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On továbbtanulna-e? 

GOTTNEK MIHÁLY 
nyugdíjas iparos: 
Dehogy tanulnék, örülök, hogy 
élek! Én iparosnak születtem, 
azt a szakmát ki is tanultam be-
csülettel. Harmincöt cvig dol-
goztam, saját üzletet nyitottam, 
de mára elég lett belőle! Az én 
időmben egyébként már az is 
nagy szó volt, ha valaki leérettsé-
gizett. Azt húsz évvel ezelőtt ta-
lán még lett is volna értelme 
megcsinálnom. De most... 

f / . t s y 
MEZEI JÁNOSNÉ 
nyugdíjas: 
Húszévesen sem mentem főis-
kolára, mert nem tartottam ma-
gam olyan okosnak. Persze ké-
sőbb megbántam, hogy az érett-
ségi után nem folytattam a tanu-
lást. Egyébkent a tanárképzőt ja-
vasolta annak idején az osztály-
főnököm, azt szívesen el is vé-
geztem volna. És akkor elzavar-
nám az összes tanárt, akik nem 
tanítanak megfelelően! 

M E G J Ö T T Ü N K 

SZEGED 
LÁSZLÓ LAJOS TAMÁS 
Július 7., 16 óra 55 perc, 3250 g. Sz.: Dunai 
Marcit és László Zoltán (Szeged). 
LADÁNYI GERGŐ 
Július 7., 23 óra 27 perc, 3950 g. Sz.: Ba-
lázs Erzsébet és Ladányi Tibor (Szeged). 
REKECKI CSONGOR 
Július 7., 24 óra 3100 g. Sz.: Szekula Anna 
és Rekecki Lajos (Zákányszék). 
NAGYSTEFÁN 
Július 7., 22 óra 30 perc, 2570 g. Sz.: Csu-
rádl Katalin és Nagy János (Ópuszta-
szeri. 
D. NAGY LILI 
Július 8., 6 óra 55 perc, 3490 g. Sz.: Benkó 
Krisztina és D. Nagy Sándor (Szeged). 
k i n y ó k i n c s ő 
Július 8., 7 óra 40 perc, 3900 g. Sz.: Kecs-
kés Orsolya és Kinyó László (Szeged). 
MAGONY MILÁN 
Július 7., 19 óra 26 perc, 3720 g. Sz.: Fehér 
Ildikó és Magony Árpád (Csengele). 

VASÁRHELY 
VÖRÖS VIKTOR 
Július 7„ 16 óra, 3800 g. Sz.: Asztalos And-
rea és Vörös Zoltán (Hódmezővásárhely). 

MAKÓ -
SIMON PATRIK 
Július 8., 2 óra 30 perc, 3500 g. Sz.: Antal 
Gyöngyi és Simon Ferenc (Apátfalva). 

SZENTES 
MIZERE BENDEGÚZ 
ÁBEL 
Július 4., 19 óra 38 perc, 3680 g. Sz.: Mize-
re Ilona és Mizere Imre (Csongrád). 

BERENYI ALEX 
Július 5., 0 óra 50 perc, 3910 g. Sz.: Trenka 
Zsuzsanna és Berényi Imre (Szentes). 
TÓTH GERGELY ZSOLT 
Július 6., 13 óra 25 perc, 3310 g. Sz.: Ba-
logh Marianna és Tóth Zsolt (Cibakháza). 
CSAPI LORENA GEORGINA 
Július 5., 13 óra 40 perc, 2420 g. Sz.: Barbu 
Lídia és Csapi László József (Szegvár). 
KOLLÁR RUBEN BÉLA 
Július 5., 17 óra 55 perc, 3720 g. Sz.: Hói-
mén Katalin és Kollár Zoltán (Szentes). 
KOLOMPÁR MARCELLA 
MÁRIA 
Július 6., 13 óra 5 perc, 3470 g. Sz.: Kolom-
pár Aranka és Kolompár László (Csépa). 
FERKOVICS GRÉTA 
Július 6., 7 óra 42 perc, 3390 g Sz.: Seres 
Éva és Ferkovics Andros (Csongrád). 
ROSTÁS BRENDON 
Július 8., 0 óra 12 perc, 2550 g. Sz.: Szabó 
Malvin és Rostás Károly (Öcsöd). 
NAGY AMANDA 
Július 7., 21 óra 58 perc, 4040 g. Sz.: Ko-
lompár Aranka és Nagy György (Szarvas). 
CSERNÁK ADRIÁN JÁNOS 
Július 7., 20 óra 15 perc. 2800 g. Sz.: Kar-
dos Erika és Csernák András (Tiszasas). 
MÓRICZ VIRÁG 
Július 5., 12 óra 15 perc, 3440 g. Sz.: So-
modi Csilla és Móricz Jenő (Nagymágocs). 
DARIDA DÁVID KRISZTIÁN 
Július 5., 9 óra 50 perc, 3150 g. Sz.: Kéri 
Szilvia és Darida Viktor Krisztián (Szentes). 
NÁLHI LOTTI 
Július 6., 20 óra 55 perc. 2490 g. Sz.: Ré-
vész Gréta Ildikó és Nálhi Imre Róbert (Kun-
szentmráton). 

