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■  MEGKÉRDEZTÜK AZ OLVASÓT

Lesznek-e még gyárbezárások ?

KÁLMÁN GYÖRGY
k ö z ép isk o lá s , S zen tes:
-  Szentes környékén több nem 
lesz szerintem. Azok a cégek, 
amelyek itt megvetették a lábu
kat, gondolok a Kontavillre vagy 
a Hungeritre, maradnak is. A 
megyében egyébként elég jól 
m ennek az élelmiszer-ipari vál
lalkozások, úgyhogy nem  nagyon 
tartok gyárbezárástól.

MOLNÁR ANDREA
k ö z ép isk o lá s , Szegvár:
-  Szerintem bármikor beüthet egy 
ilyen dolog, hiszen elég nehéz a 
gazdasági helyzet, am int hallom. 
Sok gyárban nagyon alacsonyak a 
fizetések, rendkívül nehéz a meg
élhetés, általában nő a munkanél
küliség. Úgy gondolom, a kor
mánynak kellene tenni valamit, 
hogy jö jjön a külföldi tőke.

FORGÓ ATTILA
k ö z ép isko lá s , C san y telek :

■ -  Egész biztosan lesznek még 
gyárbezárások. Amelyekről m os
tanában hallottunk, kevés ahhoz 
képest, ami várható. Az unióhoz 
való csatlakozás kím életlenül ki- 

; szűri majd az életképtelen vállal
kozásokat, s eltelik egy idő, mire 

: fordul a helyzet. U tána viszont 
szerintem felvirágzik a gazdaság.

KOVÁCS JULIANNA 
kö z ép isk o lá s , Á rpádhalom :
-  Őszintén szólva engem ez külö
nösebben nem foglalkoztat, per
sze csak egyelőre. Marketing és 
kereskedelem szakon tanulok, de 
az élet nagy kihívásai között most 
nálam nem éppen a gyárbezárá
sok szerepelnek. Ha elvégzem az 
iskolát, akkor viszont behatóan 
szeretnék foglalkozni a témával.

HOROSZKÓP

KOS: Mindenki jól jár, ha gyakorolja 
a nem támadó álláspontot, és ki

próbálja a türelmes viselkedést, különösen 
a nehéz és makacs emberekkel. Ez segít 
abban, hogy kimásszon nehéz helyzetekből.

m
Érzéseit megosztja másokkal és ezért sze
retik, igénylik társaságát. Döntéseit nem a 
véletlenre bízza. Független természete elle
nére a csapatmunkában is jó.

IBIKA: Minden érdekli, ami körülöt
te történik. Vidám, élettel telített.

IKREK: Ha nem ismerik nehéz kö- 
irülményeit, senki nem fogja fel

ajánlani segítségét. Önsajnálat nélkül is
mertesse barátaival helyzetét, és a segítség
felajánlása nem fog elmaradni. Kérni nem 
szégyen, főleg barátoktól nem.

RÁK: Erőteljes érzelmi megnyilvá- 
H E 1  nulásai teljesen átitatják az ellenke

ző neműekhez fűződő kapcsolatát Mind a 
szeretetet, mind a gyűlöletet zsigereiben fogja 
érzékelni. Élete mély érzelmi színezetet kap.

A j  OROSZLÁN: Vigyázzon a titkos 
'r  ~̂ l kapcsolatokkal, inkább kerülje el, 

minthogy negatív következményei legyenek. 
Társas viszonyait javíthatja, az idősebb ba
rátaival és rokonaival könnyebben jut közös 
nevezőre.

SZŰZ: Ne legyen annyira hideg és 
tartózkodó, mutasson egy kis érzel

met legalább annak, aki iránt gyöngéd ér
zelmeket táplál. Senki nem fogja emiatt ki
nevetni vagy gyengének, tartás nélkülinek 
hinni, inkább elismeréseket válthat ki tette.

MÉRLEG: Ha nem csinál bolhából 
is elefántot, akkor sem a munkahe

lyén, sem a házasságában nem lesznek 
konfliktusai. Amikor azzal foglalkozik, hogy 
mi a rossz, elégedetlenné, bosszússá válik.

SKORPIÓ: Ön nemigen alkalmas 
erre a tisztségre, ami viszont nem

azt jelenti, hogy bizonyos területen nem jut
hat el a ranglétra csúcsáig Igen bölcsen és 
tapintatosan vezet, szelídségével azonban 
nem szabad visszaélni.

NYILAS: Szerezzen meglepetést ön
magának és kedvesének! A sikeres

randevú kellékei: a kedvenc illat kicsit szexis 
cucc és egy pohár nemes bor. Meglátja, fan
tasztikus sikert arat!

BAK: Alkalmazkodó-képességének 
köszönhetően hamar beleszokik az

új helyzetekbe, gyorsan köt barátságot, s 
bár ezek a kapcsolatok csak felszínesek, 
mégis teljesen kielégítik.

