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CSÖRÖG 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 ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.
SZEMET
Szemétlerakónak nézik néhányan az újszegedi virágkertészet
környékét, kifogásolja K. I. olvasónk.
ZEBRA
A Rókusi krt.-on majdnem felesleges a zebra, véli egy háromgyermekes anyuka. Kovácsné tapasztalata szerint az autósok nem
előzékenyek az idősekkel, a gyermekekkel.
KÓBOR ÁLLATOK
Felháborító hogyan bánunk az
állatokkal, mutatott rá olvasónk
a 437-77l-es telefonról. Sok felesleges dologra van pénz, de a
kóbor állatok elhelyezésére, ivar-

TILTAKOZÁS
Olvasónk a 314-958-as telefonról egyetért a püspök úr véleményével. Szerinte is átgondoltabb,
a fiataloknak pozitív példát mutató műsorokat kellene adni a televízióban. A szülők ugyanis
többnyire kevés időt tudnak fordítani a gyermeknevelésre. A tévé és a rádió viszont igényes műsoraival sokat segíthetne.

PANNON
Az

•*******

G S M

élvonal.

Sz.: Kálmán Katalin és Kéri István (Zákányszék).
LENGYEL ANDRÉ
Szeptember 20., 13 óra 13 perc, 3790 g.
Sz.: Sárközi Helga és Lengyel Endre (Szeged).
TÓTH BEÁTA
Szeptember 22., 14 óra 33 perc, 2960 g.
Sz.: Dávid Beáta és Tóth Tibor (Sze-

VASARHELY
TELEK VANDA
Szeptember 20., 12 óra 39 perc, 3500 g.
Sz.: Kopornyik Zsuzsanna és Telek Róbert
(Maroslele).
ROSTÁS JENIFER
Szeptember 20., 14 óra 45 perc, 2650 g.
Sz.: Kiss-Albert Erzsébet és Rostás Gusztáv
(Mindszent).
HORNYÁKALEX
Szeptember 20., 15 óra 45 perc, 4350 g.
Sz.: Elek Andrea és Hornyák Tibor (Hódmezővásárhely).
FARKAS DIÁNA KATALIN
Szeptember 22., 7 óra 30 perc, 4100 g. Sz.:
Méral Annamária és Farkas Sándor (Hódmezővásárhely).
MAKÓ
RECSKI ÁDÁM MILÁN
Szeptember 20., 16 óra 45 perc, 2800 g.
Sz.: Varró Judit és Recski István (Maroslele).
KURUSA DIÁNA
Szeptember 21., 8 óra 30 perc, 4650 g. Sz.:
Molnár Rozália és Kurusa János (Makó).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK SZEGEDEN
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.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órá-

tól másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 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, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474374, 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!

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot
biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével,
kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon
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.

Vezessenek

Büszke az Európa-plakettre í7

talanítására, beoltására nincs.
Igaz, a polgármester szerint nincsenek kószáló cicák, kutyák
Szegeden.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
KERTÉSZ NOÉMI
Szeptember 20., 15 óra 38 perc, 2480 g.
KERTÉSZ JÁNOS
Szeptember 20., 15 óra 44 perc, 2980 g. Az
Ikrek szülei: Szőke Ildikó és Kertész János
(Kiskunfélegyháza).
THOLT DÁNIEL
Szeptember 20., 13 óra 47 perc, 3380 g.
Sz.: Pék Márta Tünde és Tholt Gábor (Kecskemét).
PÉTERFFY DÁVID
Szeptember 21., 16 óra 55 perc, 3000 g.
Sz.: Kovács Mariann és Péterffy Jenő (Szeged).
ANTAL SZIMONETTA
VANESSZA
Szeptember 22., 2 óra 35 perc, 3190 g. Sz.:
Antal Ágnes (Mezőhegyes).
KAPITÁNY BENCE
Szeptember 22., 4 óra 55 perc, 2770 g. Sz.:
Dóda Katalin és Kapitány Zsolt (Röszke).
BAK AITY EVELIN
Szeptember 22., 7 óra 45 perc, 3520 g. Sz.:
Pikali Kitti és Bakaity Attila (Szeged).
SZKENDEROVICS ÁDÁM
Szeptember 20.. 8 óra 26 perc, 3570 g. Sz.:
Kosik Erika és Szkenderovics László (Szeged).
SZEPESI LEVENTE
Szeptember 20., 5 óra 25 perc, 4180 g. Sz.:
Frenkó Csilla és dr. Szepesi Ferenc (Szeged).
HANITZ SÁNDOR
Szeptember 20., 10 óra 24 perc, 3410 g.
Sz.: Gémes Ilona és Hanitz István (Dóc).
KÉRI ANETT
Szeptember 20., 10 óra 45 perc, 3950 g.
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óvatosan!

