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C S O R O G A P A N N O N G S M 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalatalkat 

Fock Saroltával oszthatják meg, aki 9 és 12 éra között hívható a 

06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve 

talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik kézzé 

mondandójukat, az 567-835-ös telefonszámon. 

TÁVFŰTÉS 
Továbbra sincs fűtés a panella-
kásokban. Hiba van a rendszer-
ben. Az viszont még nagyobb hi-
ba, hogy ezt csak a fűtési szezon 
indulásakor veszik észre! Mos-
tanra már ki kellett volna javíta-
ni, felkészülve a szolgáltatás be-
indítására, véli K. A. 

BOLTI 
ELADÓK 
R. Istvánné Szentesről azt java-
solja, hogy a bolti eladók dolgoz-
zanak védőkesztyűben. Ne azzal 
a kézzel fogják meg a húst, a ke-
nyeret, amelyikkel a pénzt. 

BUSZ 
A 7l-es járatot reggel hamarabb 
kellene indítani, mert nem érnek 
be az emberek 5 órára a munka-

helyükre, javasolja olvasónk a 
20/927-8768-as telefonról. 

JÁTSZÓTÉR 
A Budapesti lat. sarkához közel 
eső játszótér elhasználódott. Mi-
lcor újítják fel, kérdezi olvasónk. 
Papp Zoltán, a közterület-fenn-
tartási kht. igazgatója elmondta, 
hogy a korábbi építésű, korszerűt-
len játszóterek megszüntetését 
tervezik. Ezért nem várható ezen 
játszótér eszközeinek cseréje. 

ÉLETVESZÉLYES 
Nyári F. arra hívja fel az illetéke-
sek figyelmét, hogy hullik a Ró-
zsa utca 8 szám melletti sarló 
ház vakolata, falai kifele dőlnek. 

PANNON 
T F T T T Az é lvona l . 

GSM 

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

BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
SZOMBAT 

Ma a balesetet szenvedett sze-
mélyeket Szegeden a II. kórház 
(Kálvária sgt. 57.) veszi fel; a se-
bészeti (nem baleseti!!) felvételi 
ügyeletet a sebészeti klinika, Pé-
csi u. 4., urológiai felvételi ügye-
letet a II. kórház tart. A balesetet 
szenvedett gyerekeket a II. kór-
ház baleseti sebészeti osztályán, 
az egyéb sebészeti gyermekbete-
geket a sebészeti klinikán látják 
el. 
VASÁRNAP 

A balesetet szenvedett személye-
ket Szegeden az SZTE Trauma-
tológiai Klinika (az új klinikai 
tömbben, Semmelweis u. 6.) ve-
szi fel és látja el; a sebészeti (nem 
baleseti!!) és urológiai felvételi 
ügyeletet a II. kórház (Kálvária 
sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek 
és gyermeksebészeti betegek el-
látása a gyermekklinika gyer-
meksebészeti osztályán történik. 
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). Te-
lefonszáma: 474-374 vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reggel 
7.30 óráig, szombaton, vasárnap 
és munkaszüneti napokon reggel 
7.30-tól másnap reggel 7.30 órá-
ig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos 
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). 
Telefonszám: 474-374 vagy 104. 
SZEMÉSZETI ÜGYELET 
a szemklinikán kizárólag sürgős 
esetben, Pécsi u. 4. 
s . o . s . 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
A telefonszám ingyen hívható a 
megye egész területéről: 
06-80-820-111. 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Kla-
uzál tér 3., este 8-tól reggel 7 órá-
ig. Tel.: 547-174. Csak sürgős 
esetben! 

S M S - U Z E N E T 

Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a le-

velek, a telefonhívások mellett szívesen fo-

gadja a 06-30/218-111 l-es számra az 

sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véle-

ményeiket köszönjük! 

VOLÁN 
A szőregiek örülnek, hogy a köz-
ségből reggel 7 órakor pontosan 

indul a 60/Y-os busz és fel is fér 
rá mindenki. (20/468-5950) 

lilesiel 
a K a p c s o l a t 

H 0 R 0 S Z K 0 P 

Q C * KOS: Igen fontos dolgokkal szem-

A J besül ma, ügyeljen, hogy ne ragad-

ják el túlzottan az érzelmei. Nagyobb össze-

get kénytelen kiadni, pedig nem áll tűi ró-

zsásan az anyagi helyzete. 