Gratulálunk! 

H 0 R 0 S Z K 0 P 

Q ű KOS: Most átlagon felül sokat törő-
^ L i d i k a családjával, ráadásul ők Is 

szívesen veszik az ön gondoskodását. Sok-
szor könnyeivel küszködik, pedig konkrét 
oka nincs Is a szomorkodásának. 

BIKA: Kipihentnek és abszolút 
^ I gondtalannak érzi magát. Legyen 

nyitott mindenféle újdonsággal szemben. 
Lesz néhányban része, pedig ön a langyos 
biztonságot jobban kedveli. 

to IKREK: Váratlan esemény, jó hír 
I örvendezteti meg már korán dél-

előtt. Megtalálja a papucsát, vagy éppen el-
veszettnek hitt kedvese kerül elő, aminek 
természetesen nagyon örül. 

^ ^ RÁK: Most jól tenné, ha elutazna 
néhány napra. Szervezze meg a kö-

vetkező hét végére a kirándulást, néhány 
könyvet és fürdőruhát Is csomagoljon, s ne 
feledje, hogy kikapcsolódni indul. 

Q j ; OROSZLÁN: Nagyon várja a sza-
' ^ s hadság kezdetét. Különösebb terve 
nincs, csak egyszerűen szeretne későn kel-
ni. sokáig reggelizni, nyugodtan kávézni és 
hosszasan olvasgatni. 

j SZŰZ: Egyszer még a vesztét is 
okozhatja a piros szín. Most éppen 

egy áramvonalas, vadítóan csillogó kétkere-
kűről álmodik. Az álmokat pedig meg kell 
valósítani. 

W MÉRLEG: Ha szokatlan levertsé-
ígén végre úrrá tudna lenni, s a kör-

nyezete is békén hagyja, akkor szellemi és 
lelki fittsége ismét a régi lehet, persze nem 
egyik percről a másikra. 

V SKORPIÓ: Gyors kapcsolatterem-
t ő i tő képessége segítségével meg-

nyerhet valakit egy jó ügy érdekében. Jól te-
szi, ha figyel, s résen lesz, mert élete nagy 
lehetősége előtt áll. 

^ NYILAS: Ha nem Is depressziós, 
Ide mindenképpen alapos a rossz 

kedve. Csupa olyasmit kell tennie az életé-
ben, amivel teljesen elégedetlen. Ezen gyor-
san változtatnia kell! 

^ BAK: Egy kicsit túl érzékeny ma. A 
fergeteges rohanásban megfeled-

kezett egy fontos találkozóról, pedig önnek 
lett volna a fontosabb. Nehéz lesz megma-
gyarázni. 

j f o VÍZÖNTŐ: Most már igazán tervez-
i ^ ü í g e t i a helycserét. Csak úgy zúg a 
feje. nagy üzem van benne. Vad iramban 
kergetik egymást a gondolatok és lehetősé-
gek. 

ft^ HALAK: Ismét a négy fal közé 
kényszerítheti önmagát, ha ilyen 

fancsali képet vág a világra. Senki sem kí-
váncsi a nyűglődéselre, ezzel tisztában van, 
ezért sértődötten elvonul. 

