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CSOROG A PANNON GSM 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Fock 
Saroltával 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 hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. 
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BEÁZOTT ESOFOGO 
Sajnos rosszul vizsgázott az új 
esőfogó villamosváró a múlt hé-
ten - panaszolta Kiss Sándor ol-
vasónk, akinek záporesőben kel-
lett az alkalmatosság alatt vára-
koznia. Úgy fogalmazott: ürge 
módjára áztak a várakozók, szin-
te semmi védelmet nem nyújtott 
a tető az égi áldás ellen. 
ELZÁRT HÚSBOLT 
A Szent István téren több mint 
egy hónapja fel van ásva az út, a 
kiírás szerint a Dégáz végez 
munkálatokat, ám azok nagyon 
zavarják a közlekedést, telefonált 
Kormányos István olvasónk, aki 
különösen kifogásolta, hogy a 
húsboltot egyszerűen nem lehet 
megközelíteni. Balla Eleonóra, a 
gázszolgáltató kommunikációs 
munkatársa elmondta: gázelosz-

tóvezeték-rekonstrukciós mun-
kákat végeznek a téren több 
ütemben, így a Csongrádi sugár-
út felőli rész legkésőbb szeptem-
ber végéig, a többi rész pedig ok-
tóber végéig készül el. A hentes-
üzlet előtt egyébként a szolgálta-
tó egy 4 méter széles járdát bizto-
sít az arra közlekedőknek. 
ETETNI KELL! 
A kóbor állatok védelmében 
emelte fel a telefonkagylót S. 
Mária szegedi olvasónk. Szerinte 
nincs abban semmi rossz, ha az 
emberek etetik a kóbor állatokat, 
hiszen az idős és beteg emberek 
szívéhez közel állnak a kisálla-
tok, amelyek e nélkül az utcán 
elpusztulnának el. 

PANNON 
A* 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 délelőtt 10 óráig a 
62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat. 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
BOKORANNA 
Szeptember 18., 18 óra 18 perc, 2360 g. 
Sz.: Barna Eszter és Bokor József (Szeged). 
HAI DÍJ ANNA DÓRA 
Szeptember 18.. 19 óra 45 perc, 2680 g 
Sz.: Azbei Kinga és Hajdú Zoltán (Szeged). 
PETRÁS CSENGE 
Szeptember 19., 7 óra 40 perc, 3750 g. Sz.: 
Lakatos Ibolya és Petrás Norbert (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
SZEKERES DORKA 
Szeptember 18., 11 óra, 3160 g. Sz..- Hor-
váth Erika és Szekeres Attila (Békéssám-
son). 

KIS LETÍCIA 
Szeptember 18., 17 óra 40 perc. 4350 g. 
Sz.: Dezső Éva és Kis Marcell (Hódmezővá-
sárhely). 

MAKÓ 
ASZTALOS ERIK 
Szeptember 18., 19 óra. 3050 g. Sz.: Koska 
Mónika és Asztalos Ferenc (Makó). 

SZENTES 
VÁCZI DORINA 
Szeptember 18., 4 óra 5 perc, 3180 g. Sz.: 
Török Gyöngyi és Váczi Viktor (Szentes). 

Gratulálunk! 

ALLAT0RV0SI ÜGYELET 

SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN 
KISÁLLATÜGYELET 
Szeptember 21-étől 27-éig: dr. 
Szőke István, Szeged, Pécskai 
u. 14. Tél.: 06-20-9-666-
311. 

Szombaton 6 órától hétfőn reg-
gel 6 óráig: 

Szeged-Felsőváros, Északi vá-
rosrész, Petófitelep, Baktó, Al-
győ, Tápé területén: dr. Maksay 
Ferenc, Szeged, Szt. László u. 
23/A.Ttl.: 492-123. 

Szeged város egyéb közigazga-
tási területén: dr. Maksay Fe-
renc, Szeged, Szt. László u. 23/A. 
Tél.: 492-123. 

Szőreg, Deszk, Kübekháza, Ti-
szasziget, Újszentiván, Klárafal-
va: dr. Mender Ferenc, Újszeged, 
Küküllőiu. 5. Tfcl.: 433-184. 