Csongrád megyében az idén 261 könnyű, 210 súlyos és 40 halálos
baleset történt. Négyszáztizenheten könnyű, kétszázharminckilencen súlyos, negyvenöten pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt
héten a megye útjain egy személy meghalt, egy balesetben egy súlyos,
valamint négy balesetben kilencen könnyű sérülést szenvedtek.
Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

NEMETH BÁLINT
tanuló:
- Természetesen nagyon büszke
vagyok, és szeretném, ha hamarosan mi is az Európai Unió tagjai
lennénk. Igyekszem is többet megtudni az EU-ról, ezért is indultam
a Százszorszép Gyermekház által szervezett Európa-vetélkedőn,
amelyen tavaly az iskolai csapatommal harmadikok lettünk.

NACSA JUDIT
DEAKANDRAS
nyugdíjas
gépkocsivezető:
gyeden lévő anyuka:
- Igen, bár keveset tudok a kitünte- ; - Igen, büszke vagyok, főként
tésről, és arról is, mivel érdemelte azért, mert Magyarországon Szeki Szeged városa ezt az ebsmerést. ged elsőként, és eddig egyedüliként
Azt hiszem, a városnak nagyobb kapta a kitüntetést. Azt hiszem,
gondot kellene fordítania arra, ezzel az Európai Unió elismerte:
hogy a polgárokat megismertessék Szeged megfelel az EU elvárásaiaz önkormányzat és az EU kapcso- nak. Nagyon szeretném, ha az új
latával. Igaz, gyeden vagyok, így városvezetés is hasonló eredmésok mindenről nem hallok.
nyességgel tevékenykedne.

Búcsú Fejér Csaba

festőművésztől

Fájdalmasan sűrű rendet vágott az elmúlt évtizedben a halál a vásárhelyi művészek soraiban: Németh József, Kajári Gyula, Kurucz D. István, Fekete János, Patay László után most a mindannyiuknál fiatalabb Fejér Csaba festőművész távozott
66 évesen az élők sorából. A veszteség rendkívüli,
hiszen Fejér Csaba a vásárhelyi műhely karakteres, individuális értéket teremtő, senkivel össze
nem téveszthető alkotó egyénisége volt. Ha csak
kissé ismerte is valaki munkásságát és bement
egy kiállító terembe 50 vagy 100 m ű közül már az
első pillantásra ráismert sajátos, két színgazdag
árnyalatában fogant festményeire.
Vásárhelyi festő volt családi köteléke szerint és
egész munkásságával is, bár Karcagon született
1936. március 25-én. (A vasutas apát ugyanis
többször áthelyezték). Zsámbéki gyermekkorának
meghatározó élménye ihlette egykori tanítónője B.
M. Teréz nővér emlékének himnikus emelkedettségű megörökítésére. Az Iparművészeti Főiskola
elvégzése után néhány évvel jött Vásárhelyre és itt
élt, alkotott. Nem szívesen mozdult ki szeretett városából. Vásárhelyi volt azonban munkásságában

is. Művészi magatartásában, etikájában közvetlenül kötődött Tornyai és Endre Béla szellemi örökségéhez. Hozzájuk hasonlóan jellemezte művészetét a tájszeretet, a humanizmus és a széles ívűén
értelmezett realista látás- és megjelentési mód. Alkotói világát az ember és szűkebb-tágabb környezete alakította.
Portréiban a külső hasonlóság feláldozása nélkül ásott az emberi egyéniség és jellem mély rétegeibe. Tájképeiben sajátosan ötvözte egybe az előtér darabos plasztikusságát a távlat finom árnyalatosságával.
Roggyant tanyái egyértelműen fejezik ki a benne
élők, egykor éltek iránti rokonszenvét, együttérzését. Azt, hogy a művészetben nem a „mit", hanem
a hogyan a fontos csendéleteiben érzékelhetjük legpregnánsabban. Egyes művein a felületek részletgazdag, mozgalmas megmunkálásával elvont esztétikai értékeket teremtett.
Eltávozásával nehezen felmérhető veszteség érte a vásárhelyi és egyben az egyetemes magyar
művészetet.
DÖMÖTÖR JÁNOS