KUZMAN JÓZSEF 
nyugdíjas cukrászmester: 
Nem hiszem, hogy lenne bármi, 
ami miatt most még elkezde-
nék tanulni. Folyamatosan ké-
peztem magam egész életem-
ben, úgyhogy nem is a tanu-
lással lenne a gond. Egysze-
rűen nem hiszek a felsőoktatás-
ban, mert egyszer sem biztos, 
hogy ha megszerezném a diplo-
mát, azzal el is tudnék helyez-
kedni. 

NEMETH LAJOSNE 
nyugdíjas csoportvezető: 
Szívesen beiratkoznék még iskolá-
ba, de az egészségem sajnos ezt 
már nem engedi. Annak idején 
készültem is a továbbtanulásra: if-
júságvédelmi bíró akartam lenni, 
de a körülményeink miatt mun-
kába kellett állnom. A tanulással 
egyébként soha nem volt gondom, 
szerintem még most is menne, 
nemrég végeztem el egy számító-
gépes tanfolyamot. 

• C I K K Ü N K V I S S Z H A N G J A 

Pontosítások a nagybani piac 
ügyében 
A Délmagyarország július 1-jei számában „Südfrucht várja Szeged 
döntését" címmel megjelent írással, illetőleg a Südfrucht Kft. egyéb 
médiákban tett nyilatkozataival összefüggésben - az információk 
pontosításának céljával - az alábbi tájékoztatás közzétételét kérem: 

Szeged Megyei Jogú Város 522/2002. (V. 31.) kgy. sz. határozatával 
felállított 10 fős szakértői bizottság a Vásár- és Piacüzemeltető Kft., a 
Dorozsmai Nagybani Piac Kft. és a Südfrucht Kft. ajánlatait elemez-
te, majd a nagybani piac lehetséges három helyének alkalmasságát 
vizsgálta meg és az alábbi határozatot hozta: 

„A bizottság egyetért azzal, hogy a Vásár- és Piacüzemeltető Kft. ál-
tal Szeged-Kiskundorozsma területén működtetett zöldség-gyümölcs 
nagybani piac a jelenlegi területéről áthelyezésre kerüljön. 

A bizottság a majdani piacüzemeltetővel megállapodás létrehozá-
sát látja szükségesnek, melyben biztosítani kell a lakossági fogyasztói 
érdekek érvényesítése mellett az önkormányzat gazdasági érdekeinek 
érvényesítését is. A bizottság további tárgyalásokat tart szükségesnek 
a két befektetővel (Südfrucht Kft., Dorozsmai Nagybani Piac Kft.) a 
lehetséges együttműködés jogi, pénzügyi alapfeltételeinek meghatá-
rozása érdekében. A bizottság a tárgyalások eredményének függvé-
nyében teszi meg javaslatát az önkormányzat és a piacüzemeltető kö-
zötti együttműködésre a közgyűlés június 28-ai ülésén." 

A közgyűlés a 603/2002. (V. 14.) kgy. sz. határozatával az ad hoc bi-
zottság határozatát tudomásul vette és ezzel egyidejűleg a bizottság ja-
vaslattételi határidejét a közgyűlés 2002. június 28-i ülésére módosí-
totta. A bizottság a további működése során a módosított ajánlatokat 
és a benyújtott dokumentumokat tovább elemezte, majd az ajánlatte-
vők ismételt meghallgatását követően a javaslatok értékelését a június 
25-ei ülésén végezte el, ad hoc bizottság munkájában tagként részvevő, 
illetőleg a külön felkért szakértők véleményének ismeretében. 

A bizottság három határozati javaslatról szavazott, amelyek közül 
egyik sem nyerte el a többséget, így nem felel meg a valóságnak a 
Südfrucht Kft. azon állítása, hogy „a nagybani piac elhelyezésének 
ügyét vizsgáló ad hoz bizottság a cég ajánlatát tartotta megvalósításra 
alkalmasnak". 

Megállapítható, hogy a bizottság az 522/2002. (V. 31.) és a 
603/2002. (VI. 14.) kgy. sz. határozatokon alapuló javaslattételi köte-
lezettségének nem tudott eleget tenni, így a közgyűlés a 679/2002. 
(VI. 28.) kgy. sz. határozatával az ad hoc bizottság - tevékenységének 
összefoglalását tartalmazó - tájékoztatóját tudomásul vette, ugyan-
akkor a jelenlegi nagybani piac áthelyezéséről még nem döntött. 