BIKA: Olyan érzése van, hogy sok-

L » J | k a l többet és jobbat kíván, mint 

amit elért. Avatkozzon bele a dolgok mene-

tébe, ne csak sodródjon az árral! A csillagok 

szerelmet jeleznek a közelben. 

i IKREK: Fizikailag jól érzi magát, 

ide továbbra se vigyen túlzásba 

semmit, ami árthat egészségének. Pénzügyi 

helyzete kívánsága szerint alakul, most kö-

rülnézhet a befektetési ajánlatok közt. 

IRAK: liba az értékét a meghitt 

kapcsolatoknak, ezért azt fontol-

gatja, hogy hosszú távra elkötelezi magát 

szerelme mellett. Ugyanakkor egyik barátja 

egyre levakarhatatlanabb. Ez kellemetlen. 

0 0 OROSZLÁN: Általában habozás 

' ^ l nélkül érvényesíti a saját érdekeit. 

Határozottan próbálja elérni a kitűzött célja-

it. Ma őszinte meglepetésére a környezeté-

ben élők igényeire és vágyaira is odafigyel 

A SZŰZ: Mindaz, ami ma megzavarja 

nyuplmát, csupán arra figyelmezte-

ti, hogy ideje változtatnia egyes nézetein. A 

nőkkel kapcsolatban résen kell lennie, mert 

fűt-fát összehordanak a háta mögött. 

W MÉRLEG: A korábbi nézeteltérések 

ma könnyen tisztázhatók lesznek. 

Megbékülhet rokonaival, jóvá teheti korábbi 

hibáit is. Ennél csak az a szebb, hogy akik a 

múltban ártottak önnek, azok is vezekelnek. 

H SKORPIÓ: A tervek határidőre tör-

iténő megvalósításának telelőssége 

nyomasztó érzés. Stresszes állapotot vált-

hat ki. Határozza el, hogy ma jól megtervezi 

idejét és nyugodtan közelít meg mindent. 

j NYILAS: Válságos időszak köszönt 

lönre. El kell döntenie, hogyan to-

vább. Össze keli szednie minden önuralmát, 

ha el akarja kerülni a mindennapos szócsa-

tákat. A krízis megtelelő megoldást hoz. 

BAK: Munkájával kapcsolatban 

l ^ y igyekszik a lehető legtöbbet kihozni 

magából, hogy jó eredményt érjen el. Mégis 

sértő kritikával Illetik, amitől szinte lelki be-

teg, s ezt nem érdemelte meg 

IVÍZÖNTŐ: Ma csak saját magára 

számíthat. Mindenki el van foglalva 

a saját ügyével, ezért legyen önálló. Magán-

életét ne hanyagolja, nehogy a feszültségek 

összegyűljenek családon belül is! 

J HALAK: Keményen kell dolgoznia, 

'^^ Ihogy megoldja feladatait. Fontos 

megbeszélés alkalmával késést nem en-

gedhet meg magának, ezért figyeljen időbe-

osztására. Társasági kapcsolatait ápolja! 

M E G K E R D E Z T U K A Z O L V A S O T 

Mit szól a Whiskys-ü 

TAMAS ZSOLT 
tanuló: 
- Amennyi bankot kirabolt, ter-
mészetesen megérdemli a bünte-
tését. A döntést megfelelő embe-
rek hozták, én sem sokallom a 
17 évet. Ez az idő pont elég lesz 
neki ahhoz, hogy „kijózanod-
jon", és odabent szerintem meg 
fog javulni. Bár még elég soká 
lesz, mire kiszabadul, a hírneve 
biztos meg fog maradni. 

KRAJKÓ JUDIT 
tanuló: 
- Valahol sajnálom a Whiskyst, 
más 13 évet kap emberölésért, az 
ő bűne azért nem ilyen súlyos. 
Több interjúban is hallottam 
nyilatkozni, szerintem egy értel-
mes, intelligens ember. Ezt mu-
tatja az is, ahogy a saját eszével 
kijátszotta a rendőrséget. Ráadá-
sul nagyon nehezen tudták csak 
elkapni. 

PETRÁN JANOSNE 
nyugdíjas ápolónő: 
- Figyelemmel kísértük a tv-ben 
és az újságokban is a tárgyalását. 
Szerintem ha nem ölt, nem érde-
mel ekkora büntetést. Én körül-
belül tíz évet adtam volna neki, 
az is nagyon hosszú idő. Az évek 
alatt bent biztos meg fog változ-
ni, és azért szeretne hamarabb 
szabadulni, hogy jóvá tehesse a 
bűneit. 

ELHUNYT SIMONCSICS PAL EGYETEMI TANAR 
Elhunyt dr. Simoncsics Pál, a 
Szegedi Tudományegyetem nö-
vénytani tanszékének nyugal-
mazott egyetemi tanára. 