Domaszék, Röszke: dr. Perényi 
János, Szeged, Zárda u. 21. Tel.: 
322-050. 

Baks, Csengele, Dóc, Ópuszta-
szer, Kistelek, Pusztaszer: dr. 
Kunstár Pál, Kistelek, Tömör-
kény u. 10. 

Balástya, Sándorfalva, Szaty-
maz: dr. Szigeti Gábor, Szeged, 
Fürj u. 110. Tél.: 06-30-
2-974-435. 

Móraha lom, Zákányszék: dr. 
Máthé Ellák, Zákányszék, Tanya 
582. Tel.: 206-128 és 
06-60-486-740. 

Ásotthalom, Öttömös, Puszta-
mérges, Rúzsa: dr. Sümegi Sán-
dor Asotthalom. Tél.: 291-361. 

Bordány, Forráskút, Üllés, 
Zsombó: dr. Nyári László, Zá-
kányszék, Kossuth u. 51. Tél.: 
06-30-4-997-241. 

Az állatorvos kiszállításáról a 
hívó fél köteles gondoskodni. 
VÁSÁRHELYEN ÉS KORNYÉKÉN 
A Belvárosi Állatorvosi Rendelő 
és Állatpatika 8 óra 30 perctől 11 
óráig tart rendelést a Bocskai u. 
1. szám alatt, tel.: 247-053, 

06-30-34-66-539 és 06-30-26-
20-105. 

Hódmezővásárhely területén 
szombaton és vasárnap: dr. Csor-
ba Csaba, Ádám u. 66. Tel.: 
06-30-9-196-091. 

Kútvölgy-Székkutas területén 
szombaton és vasárnap: dr. Hor-
váth Zoltán, Szabadság u. 18. 
Tel.: 06-30-9-789-062, tart ügye-
letet; dr. Papp Károly, szombaton 
8-tól 11 óráig tart ügyeletet a Dó-
zsa Gy. u. 2. alatti állatorvosi 
rendelőben. 
SZENTESEN ÉS KÓRNYÉKEN 
Szombaton és vasárnap. 

Szentesen, Derekegyházon és 
Nagytőkén: dr. Petz János, Szen-
tes, Kaluzál u. 21. Tel.: 06-30-
5-490-907. 

Szegváron és Mindszenten: dr. 
Kunszabó István, Mindszent, 
Szabadság út 62/A. Tel.: 
06-30-9-153-963. 

Árpádhalmon, Eperjesen, Fábi-
ánsebestyénen, Nagymágocson: 
dr. Olti Antal, Nagymágocs, Mó-
ricz Zs. u. 7. Tél.: 06-30-
9-982-860. 
MAKÓN ÉS KÖRNYÉKÉN 
Szeptember 21-én 6 órától 23-án 
6 óráig 

Makó, Földeák, Királyhegyes, 
Ferencszállás, Kiszombor, Ma-
roslele, Óföldeák területén: dr. 
ifj. Török Miklós, Makó, Szt. Ist-
ván tér 1. Tel.: 215-435 és 
06-60-485-582. 

Csanádpalota, Magyarcsanád, 
Nagylak, Pitvaros, Kövegy, Apát-
falva, Ambrózfalva, Nagyér: dr. 
Hegyes Tibor, Csanádpalota, Ke-
lemen L. tér 4. Tel.: 263-083 és 
06-30-9-985-697. 
CSONGRÁDON ÉS KÖRNYÉKEN 
Szombaton és vasárnap: Csong-
rád, Bokros, Felgyő, Csanytelek, 
Tömörkény területén: dr. Gál Jó-
zsef, Csongrád, Fő u. 39/A. Tel.: 
06-30-9-852-361. 

MEGKERDEZTÜKAZOLVASOT 

Támogatna-e valakit ? 

SZABÓ LASZLO 
építészmérnök: 
- Igen. Adtam már pénzt többek 
között az árvízkárosultaknak. 
Nekik például egyszerűen és kü-
lönböző módon lehetett pénzt 
juttatni, akár egy telefonhívás-
sal, vagy bélyeg vásárlásával. A 
gyerekekkel kapcsolatos alapít-
ványokat és az idősekkel foglal-
kozó szervezeteket is rendszere-
sen támogatom. 