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE 

Elhunyt Mérei Gyula 
akadémikus 
Június 28-án, 91 éves korában elhunyt Mérei Gyula akadémikus. 
1934-ben, a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett törté-
nelem-latin szakos diplomát, majd ezt követően a Bécsi Magyar 
Történeti Intézet ösztöndíjasa lett. Tíz esztendeig a Kereskedelmi 
és Iparkamaránál dolgozott, majd 1948-ban a Magyar Országos 
Levéltár munkatársa lett. 1945-ben a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem magántanáraként kezdte még egyetemi oktatói tevé-
kenységét, 1951 -ben kapott tanszékvezetői kinevezést a József At-
tila Tudományegyetem Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéké-
re. A tanszéket nyugállományba vonulásáig vezette. 1960-64 kö-
zött a Bölcsészettudományi Kar dékánja volt, évekig vezette az 
MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Filozófiai és Történettudomá-
nyi Szakbizottságát. 1973-ban a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja lett, 1979-ben rendes taggá választották. Kutatásai 
kezdettől fogva elsősorban a modernkori magyar gazdaság- és po-
litikatörténet, illetve a historiográfia felé irányultak, amelynek 
eredményeit máig érvényes kötetek sora jelzi. Tanítványok egész 
sorát nevelte a források és a tények szigorú tiszteletére. Mérei 
Gyulát a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos 
Akadémia saját halottjának tekinti. Temetésére július 19-én, de. 
11 órakor kerül sor a Belvárosi temetőben. Emlékét megőrizzük. 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, SZTE 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, BTK TÖRTÉNETI INTÉZETE, 

MTA SZEGEDI TERÜLETI BIZOTTSÁGA, FILOZÓFIAI ÉS 
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGA 

C S Ö R Ö G A P A N N O N G S M 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a 
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve 
talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehe-
tik közzé mondandójukat. 

ARNYEKMENTES JÁTSZÓTÉR 
Azonos címmel a Csörögben 
megjelent észrevételre válaszolt 
Tóth András képviselő. A Gás-
pár utcában levő játszótér még 
nincs kész, a kerítés és a fedett 
homokozó most készül. Zárható 
lesz a játszótér, és ivókutat is 
szerelnek fel, a faültetéssel azon-
ban a szakemberek szerint várni 
kell őszig, mert a nyáron ültetett 
fák nem lesznek hosszú életűek. 

ANNA-KÚT, 
IVÓVÍZ NÉLKÜL 
A 485-035-ös telefonról kérdezi 
olvasónk, hogy mi az oka annak, 

hogy az Anna-kútnál nem folyik 
az ivóvíz. A nagy melegben so-
kan megszomjaznak, valószínű-
leg nem a meleg vízzel szeretnék 
oltani a szomjukat. A Közterü-
let-fenntartási Kht. igazgatója, 
Papp Zoltán elmondta, hogy a 
vízszolgáltatás oka műszaki hiba 
volt, előreláthatóan a napokban 
újra lesz ivóvíz a kútnál. Ivókút a 
városban a Klauzál téren, a Stefá-
nián és a Széchenyi téren is mű-
ködik. 

PANNON 
" * " Az é l v o n a l . 

GSM 

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszá-
mot biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Dél-
magyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesz-
tésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a tele-
fonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok 
miatt nem kapták kézhez. Szombati napokon a 62/466-847-es te-
lefonszámon fogadjuk reklamációikat. 

S M S - U Z E N E T E K 

Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a le-
velek, a telefonhívások mellett szívesen fo-
gadja a 06-30/218-11-lI-es számra az 
sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véle-
ményeiket köszönjük! 

