET
A közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Szűcs Zoltán bv-őrmester édesapja családja
nevében ezúton is szeretné tiszta
szívből megköszönni Dávid Ibolya miniszter részvétnyilvánító sorait és mindazoknak a segítségét,
akik közbenjártak abban, hogy halott fiának megadhassa a végső
tisztességet.
PARKOLÓ
Nagyon jó dolog az éjjel-nappali üzlet, de kérem az autóstársaimat, ne

Bencés ruha mentette meg
Geréb György professzort
A február 9-i Délmagyarország 7. oldalán Zakar András szegedi olvasó levelét közölték. Nagy örömömre szolgált, hogy Geréb György
professzorról nem feledkezik el. Két dologgal szeretném kiegészíteni
ezt a levelet: az, hogy a professzor Szegeden működhetett és hogy élete ilyen csodálatos ívelést kapott, annak egyik mozzanata kevesek előtt
ismert. Hogy Geréb György a deportálások idején nem lett a holokauszt egyik áldozata, a pannonhalmi bencés főapátnak köszönheti, aki
befogadta, és bencés ruhában járva a rendházban, megmenekült a gázkamrától.
A másik, amit kevesen tudnak róla: egy édesanya, akinek férje és ő
maga is nem akármilyen beosztásban dolgozott, tőle kérdezte meg,
elküldje-e két gyermekét hitoktatásra. A professzor azt válaszolta: küldje el őket nyugodtan, mert életük folyamán így lesz mibe kapaszkodniuk.
Szakmai elismertsége mellett talán jó tudni ilyenfajta emberségéről is.
GYULAI ENDRE
SZEGED-CSANÁDI PÜSPÖK

A Kálvária tér hiányzó „kapuja "
„Irigykedve" olvastam a DM Csörög rovatában, hogy a Hargitai utcai
játszótér kapuja elromlott. Hogy miért irigykedek, mindjárt kifejtem.
Az említett játszóteret jól ismerjük a kisfiammal. Ha rokon érkezik az
újszegedi vasútállomásra, már ideje korán elindulunk, hogy ha ekkora
távolságot megteszünk, akkor legalább útba ejthetjük a tőlünk igen távol eső, nagyszerű játszóteret. Körbekerített, homokos és kavicsos, kutyától és kutyagumitól mentes, biztonságos, széles korosztály igényeit
kielégítő. Élvezet ott lenni. Nos, mi a Kálvária tér közelében lakunk,
tehát a legközelebbi játszótér a Kálvária téri. A Környezetgazdálkodási
Klit. illetékese a közelmúltban úgy nyilatkozott, felmérik a játszóterek
jelenlegi állapotát, kijavítják, felújítják és átalakítják, amit lehet.
Járt-e illetékes a Kálvária téren, látta-e valaki milyen állapotban van:
És biztosan sok olvasóban megszólal a harag: „Na igen, és a mienket
is látta-e valaki?" Sokan laknak ezen a környéken.
Egy átlagos hétvégén, persze jó idő esetén, tömeg van a téren. Közelben, s távolban sincs EU-szabványnak megfelelő, biztonságilag tesztelt
játszótér. A legközelebbi, általunk is igen kedvelt a Honvéd téri. Nincs
túl közel, igaz? Milyen is a mi játszóterünk, amelyért igyekeztünk már
szót emelni az SMS és a Csörög rovatban, legutóbb pedig a nyár végén
aláírás-gyűjtési akcióba kezdett egy szülő, melynek folyamatáról jelenleg e sorok írója nem tud. Szóval, a mi „játszóterünkön" betoncsonkok
árválkodnak a hinták és a mászókák tövében. Elég egy rossz mozdulat,
de egy totyogónak elég csak a közelükben elesni. Tele van a környék kutyákkal és ürülékeikkel, nem szólva a riadalomról, amit egy-egy szabadon szaladgáló kutya látványa okoz a kicsikben. Merthogy körbekerítve sincs (így nincs kapu, ami elromolna). A villamos is igen közel bit
a területhez. Mentálisan is háttérbe vagyunk szorítva, ugyanis nyáron
a tér hajléktalan bandák gyülekező-, szálló- ebédlő-, edző- és ... helye.
Nos, a tér üvegekkel, a fák ágain száradó r u h á k k a l , csikkekkel, dajda-

E-MAIL ÜZENET
Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a következő e -mail címen is fogadjuk: kapcsolatok(a>delmagyarhu.