PAPP ADRIENN 
tanítónő: 
- Igen, azt teszem mindennap. 
Tavaly júniusban elváltam a fér-
jemtől, aki két évvel ezelőtt egy 
súlyos baleset miatt elvesztette 
az egyik karját és rokkantnyugdí-
jas lett. Most albérletben él, min-
denben én segítem. Ö pedig azzal 
támogat, hogy míg én egész nap 
dolgozom, ő vigyáz a kislá-
nyunkra. 

In memóriám Takáts István 
Hosszú szenvedés után szep-
tember 14-én elhunyt Takáts 
István nyugalmazott egyetemi 
docens, a gyógyszertani inté-
zet munkatársa, a Szent-
Györgyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetem korábbi főtitkára. 
Kollégánk 1933. november 
17-én született Szegeden. 

Tanulmányait a természettu-
dományi kar vegyész szakán 
kezdte, majd a családi hagyo-
mányokat követve beiratko-
zott gyógyszerészhallgatónak, 
1961-ben diplomázott. 1965-
ben a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen Doctor Biologiae 
Medicinalis címet szerzett. 
1965-ben tanulmányútra 
ment Ottawában, később pedig 
Uppsalába, illetve Tübbingbe. 

Szakgyógyszerész címet 
gyógyszerhatástan-toxikológia 
témában szerzett, a kandidátusi 
fokozatot 1980-ban érte el. 
1981. július l-jén nevezték ki 
egyetemi docensnek. 

Az egyetemi főtitkári tisztsé-
get 1986-1991 között töltötte 
be. Doktori értekezéseit a deto-
xifikált endotoxinok kémiai és 
biológiai tulajdonságainak 
vizsgálata és a kardioaktív 
gyógyszerek hatása a normális 
és 
ischaemiás szívizom energeti-

kai állapotára témájában írta. 
Több mint száztíz előadást és 
közleményt publikált 1991-ig. 

Kollégánk szeretett oktatni 
és könnyen megtalálta a han-
got a medikusokkal. Ennek is 
tulajdonítható, hogy igen so-
kan jelentkeztek hozzá tudo-
mányos diákkörbe, többeknek 
segített későbbi pályájuk alap-
ját adó szakdolgozatok, pálya-
munkák készítésében. A titká-
ri tisztséget követően több kül-
földi gyógyszergyár és egészség-
ügyi szolgáltató vállalkozás te-
rületi igazgatója volt. 

Példás családi életet élt. Élete 
utolsó éveiben már betegeske-
dett, folytatta küzdelmét az 
életben maradásért. Még beteg-
sége közben is mindig barátság-
gal adott tanácsot, gyakran 
anekdotákban idézte vissza 
egyetemtörténeti ismereteit. 
Személyében az egyetem egyik 
vezető munkatársát, oktatóját 
gyászolja. 

Takáts Istvánt a Szegedi Tu-
dományegyetem saját halottjá-
nak tekinti. Buesúztatására ma 
délelőtt 11 órakor kerül sor a 
Dugonics temetőben. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi 

Karának dolgozói 

H0R0SZK0P 

HOD ALLATPATIKA Szeged, Bécsi krt. 5.. 62/425-155. 80/825-155 j 
Hódmezővásárhely. Andrássy út 52., 62/246-006 

KOS: Igen, nagyon nehéz egy titkot 
I megtartani, de egyelőre ne tegye 

közzé a kincsnek számító információt, mert 
kárára válhat. A diszkrécióját mindenki ér-
tékelni fogja, ez legyen a mai nap mottója. 

BIKA: A partnere kívánsága az ön 
* I számára parancs, ez ma is így lesz. 

Azért fontolja meg jól azokat a kéréseket, ha 
nem akar csődbe jutni. Kevés pénzzel is le-
het nagyszerű találkát szervezni. 

IKREK: Önt ma felkérhetik arra, 
I hogy egy fontos munka befejezése 

miatt maradjon tovább bent. Ezt vegye 
megtiszteltetésnek, mert ezzel elárulták, 
hogy önnél nincs alkalmasabb személy. 