VÍZÖNTŐ: Nem biztos, hogy ötletei 
a legjobbak arra vonatkozóan, hogy

hogyan mentse meg a házasságát, illetve 
tartós párkapcsolatát. Ön sokat hibázott az 
elmúlt időszakban.

HALAK: Az érzelmi biztonság ön szá
mára rendkívül fontos, ez a múlthoz

való feltétlen ragaszkodáshoz vezet Habár az 
emberek kedvesnek tartják, magába zárkózó 
természete miatt nehezen lehet megismerni.

Kévéi Ferenc biológus emlékére
Súlyos veszteség érte a Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Karát: szeptember 27-én es
te elhunyt dr. Kévéi Ferenc tanszékvezető egyete
mi docens, a kar egyik kiemelkedő oktatója.

Dr. Kévéi Ferenc 1942. szeptember 29-én szüle
tett Kőszegen, egyetemi diplomáját biológia-kémia 
szakos középiskolai tanárként 1965-ben szerezte. 
Ezt követően a József Attila Tudományegyetem Nö
vényélettani, majd 1972-től a megalakuló M ikro
biológiai Tanszék oktatójaként tevékenykedett, 
amelynek 1997-ig tanszékvezető-helyettese, ezt 
követően haláláig tanszékvezetője volt. A biológiai 
tudományok kandidátusa cím et 1981 -ben szerezte 
meg, s ugyanebben az évben docensi kinevezést is 
kapott. 1999-től habilitált doktor.

Személyében egy nagy tudású kutatót gyászolunk, 
aki kutatómunkáját az utolsó pillanatig töretlen lel
kesedéssel folytatta. Meghatározó jelentőségű ered
ményeket ért el a protoplasztfüzióval történő génát
vitel, valamint a mikroszkopikus gombák kompati

bilitási kapcsolatainak és genetikai variabilitásának 
vizsgálata területén. Érdeklődése az utóbbi években 
a mitokondriális genomszerveződés vizsgálatámak 
irányába fordult, amely munka eredményeit az a 
nagydoktori értekezése is tartalmazza, melyet várat
lan halála miatt megvédeni már nem tudott.

Az egyetemi közélet egyik legaktívabb szereplő
jét veszítettük el, aki fáradhatatlanul, magát nem 
kímélve dolgozott, egyebek m ellett 1 9 8 3 -1 9 8 7  kö
zött dékánhelyettesként, 1997-tői haláláig a Bioló
gus Tanszékcsoport vezető helyetteseként, a ter
mészettudományi kar és a tanszékcsoport érdeké
ben. Jelentős szerepe volt az egyetemen a PhD- 
képzés kialakításában, valamint a biológia doktori 
iskola működtetésében. Az oktatást mindig szív
ügyének tekintette, így kapcsolata a mai egyetemi 
diáksággal, váratlan haláláig megmaradt.

Hiányát érezni fogjuk, em lékét mindig meg
őrizzük. Nyugodjon békében!

Az SZTE TTK Mikrobiológiai Tanszéke

■  POSTABONTÁS

Méltányossági nyugdíjemelés, forráslehetőséggel
A lap szeptember 29 -i -  hétfői -  
számában „96 éves -  várjon türe
lem m el!" cím m el m egjelent 
cikkre szeretnék válaszolni.

A Csongrád Megyei Nyugdíj- 
biztosítási Igazgatóság a megyé
ben élő lakosságot az elm últ idő
szakban több alkalom m al is tá jé
koztattuk a méltányossági nyug
díjem elés helyzetéről, feltételei
ről. A fenti cikk ism ét arra hívta 
fel a figyelmemet, hogy ezt ism ét 
tegyem meg. Az elbírálás érkezé
si sorrendben történik, nincs le
hetőség arra, hogy életkor vagy 
egyéb szem pontok szerint hoz
zunk döntést.

Csongrád megyében 2002 . m á
sodik felében 36  ezer 99  fő nyúj
tott be méltányossági nyugdíj- 
emelésre kérelmet. Rendkívül fe
szített munkatempóval az év vé
géig 19 ezer 119 igény bíráltunk

el, ebből 874 8  kérelemre -  átlag
ban 230 8  Ft -  a nyugellátás em e
lését megállapító határozatot 
küldtünk ki. A megyénkben a 
múlt évben, göngyölítetten, nyu
gellátás emelésére több m int 30  
millió forintot használtunk fel. 
Sajnos 16 ezer 9 8 0  ügyben nem 
sikerült érdemi döntést hozni, így 
az érintett ügyfeleket 2003 . janu
ár közepén türelemkéró levélben 
tájékoztattuk, hogy a rendelkezé
sünkre álló pénzügyi keret fel- 
használásra került és kérelmüket 
2003 . évben -  ism ételt igény be
adása nélkül -  bíráljuk el.