P0STAB0NTAS

Kinek ingyenes
A szegedi ingyenes iskolabusz
közlekedtetésével kapcsolatban a Délmagyarország szeptember
18-i számában megjelent cikkre
reagálva - az alábbiakat észrevételezzük:
Az európai mobilitási héttel
kapcsolatosan, a részvételi és
kedvezményalkalmazási szándékunkról még kellő időben, ez
év áprilisában tájékoztattuk a
szegedi önkormányzatot. Ebben
többek között szerepelt járatsűrítés és forgalmi engedéllyel történő utazás lehetősége is. Ennek
ellenére aktuális időpontban
nem kerestek meg bennünket,
mint a helyileg illetékes közlekedési társaságot a „legkedvezőbb ajánlat kiválasztása érdekében". Tehát a Szegedi Közlekedésszervező Kft. nyilatkozata,
hogy „a szolgáltatók kiválasztása idején ők tették a legkedve-

az

iskolabusz,

zőbb ajánlatot" - azaz a másik
város önkormányzatának adózó
Hód-Mező vállalkozó, ez enyhén szólva téves! Csak mellékesen kívánom megjegyezni, hogy
hasonló eset történt a repülőnap
közlekedésének
lebonyolítása
esetében is.
Meglepő a Közlekedésszervező
Kft. és a Szeged város költséggazdálkodással foglalkozók szakmai
és gazdasági hozzáállása, amikor
a szolgáltatók kiválasztásánál a
közel 200 ezer forintos szolgáltató mellett döntöttek. Ezt egy egyszerű számítással is igazolni tudjuk. Az iskolabusz durván 180
km-t tesz meg ezen a héten. Ha a
200 ezer forintot ezzel a teljesítménnyel elosztom 1111 Ft/km
díjat eredményez. Gondolom
ilyen szerény km-díjnak nemcsak a Volán, hanem a Szegedi
Közlekedési Társaság is nagyon

örülne a napi közlekedési igények teljesítése során. Csak
megjegyzésként: a mai egy km-re
eső bevételünk ezen összeg egyharmadát sem éri el.
Ezek után kérdezem: kinek
volt ingyenes az iskolabusz? Annak az iskolásnak, aki napi rendszerességgel utazik és bérlete
van, vagy annak a szülőnek, aki
ezen a héten a kocsival esetleg
nem az iskola felé kanyarodott,
de hazafele igen, mert már nem
volt „szülői kíséret nélküli eljutási lehetőség" biztosítva. Vagy
talán a környezetvédelmi alapot
kezelőknek? Választ nem várok,
majd eldöntik az olvasók, az iskolások szülei, akik gyermeküknek már kiskorában megvették a
Gazdálkodj okosan társasjátékot.
HEINTZ FERENC
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING IG.

Gázmotorok

Peren kívül

Minapi újsághír, hogy itt Szegededen gázmotorok
beállításával csökkenhet a különben méregdrága
(általában) fűtési díj. Tartok azonban attól, hogy újfent elhamarkodott bejelentésről van szó és az érintettek csalódni fognak.
Az ún. tandem rendszer már a XIX. század végén
ismert volt, Ilyen volt minden nagyvállalat erőműve (az Újszegedi Konzervgyáré is). Sőt itt a tandem
rendszer felszámolása után volt kísérlet az akkor
világszínvonalú Spilling gőzmotorok beállítása is analóg eset de a monopóliummá vált elektromos
rendszer ezt megfúrta.
Nem tudom, hogy a mai érdekviszonyok mellett
realitás-e a termelt áramnak az országos hálózatra
való csatlakoztatása? Úgy érzem: nem lesz könnyű
játszma! Az olcsó paksi és drága erőművi díjtételek
nem igazán könnyítik meg a dolgot! Bár az ostoba
szóló gőz és meleg víz előállítása felszámolás valóban kulcskérdésnek tűnik.
MAROSI JÁNOS (80)
KÖZGAZDA, NYUGDÍJAS