^ ^ RÁK: Nem érzi jól magát jelenlegi 
otthonában, ezért változtatni sze-

retne. A költözés az egyik megoldás, a má-
sik viszont az lenne, ha átfogó terveket ké-
szítene, és felújítaná, átrendezné lakását. 

fiu OROSZLÁN: Ha mindenképpen új 
szerelmet szeretne, keressen olyan 

társaságot, akikkel azonos az érdeklődése. Az 
ön lakása a legalkalmasabb arra, hogy egybe-
gyűljenek és megbeszéljék problémáikat. 

i SZŰZ: Ön néha szégyenlős és tűl-
^ ^ i s á g o s a n szerény, ezért nem adja 
tudtára senkinek, mi zavarja. Senki nem is-
meri önt igazán, mert mindent eltitkol, még 
azt is, hogy valójában nagyon egyedül van. 

f \ J \ MÉRLEG: Ön nagyszerű álmodozó, 
w w l d e ritkán veszi rá magát, hogy meg 
is valósítsa álmait. Ha párja már nem teszi 
boldoggá, miért nem lép ki a kötöttségből? 
Szedje össze bátorságát, élje saját életét! 

V SKORPIÓ: Ne legyen annyira elfog-
W é I lalt a pénz gondolatával. Bár anyagias 

a világ, azért még léteznek emben érzések, 
vannak, akik képesek együtt érezni önnel. Le-
het, hogy eddig rossz körökben forgott? 

J k . NYILAS: Egy barátnője hasznos 
f - ^ í (tanácsokkal látja el, csak az a kér-

dés, kinek használnak ezek a tanácsok! Le-
het, hogy csak elégtételként szolgálnak az ő 
számára? Tartsa nyitva a szemét! 

^ BAK: Ha érzi, hogy hibázott, idejö-
j j * I ben szóljon egy segítő szándékú is-
merősnek, így még megelőzheti a teljes 
csődöt. Hogy ne kövesse el megint ugyanazt 
a hibát, vezessen naplót, hasznos lehet! 

^ f r VÍZÖNTŐ: Egy kisebb kudarc le-
l A i lassíthatja a munkamenetét, de ne 
adja fel! A legjobb ötletek mindig akkor pat-
tannak ki a fejéből, mikor pozitív élmények 
befolyása alatt van, inspiráló környezetben. 

HALAK: Egy nagyon kedves sze-
I mélytől kell elválnia, aki a segítője 

volt munkahelyén. Ha tényleg annyira sze-
rette, ne hagyja megszakadni a kapcsolatot, 
mert még egymás segítségére lehetnek. 

RAKAIISTVANNE 
pedagógus: 
- Elég összetett ez a kérdés. Igen, 
támogatnék elesett embereket, 
de csak anyagilag. Azt hogy befo-
gadok, vagy gondozok valakit, 
azt nem tudnám vállalni. Mivel 
tanár vagyok, ezért közel állnak 
hozzám a gyerekek, így a Szívbe-
teg Gyermekek Alapítványát is 
rendszeresen támogatom adóm 
egy százalékával. 

LUKACS GÁBOR 
közgazdász: 
- Elsősorban azokat a szeren-
csétlen sorsú embereket támoga-
tom, akik önhibájukon kívül ke-
rültek kiszolgáltatott helyzetbe. 
A rászoruló gyermekeket is segí-
teném, hiszen ők a jövő. Szerin-
tem ez teljesen normális dolog. 
Az utcán kéregetőknek viszont 
soha, semmilyen esetben sem 
adok pénzt. 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett szemé-
lyeket Szegeden a II. kórház (Kál-
vária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti 
(nem baleseti!!) felvételi ügyeletet 
a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., 
urológiai felvételi ügyeletet a II. 
kórház tart. A balesetet szenve-
dett gyerekeket a II. kórház bal-
eseti sebészeti osztályán, az egyéb 
sebészeti gyermekbetegeket a se-
bészeti klinikán látják el. 
FELNŐTT KÖZPONTI 
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órá-
tól másnap reggel 7.30 óráig; 
szombaton, vasárnap és munka-
szüneti napokon reggel 7.30-tól 
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. 
(a Szilágyi utca felől). Telefon-
szám: 62/474-374 vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reggel 
7.30 óráig, szombaton, vasárnap 
és munkaszüneti napokon pedig 
reggel 7.30-tól másnap reggel 
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kos-
suth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi 
utca felől). Telefonszám: 
62/474-374 vagy 104. 
SZEMÉSZETI 
ÜGYELET 
A szemklinikán kizárólag sürgős 
esetben, Pécsi u. 4. 