Simoncsics Pált életének 84. 
évében érte a halál. 1951-től 
1982-ig dolgozott a növénytani 
tanszéken. E harmincegy év 
alatt végigjárta az egyetemi fo-
kozatok ranglétráját, 1958-ban 
egyetemi doktori fokozatot, 
1967-ben kandidátusi fokoza-
tot szerzett, 1989-1992 között 
a tanszékvezetője volt. Nyugdí-
jazásával egy időben lett címze-
tes egyetemi tanár. Igazi oktató 
volt. Számtalan biológus és 

gyógyszerész csoport ismerhet-
te meg általa a növényvilág rej-
telmeit, a gyógyító növények sa-
játosságait. Szűkebb szakterüle-
te mellett természetes volt szá-
mára a latin és görög kultúra, az 
irodalom és a képzőművészetek 
átfogó ismerete. Klasszikus idé-
zetekkel fűszerezett, fanyar hu-
morától sem mentes előadásai 
még a kevésbé érdeklődők fi-
gyelmét is lekötötték. A szén-
képző ősi növénytársulások és a 
virágporszemek morfológiájá-
nak szakértője volt. Kutató-
munkájához kapcsolódóan két-
szer nyert Humboldt-ösztöndí-

jat, s több külföldi tanulmány-
úton is részt vett. Nyugdíjazta-
tása után még hosszú ideig segí-
tette a növénytani tanszék okta-
tó munkáját. Az utóbbi években 
egyre súlyosbodó betegsége eltá-
volította ugyan a tanszéki kol-
lektívától, de számunkra át-
adott tudása, a tőle hallott, álta-
lunk tovább mesélt, s lassan le-
gendává váló vidám történetei 
révén mindig közöttünk volt. 
Emlékét megőrizzük. 

A SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEM 

NÖVÉNYTANI TANSZÉK 
MUNKATÁRSAI 

• P O S T A B O N T A S 

Névazonosság -
véleménykülönbséggel 
A 2002. szeptember 24-i számában, az Olvasói ro-
vatban megjelent Lehetséges makói jelöltek című 
cikket olvasva megdöbbentem annak tartalmán, 
de főképpen akkor, amikor a levélíró nevét meglát-
tam, mely azonos az enyémmel. 

Mivel ezt a levelet nem én írtam, kérem az olva-
sókat, tisztelt választóimat, hogy ne azonosítsanak 
a benne foglaltakkal és annak írójával. Már csak 
azért sem, mert dr. Búzás Péter polgármester sze-
mélyében én egy egészen más embert ismertem 
meg. Úgy gondolom olyan embert, aki céltudato-
san és eredményesen dolgozik a város fejlődése ér-
dekében immár nyolc éve. Mivel a jelenlegi polgár-
mester célkitűzéseivel maradéktalanul azonosulni 
tudok, ezért magam is jelöltséget vállaltam a saját 
lakókörzetemben. Abban bízom, hogy a választók 
bizalmából a jövőben is segíteni tudom majd Búzás 
Péter polgármesteri munkáját. 

BÁRÁNYI SÁNDOR, 
MAKÓI KÉPVISELŐJELÖLT 

P I A C I A R A K 

A DOROZSMAI NAGYBANI PIAC AKTUALIS ARAI 

GYÜMÖLCSÖK 
Körte 200-350, idared- és goldenalma 75, jonatánalma 50, alma 

(egyéb fajta) birs 60, csemegeszőlő 120-250, borszőlő 50-60, a 

külföldi szőlő 350-500, narancs 210-230, citrom 200-220, man-

darin 350, grépfrút 230-250, banán 200-220, füge 125-140 forint 

kilónként. A kivi 55-60, az ananász 400-450 forint darabonként. 

ZÖLDSÉGFÉLÉK 
Tölteni való paprika 50-150, pritamln paprika 100, almapaprika 

70, lecsó paprika 30-50, cukkini 40-100, padlizsán 120, albatök 

50, sütőtök 40, patisszon 30, kígyóuborka 170-180, fürtös uborka 

150, fóliás paradicsom 150-160, szabadföldi paradicsom 60-90, 

vöröshagyma 50-65, lilahagyma 100, fokhagyma 260-340, külföl-

di fokhagyma 330, karfiol 80-90, zöldbab 100, sárgarépa 50-70, 

hegyes erős paprika 25 Ft/db, burgonya 33-40, kelbimbó 200, ká-

poszta 40-60, kelkáposzta 80-130, gyökér 100-150, cékla 60, 

jégcsapretek 80, fekete retek 60 forint kilónként. A karalábé 50-60, 

saláta 40, fodros saláta 100, zeller 40-70 forint darabonként. A 

petruskának 15 forint csomója. 