A Délvilág szeptember 16-i az „aktuális" rovatában
„Peren kívüli egyezkedés" címen emh'tett felperes a
Szentes, Kossuth u. 22. sz. alatti társasház közösség,
míg alperese a Szentes Város Önkormányzata. A pert
tehát nem Ötvös Mihályné indította, mint ahogyan
azt cikkükben írták, hanem maga a társasházközösség. A cikkben írtakkal ellentétben a pert első fokon a
társasház megnyerte. A perben született első fokú ítélet szerint az Önkormányzat köteles 2 687 550 forint
tőkét és ennek kamatait, valamint perköltséget megfizetni. Az önkormányzat jelenlegi tartozása mindösszesen 3 096 500 forint.
Az ügyben egyébként a Csongrád Megyei Bíróság
2002. október 11-ére tűzte ki a fellebbviteli tárgyalás időpontját, amely tárgyaláson nagy valószínűséggel a másodfokú jogerős ítélet meg fog születni,
feltéve, ha addig a peres felek peren kívüli egyezséget nem kötnek. A társasház képviseletében reményeimet fejezem ki annak érdekében, hogy ez sikerüljön.
DR. HAJDÚ ISTVÁN, SZENTES

LAZAR GYÖRGY
tánctanár:
- Szeged kulturális tekintetben
egyértelműen európai rangú város.
Hogy mást ne említsek: Európa-szerte ismert és ehsmert a Kortárs Balett és a szimfonikus zenekar is. Természetesen büszke vagyok a kitüntetésre, amely véleményem szerint jórészt a város kulturális erejének köszönhető.

HOROSZKÓP
KOS: Költekezés terén legyen naI ^ U l g y o n visszafogott, felesleges
dolgokra ne adjon ki pénzt! Magánéletében boldog meglepetésre számíthat. Élvezze a nyár végi napsütés minden sugarát!
BIKA: Ma összecsapásokra kell
J számítania. Meg kell védenie az érdekeit. Őrizze meg nyugalmát, és ne menjen
fejjel a falnak! Erre most sem önnek, sem
családjának nincs szüksége.
( V ^ IKREK: Munkahelyén gondok töImegét fedezi fel. Valószínűleg még
a nyári szabadságok Idején halmozódtak fel
a problémák. Higgadtan elemezze a megoldás lehetőségeit, kezdjen hozzá a megoldáshoz!
j RÁK: Édes a szőlő, ízlik a jegy szü' ' ^ ^ í l ö t t e i n e k . No, nem veti meg a levét
sem, hiszen nagy élvezője a minőségi boroknak. Mindig tudja, hogy mennyi az elég,
bátran koccintsunk hát, éljen sokáig!
OROSZLÁN: Annak ellenére, hogy
I főnöke ma nem a munkájával lesz
elfoglalva, ön nem fog unatkozni. Egy nyugodt napra számított, de épp az ellenkezője
történik. A nagy hajtásban elfelejti egy ígéretét.
i SZŰZ: Ez a nap partnerkapcsolatai
l ápolására megfelelő. Könnyen érvényesítheti ötleteit és megvalósíthatja eddigi terveit. Itt az ideje, hogy pontot tegyen
egy régóta húzódó érzelmi ügy végére.
MÉRLEG: Talán nem is tudja,
hogy milyen ragyogóak az esélyei!
Egy befolyásos ismerőse olyan ajánlattal
ál! elő, ami sorsfordító lehet. Ha éppen
most akar változtatni, akkor ne gondolkodjon sokat!

®

SKORPIÓ: Megérzései kitűnőek,
lés a legjobbkor van ott, ahol kell.
Bolygója hatására rendkívül kreatív. Véleményére kíváncsiak társai, hiszen sugárzik önből a magabiztosság és az önbizalom.
NYILAS: Most az átlagosnál viszl szafogottabban viselkedik, kerüli a
konfliktusokat. Határozottan végzi az elvállalt feladatokat, belemélyed munkájába.
Egy ébredező szerelem van láthatáron.

J É T " BAK: Fizikailag kimerültnek, fáC J ^ I Í r a d t n a k érzi magát. Minden helyzetben többre, jobbra vágyik, és kiszámíthatatlan érzelmi reakciókra hajlamos. Többet kell pihennie, új energiákkal feltöltődnie.
VÍZÖNTŐ: Rendkívül
szeretetre
méltó ember, mosolya és életkedve
a környezete számára maga a boldogság.
Amint lehet, megkezdi napi munkáját, s alig
lehet megállítani. Imádja a társaságot.

M

ftíi

HALAK: Kíváncsisága határtalan,
szüntelen kérdésekkel ostromolja
környezetét egész nap. A féktelenségét le
kell csillapítania, mert csak így bontakoztathatja ki az önben rejlő lehetőségeket.