Ebben az évben -  a m ai napig -  
19 ezer 8 2 4  db em elés iránti 
igényt tartunk nyilván, melyből 
emelésről szóló határozatot ka
pott 1675 fő, összesen több m int 
2 7 ,6  m illió Ft összegben, míg 13 
ezer 585  ügyfél elutasító határo

zatot. Ezzel a megyénkre jutó 
20 0 3 . évi keretet felhasználtuk.

Az országgyűlés a közeli jövő
ben -  tekintettel a nagy számú 
kérelmezőre -  a Nyugdíj Alap 
20 0 2 . évi zárszámadásának elfo
gadásával egy időben, az ez évi 
méltányossági nyugdíjemelésre 
további pótlólagos forrást bizto
sít. Ennek előkészítéseként kap
tak türelemkérő levelet azon 
ügyfelek, akik körülményeik, 
hosszú szolgálati idejük, ellátá
suk összege, életkoruk, rokkant
sági fokozatuk alapján a pénz
ügyi fedezet megléte esetén szá
m íthatnak nyugellátásuk em elé
sére ez év decemberétől. M inden 
erőfeszítésünkkel azon dolgo
zunk, hogy az esztendő végéig 
valamennyi benyújtott kérelmet 
határozattal zárjunk le.

DUDÁS JÓZSEFNÉ IGAZGATÓ

Jubileumi hangverseny a tanárképzőn
Nagyszerű délutáni hangverseny
nyel köszöntötte a tanárképző 
ének- és zenetagozata a főiskolai 
jubileumot. Igényesen összeállí
tott műsor, pontos és szép inter
pretálás tette emlékezetessé a 
szűk egy órát. Ami zavarólag ha
tott a hallgatók számára, az a 
„koncertterem" szerény mérete. 
Ez a terem nem tudott m it kezde
ni a tiszta, szép hangokkal, főleg 
akkor, ha erősebb hangszínt kí
vánt meg a mű írója. Ez a hiányos
ság a csodálatosan tisztán éneklő 
kamarakórust sújtotta legjobban. 
A terem nem tudta befogadni azt a 
hanganyagot, amellyel a ponto
san, tisztán éneklő kórus a közön
ségeié lépett. Vezénylő karnagyuk 
minden jelzésére figyelve, ponto
san ügyelve a mű koncepciójára, 
nagyszerű produkciót nyújtottak. 
Jó volna őket egyszer megfelelő te
remben hallgatni.

A férfi szólistáról: pontos, pre
cíz m unka volt az előadása. Fölé
nyes kotta- és m űism erettel ol
dotta meg feladatát, főleg a piano 
részekben volt nagyon motivált 
és szimpatikus hangja. A két női 
szólista tisztán és pontosan vette 
az akadályt, talán a forte részek
ben öblösödön ki a hang és vált 
mesterkéltté. Ezen könnyen le
het segíteni, technikai kérdés. 
Tiszta, szép produkciót hallha
tott a közönség.

A kvartett lenyűgöző volt. A 
szellemes, változatos előadás 
m éltán aratott lelkes ovációt. A 
kvartettben éneklő férfiak leg
főbb erénye a pontos és tőlük jog
gal elvárható tiszta hangzás. N á
luk is a forte részeknél éreztem 
ércességet. Többet akartak éne
kelni annál, am i a torokban je
lenleg van. A hölgyek m éltó part
nerek voltak.

Külön meg kell em líteni a há
rom zongoristát. M indhárman 
művészei hangszerüknek és biz
tos kézzel uralkodtak a instru
m entum on. Élmény volt techni
kájukat és a művek értelmezését 
kezük nyomán látni, hallani. 
M unkájuk bravúros szereplés 
volt! A kisördög nem alszik ben
nem: Brahms magyar tánca alatt 
valahogy nem értettem  teljesen a 
zenét. M ost vagy az én fülem 
rom lott el a mű hallatán, vagy a 
zongorával volt baj, vagy az egé
szen új előadói koncepció zavar
ta meg a népszerű muzsikát?

C sak köszönni lehet az elő
adóknak a nagyszerű órát. Jó vol
na nem csak jubileumkor, hanem 
más, szerényebb napokon is él
vezni nagyszei u művészetük 
gyümölcsét.

TEGZES MIKLÓS,
SZEGED

CSÖRÖG A PANNON GSM

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit 
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki -  hétfő
től péntekig -  9 és 12 óra között hívható a 06-20-9432-663-as mobiltele
fonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola- 
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve ta
lált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé 
mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.

VÉDELEM?
B. T. érthetetlennek és felháborí
tónak tartja, hogy m ilyen m érté
ket öltött Szegeden az emberek 
megalázása. Bárkit utcára tehet
nek egyik napról a másikra (pl. 
M ary Cipőgyár) és még annyi vé
delem se illeti meg őket, m int az 
állatokat az unióban!