SZÁRAZÁRUK ÉS EGYÉB TERMÉKEK 
Szárazbab 280-460, sárgaborsó 120, lencse 200-250, dióbél 

1200, mák 280-300, földimogyoró 340, mazsola 300-580, csiper-

kegomba 320, száraztészta 300 forint kilogrammonként. Az 1 kg-os 

kiszerelésű rizs 140 forint. A tojás darabja 17-18 forint. 

NOVINSZKI CSABA 
autóbuszvezető: 
- A 17 év megfelelő büntetés. 
Hallottam, hogy szeretne hama-
rabb szabadulni, pedig ennyi mi-
n imum jár neki. Hiába hivatko-
zik arra, hogy minél előbb a tár-
sadalom hasznos tagja szeretne 
lenni, szerintem ez nem fog be-
következni. Igaz, régebben én is 
drukkoltam neki, tetszett, ahogy 
kijátszotta a rendőröket. 

M E G J Ö T T Ü N K 

SZEGED 

KALOCSAI NÓRA 
Szeptember 26., 10 óra 15 perc, 3430 g. 

Sz.: dr. Nárai Katalin és Kalocsai Tibor (Sze-

ged). 

RÉVÉSZ GERGŐ 
Szeptember 26., 18 éra 21 perc, 3530 g. 

Sz.: Kiss Andrea és Révész Csaba (Sze-

ged). 

VERES KATA MÁRIA 
Szeptember 27., 6 óra 5 perc, 4640 g. Sz.: 

Iconcz Mária és Veres Csaba (Bordány). 

FEKETE MARCELL 
Szeptember 27., 8 óra 45 perc, 3720 g. Sz.: 

Molnár Violetta és Fekete István (Szeged). 

VÁSÁRHELY 

MOLNÁRADÉL 
Szeptember 26., 13 óra 30 perc, 3390 g. 

Sz.: Pál Hajnalka és Molnár András (Hód-

mezővásárhely). 

KÖVESDI DÓRA PANNA 
Szeptember 26., 23 óra 35 perc, 3000 g. 

Sz.: Szender Anikó és Kövesdi Sándor (Hód-

mezővásárhely). 

BORDADÁVID 
Szeptember 27., 4 óra 55 perc, 3100 g. Sz.: 

Virág Andrea és Borda Róbert Gábor (Mind-

szent). 

SZENTES 

GYALAIERZSÉBET 
ALEXANDRA 
Szeptember 26., 9 óra, 4280 g. Sz.: Német 

Erzsébet és Gyalal Imre (Szentes). 

OSZTÁS ROBERTA 
Szeptember 26., 10 óra 12 perc, 2780 g. 

Sz.: Pinka Erzsébet és Osztás Gábor (Nagy-

mágocs). 

SZÉKESI MARTIN 
Szeptember 26., 15 óra 5 perc. 3520 g. Sz.: 

Szeri Katalin és Székesi Zoltán (Csanyte-

lek). 

RÉVÉSZ DÓRA 
Szeptember 26., 16 óra 35 perc, 4250 g. 

Sz.: Nádudvari Orsolya és Révész Sándor 

(Öcsöd). 

Gratulálunk! 

Európa-napi ünnepségek és Örömóda a szegedi Széchenyi téren 
Ezúton szeretném kifejezni elis-
merésemet a szeptember 21-én 
megrendezésre került Euró-
pa-nap szervezőinek, mert cso-
dálatos élményben volt része an-
nak, aki a zord időjárás ellenére 
kilátogatott a Széchenyi téren 
zajló ünnepségre. A rendezvény 
legemlékezetesebb mozzanata 
volt, amikor felhangzott Beetho-
ven IX. szimfóniájának 4. tételé-
ből az Örömóda, a szegedi szim-
fonikusok és az egyesített ének-
kar tolmácsolásában. Nagyszerű 
érzés volt hallgatni a marosvá-
sárhelyi, szabadkai, temesvári, a 
szegedi Bartók és Vaszy kórus 
tagjaiból alakult énekkar szár-
nyaló szólamait, amint a zene 
hullámhosszán összeolvadt a 
különböző országokból érkezett 
muzsikusok lelkesedése. Örülök, 
hogy részese lehettem ennek a 
különleges alkalomnak. 

Tisztelettel: 

ELEK MELINDA, SZEGED 