MOLNÁR FERENCNÉ
rokkantnyugdíjas:
- Nagyon szerinyezett a folyó. Gyerekkoromban még sokat fürödtünk benne, sekély gázlókon át is
keltünk gyalogújan a túlpartra. Ez
még a '60-as. évűkben volt, most
nem mennék bele a vízbe, mert
nagy a fertőzésveszély. A regenerálódáshoz idő kell, nem megy egyik
napról a másikra. Az embereknek
pedig ügyelniük kellene arra, hogy
mit engednek bele a Tiszába.

• VISSZHANG

HOROSZKÓP
y

SERES PETER
hallgató:
- Még biztos, hogy nem éledt újjá teljes egészében a Tisza, nagyon
piszkosnak is találom. Nem vagyok szakember, de több pénz ráfordításával nagyobb eredményeket
lehetne elérni. Fürdeni élővízben
soha nem szoktam, ismerőseim
közül sokan a ciánszennyezés óta
nem mennek bele a vízbe. Horgászismerőseim is inkább csak a
botot fogják kikapcsolódásként.

legyenek restek a példámat követni. A Budapesti körúti CBA épületegyüttes mögötti parkolóban díjés bírságmentesen parkolhatnak,
anélkül, hogy a jobbra kanyarodok részére kialakított sávot elfoglalva, csúcsforgalomban lehetetlenné tennék annak használatát.
VÁROSKÉP
Önkormányzati rendelet intézkedik arról, hogy a szeméttároló edényeket csak a kiürítésük napján
lehet közterületen tárolni. A Fekete sas utcában a városháza és a
Szeged étterem mögött mégis folyamatosan az utcán vannak a
konténerek, ezzel is „javítva" a városképet.

jozó, harsogó, verekedő emberekkel teli.
A gyerek pedig minden mozzanatra rákérdez. Egy jobb érzésű szülőnek
igen kifinomultan és okosan kell néha válaszolnia, hogy ne is lódítson
nagyot, de meg is óvja a gyermeki lélek ártatlanságát. Régóta szívünk
vágya, hogy valóban megfelelő illetékestől halljunk valamit, nekünk mikor lesz kultúrált, biztonságnak eleget tevő játszóterünk? Vagy legalább
a betoncsonkok tűnnének el (igaz, tavaly leszórták homokkal, hogy ne
látsszon, de ütni ugyanúgy üt, no és hol van már a tavalyi homok?).
A környékbéli kisgyermekes családok nevében:
AMBRUSNÉ BERENCZ ZSUZSANNA, SZEGED

Tisztelt olvasóink!
A választások befejezéséig nem áll módunkban pártpolitikai indíttatású
olvasói leveleket közölni. Emellett szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások természetesen olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.

BONTÁSI HULLADÉK
B.-né szegedi olvasónk hosszabb
idő óta látja, hogy a Vitéz utca és
a Szentháromság utca sarkán egy
lebontott épület maradványait nem
takarították el. Az az általános tapasztalat, hogy ahol szemét van
oda sokkal könnyebben rakja le
más is a keze ügyében levő hulladékot.
DOROZSMA
Sz. F. dorozsmai lakos tudja, hogy
a dorozsmaiak szívesen építkeznének. Újabb házhelyekre lenne
szükség, s olvasónk szerint lenne

is erre lehetőség egy bizonyos területen. Tóth József képviselő elmondta, hogy teljesen egyet ért a
lakosság igényeivel, s mint képviselő már a tavalyi év őszén írásban
terjesztette a kérést a közgyűlés
elé. Ő két területen látja új házhelyek kijelölésének lehetőségét: az
egyik a Balabás utcát követően a
Kettősbatári út felé eső terület, a
másik a Jerney utca folytatásában
levő terület. Mindkettő esetben a
területeket ki kell vonni a mezőgazdasági művelés alól.
SAKK
Lékó Péter nagymester, 20 táblás
szimultánt adott a Weöres Sándor
Általános Iskolában a „Weöreshét" rendezvényei keretén belül.
Az élménybeszámolóval egybekötött sakkozás felejthetetlen emléket nyújtott a diákoknak.
* * * * * * * *