KÁBELTELEVÍZIÓ 
Hogyan kerülhetett a Matáv-Ká-
beltelevízió hálózatra a silány 
színvonalú Budapest tv? Csak 
azért mert magyar, kár volt! 
(20/530-1571) 

LIDL ÁRUHÁZ 
Nem tudom kinek lesz szüksége 
a Lidi Áruházra ezen a környé-
ken, de biztos, hogy nem az ittla-
kóknak. Lehetne szép fás park is 
helyette, (ingyenes sms) 
Ki kötött a város nevében olyan 
szerződést a Lidi Áruházzal 
amelyben Szegedet komoly kár-
térítési kötelezettség terhelte 
volna? Milyen célok vezérelték 
az illetékest? (30/360-4234) 

VILLAMOSVÁLTÓ 
A Petőfi sugárút elején lakó „pol-
gárok" üzenik annak, aki ide te-
lepítette a villamosváltót, költöz-
zön ide! (30/451-3673) 

KERESZTEZŐDÉS 
Mikor folytatják a Budapesti és 
Makkosházi körút kereszteződé-
sének felújítását? (30/399-5580) 

ARÉNA 
A Sancer-tavak és a vadaspark 
környéki zöldterületek védelmé-
ben az EB rendezés esetén épülő 
arénát a régi SZEAC-stadion he-
lyén is elkészíthetnék. (30-
505-7448) 

JÁTSZÓTÉR 
Azt szeretném a dorozsmai kis-
gyermekes anyukák nevében 
megtudni: reménykedhetünk, 
hogy a közeljövőben nálunk is 
lesz használható játszótér? 
(30/410-3395) 

KECSKESTELEPI VILLAMOS 
Katasztrofális bejutni villamos-
sal Kecskéstelepről a városba. A 
járművek késve indulnak, rit-
kábban járnak és a menetidő is 
hosszabb lett. (20/360-5500) 

SPORTUSZODA 
Felháborítónak tartom, hogy a 

. nyár kellős közepén megszűnt a 
sportuszodában a büfé. (30-
278-8058) 
A Szegedi Városi Sportigazgató-
ság vezetője, Szovics Zoltán el-
mondta, hogy mindkét büfé üze-
mel a sportcsarnokban. 

KÁRÁSZ UTCA 
Eléggé rossz képet festenek Sze-
gedről a Kárász utcán „lakó", ag-
resszív módon kéregető hajlékta-
lanok, jósnők, alkoholisták. 
Nincs valami megoldás? (70-
295-8478) 

ZAJ 
Beteges a szegediek viszolygása a 
hangos rendezvényektől. Nya-
ranta nyolc-tíz zenés estét a La-
pos is elbírna, és bármely pontja 
a belvárosnak. Tényleg impotens 
ez a város. (30/945-1358) 

EMELÉS 
Még júniusra ígérte a kormány a 
kiegészítő családi pótlék emelé-
sét, de ugyanannyi mint eddig 
volt. Egy egyedülálló anya. 
130/504-4221) 

BIZALOM? 
A bordányi boltban, ahová évek 
óta jár édesanyám, őt megmo-
tozták, a táskáját kipakoltatták. 
Meddig mehet el egy boltos? 
(30/345-8262) 

lilesíel 
a K a p c s o l a t 

S Z E G E D I O R V O S I Ü G Y E L E T 

BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett sze-
mélyeket Szegeden az SZTE Tra-
umatológiai Klinika (az új klini-
kai tömbben, Semmelweis u. 6. 
szám) veszi fel és látja el, sebé-
szeti (nem baleseti!!) és urológiai 
felvételi ügyeletet a II. kórház 
(Kálvária sgt. 57.) tart. A gyer-
meksérültek és gyermeksebésze-
ti betegek ellátása a gyermekkli-
nika gyermeksebészeti osztályán 
történik. 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órá-
tól másnap reggel 7.30 óráig, 
szombaton, vasárnap és munka-
szüneti napokon reggel 7.30 órá-
tól másnap reggel 7.30 óráig. 
Ambuláns rendelés: Szeged, Kos-

suth L. sgt. 15-17. (Szilágyi utca 
felől). Ügyeleti kihívás telefon-
száma: 474-374, vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reggel 
7.30 óráig, szombaton és mun-
kaszüneti napokon pedig reggel 
7.30-tól másnap reggel 7.30 órá-
ig. Ambuláns rendelés a teljes 
ügyeleti időszak alatt: Szeged, 
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi 
utca felől). Elérhetőségi telefon-
szám: 474-374, vagy 104. 
s . o . s . 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. 
Tel.: 06-80-820-111. 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 
547-174. Csak sürgős esetben! 