DISZKÓZAJ!
Szegeden, a Boros József utca ele
jén lakik olvasónk, aki elpana
szolta: évek óta arra kényszeríti 
őket a város, hogy eltűrjék a 
Sing-Sing diszkó zaját. A m it az 
ott szórakozók egy része azzal te
téz, hogy összehányja a ház bejá
ratát, az oldalfalát és a gépko
csikkal sokan elállják az autóbe
járót. A képviselőktől kérdezi: ki 
védi meg az ott élők jogait, ha a 
városatyák ezt elfelejtik?

KÁLVIN TÉR
B. I.-né felháborodva tette szóvá, 
hogy Szegeden, a Kálvin téren -  a

PANNON GSM
rrvr-r Az é lv o n a l .

Százszorszép Gyermekház előtt 
-  a nagy forgalmú úttest gödreit 
nem javították ki, csak a kátyút 
jelző táblát helyezték ki. Olva
sónk szerint vagy zárják le az 
utat, vagy javítsák ki a hibákat! 
Ez nem  megoldás, hiszen nem 
kerülhetők ki a kátyúk.

BAKTÓ
M . L.-né jelezte, hogy Baktóban 
egy besurranó nő tevékenykedik, 
legyen m indenki figyelmes.

BELVÁROSI HÍD
H. Ágnes véleménye szerint na
gyon veszélyes a biciklivel közle
kedő gyermekek számára a Bel
városi híd. Mielőbb változtatni 
kellene a jelenlegi helyzeten.

MEGÁLLÓK
P.-né arra figyelmezteti az illeté
keseket, hogy a forgalmasabb 
megállóhelyeken mielőbb fedett 
várókat kellene kihelyezni, mert 
esőben és nagy hidegben kelle
m etlen hosszú percekig ücsörög
ni. A szolgáltatóknak erre is te
kintettel kellene lenni, nem  csak 
magas jegyárakat megállapítani.

Küldje el válaszát 
a kérdés napján 1"? óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

H IGEN ■  NEM
A z  SM S számlázása norm ál ta rifa  sze rirt történte.

0 6 - 30/ 3 0 - 3 0 -9 2 1
S z a v a z h a t  a z  i n t e r n e t e n  i s :  w w w .d e l m a g y a r .h u

Következő kérdésünk:

Elégedett*e a fizetésével?

MEGJÖTTÜNK

SZEGED__________________________
HAUSEL DORKA
Szeptember 30., 12 óra 5 perc, 3280 g Sz.: 
Tóth Anikó és Hausel Norbert (Szeged). 
VÁRHELYI KRISZTINA FLÓRA
Szeptember 30., 12 óra 35 perc, 2950 g. 
Sz.: Kiss Zsuzsanna és Várhelyi Flórián 
(Szeged).
VAJDA NORBERT ZOLTÁN
Szeptember 30., 13 óra 20 perc, 4200 g 
Sz.: Tóthpozsi Henriett és Vajda Zoltán Fe
renc (Domaszék).
ÁBRAHÁM-KÖDMEN ESZTER
Szeptember 30., 15 óra 0 perc, 3250 g  Sz.:

ORVOSI ÜGYELETEK

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 gyer- 
meksérültek 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 órától 
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, 
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca fe
lől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET
Hétköznap 13 órától másnap teggel 7.30

Pásztor Tünde Judit és Ábrahám-Ködmen 
Krisztián (Szeged).
BUDAI RICHÁRD
Október 1., 0 óra 10 perc, 3790 g  Sz.: Nagy 
Anikó és Budai László (Szeged). 
CSANÁDI RÉKA 
Október 1„ 0 óra 45 perc, 3020 g. Sz.: Vígh 
Erika és Csanádi Zoltán (Szeged).

VÁSÁRHELY___________ __________j l
FERKOVICS BETTINA  
Október 1„ 9 óra 10 perc, 3000 g. Sz.: Csá- 
nyi Terézia és Ferkovics Attila (Vásárhely)-

Gratulálunk!

óráig, szombaton, vasárnap és munkaszü
neti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap 
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L  
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefon- 
szám: 62/474-374, vagy 104.s. o. s.
LEI KISEGÉLY
SZOLGÁLAT
A teletonszám díjmentesen hívható a megp 
egész felületéről: 06-80-820-111 és (ne«1 
díjmentes) 06-62-548-294. 
LFLXISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
VÁSÁRHELYEN 
A teletonszám díjmentesen hívható 16-®1 
02 óráig: 249-529.
1 ELXISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16'^
02 óráig: 212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó (Jyugyszertár, Klauzál tér 3., este 8-** 
reggel 7 óráig Tel.: 547-174. Csak sii'F05 
esetben!
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