PANNON
• • • • • Az é l v o n a l .
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MEGJÖTTÜNK
SZEGED
Fazekas Milán Patrik
Február 8., 12 óra 35 perc, 3240 g. Sz.: Rambala Rita és Fazekas Ferenc (Szeged).
Mészáros Gergő
Február 11., 12 óra 25 perc, 3280 g Sz.: Gyuris Zsuzsanna és Mészáros Zsolt (Bordány).
Gyenge Anita
Február 1 1 , 1 4 óra 25 perc, 2320 g Sz.: Vas
Mariann és Gyenge Attila (Gádoros).
Belovai László Zoltán
Február 11., 17 óra, 3660 g Sz.: Vajna Anita
és Beloval Mihály (Algyő).
Halál Béla
Február 11., 18 óra 5 perc, 2940 g Sz.: Halál
Csilla és Szabó Béla (Kiszombor).
Török Attila
Február 10., 14 óra 45 perc, 2850 g Sz.: Gáspár Piroska és Török István (Szeged).
Guti Mercédesz
Erzsébet
Február 11., 21 óra 50 perc, Sz.: Molnár Gabriella és Guti Mihály (Szeged).

Vida Roland Antal
Február 12., 8 óra. 4710 g Sz.: Fábián Valéria és Vida Antal (Szeged).
Sebők Viktória
Február 12., 9 óra 50 perc, 3820 g Sz.: Tóth
Annamária és Sebők Ákos (Zákányszék).
Fodor Max Marshall
Február 11., 14 óra 55 perc, 4370 g Sz.: Bogyó Beatrix és Fodor József (Szegvár).
VÁSÁRHELY
Papp Adrién
Február 11., 16 óra, 3000 g. Sz.: Ujj Nikolett
és Papp Ferenc (Hódmezővásárhely).
SZENTES
Tóth Bence László
Február 11., 6 óra 55 perc, 3860 g Sz.-. Puskás Erika és Tóth László (Szentes).
Keresztes Izabella
Február 11., 14 óra 57 perc, 3770 g Sz.: Bányik Bernadett és Keresztes Róbert (Szentes).
Gratulálunk!

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 0630218-11-11-es számra az SMS-üzeneteket Is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!

MADARAK
Az sms-re válaszolva üzenem, hogy
a madarak átköltöztek Makkosházára. (303983795)

nincs se pótlék, se hálapénz, csak
bruttó 50 ezer, azaz a minimálbér.
Mikor lesz kézzelfogható eredmény
ebben a vitában? Ingyenes sms

TÓTKOMLÓS
Helyes, hogy rivaldafénybe került
az egészségügyi dolgozók bérének
rendezése, de mi a helyzet a szociábs szférában dolgozók bérével?
Tragikus, hiszen többségüknek

ülesiel
a

Kapcsolat

• A JOG ASZTALA

Mit ír a jog a részletfizetésről?
K. L. szegedi olvasónk kérdésére válaszolva:
Amikor az autót eladtam, úgy állapodtunk meg a vevővel, hogy mivel
nincs egy összegben ennyi pénze, a vételárat részleteiben is kifizetheti,
és az autót az első részlet megfizetésekor már el is viheti. Azt is beleírtuk
a szerződésbe, hogy ha nem fizeti határidőre a részleteket, akkor a
hátralékos összeget egyben kapom meg. A negyedik részletig nem is volt
s e m m i gond, azt a vevő m i n d i g napra p o n t o s a n teljesítette, de az azt

követő részletet késve teljesítette, az azutánit pedig egyáltalán nem fizette
ki. Nem tudom, mit tehetnék még azonkívül, hogy folyamatosan
felszólítom tartozása megfizetésére. Nagyon méltánytalannak érzem,
hogy én hajlandó voltam kedvezményben részesíteni, de ő ennek
ellenére sem fizet.
Tisztelt Olvasó!
A rendelkezésemre bocsátott információk alapján kérdésére az alábbi
választ tudom adni:
Önnek a jogszabály biztosítja a lehetőséget, hogy a részletfizetési
kedvezményt, amelyet a vevőnek nyújtott, megvonja tőle abban az
esetben, ha a részleteket a meghatározott ideig pontosan nem teljesíti.
Ezzel a jogával ön azonban csak akkor élhet, ha meghatározott törvényi
követelményeknek eleget tesz. Amikor a vevő első ízben mulasztja el
esedékességkor a részletet megfizetni, akkor értesíteni kell a vevőt a
kedvezmény megvonásról és egyben megfelelő időt is kell még engedni
a teljesítésre. Lehetséges, hogy a vevő ismételten elmulasztja a
részletfizetést, ilyenkor már nincs szükség értesítésre, és a vevőtől egy
összegben lehet követelni a fennmaradó pénzt.
IFJ. DR. KÖNCZÖL LÁSZLÓ
Leveleket: „A jog asztala" Délmagyarország Szerkesztősége 6740
Szeged, Stefánia 10. címre kérjük küldeni.