s. o. s. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
Tel.: 06-80-820-111. 
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET 
Újszentiván és Kübekháza bete-
geinek ellátása szombaton, va-
sárnap, ünnep- és munkaszüneti 
napokon Szegeden történik. El-
érhetőségi telefonszám: 62-
474-374 vagy 104. 
Forráskút, Üllés: dr. Joó András, 
Üllés, Szabadság tér 3. Tel.: 
282-007 és 06-30-9-282-007. 
Pusztamérges, Öttömös: szom-
baton, vasárnap: dr. Hegedűs Bi-
té Zoltán, Öttömös, Béke u. 2. 
Tel.: 289-570. 
Ásott halom, Mórahalom, Zá-
kányszék: ügyelet a mentőállo-
máson, Mórahalom, Kölcsey u. 
2. Telefon: 104. 
Szatymaz és Zsombó betegeinek 
ellátása szombaton, vasárnap és 
ünnep- és munkaszüneti napo-
kon Szegeden történik. Elérhető-
ségi telefonszám: 62-474-374 
vagy 104. 
Kisteleken ügyelet a Mentőállo-
máson, Kossuth u. 17. sz. alatt, 
tel. 104, 597-040 és 598-610. 
Szombaton: dr. Orosz Éva és dr. 
Sipos Cintia ; vasárnap: dr. Chap-
pon Tibor és dr. Krizsán Tibor. 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, 
Klauzál tér 3., este 8-tól reggel 7 
óráié. Tel.: 547-174. Csak sürgős 
esetben! 

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

SZEMETELNEK 
MAKKOSHÁZÁN 
Egyszerűen felháborító, hogy 
mennyit szemetelnek a makkos-
házi utcákon, ráadásul még a pa-
dokat és a kukákat is megrongál-
ják! Lakótársam nevében is kérem 
a rendőrséget: jobban figyeljenek a 
lakótelep utcáira! (30/326-3023) 

SZÍNVONALAS RENDEZVÉNY 
Szerintem nagyon színvonalas és 
minden résztvevő számára élvez-
hető program volt a rókusi pálya-
udvaron lebonyolított MAV-nap. 
Úgy vélem, több hasonlóra is 
szükség lenne a városban! 
(30/519-0415) 

A FESTMÉNYEKKEL IS 
POLITIZÁLNAK? 
Egyszerűen felháborító, hogy 
egyes politikai érdekcsoportok 
arra szólítják fel az embereket, 
hogy ne vásárolják meg egy mű-
vész alkotását bizonyos közéleti 
személyekkel kapcsolatos véle-
ménye miatt! Kérem, mi köze 
van Macskássy Izolda festmé-

nyeinek ahhoz, hogy a művésznő 
számára szimpatikus a jelenlegi 
és ellenszenves a leköszönt mi-
niszterelnök? Vagy úgy vélik, 
hogy a festményeken keresztül is 
átitatódik a politikai szimpátia? 
(30/266-4950) 

KUTYATÁMADÁS MAKÓN! 
Megharapott a makói buszál-
lomás környékén kóborló ku-
tyák egyike kedden. Még sze-
rencse, hogy a közelben van a 
mentőál lomás, ahol gyorsan 
ki t iszt í tot ták és ellátták a sé-
rüléseimet! Ez már döbbene-
tes, képzeljék el: ezek a vad ál-
latok mit művelnének egy ép-
pen arra sétáló kisgyermekkel! 
(30/289-2421) 

ELHAGYATOTT SKODA 
Szomorú látvány: a rókusi pálya-
udvar előtt már hónapok óta 
vesztegel egy elhagyatott autó. A 
CSY-147-rendszámú Skoda le-
eresztett gumikkal áll a parkoló-
ban. Senkinek nem hiányzik? 
(30/207-6996) 
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