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Telefonál-e nyilvános fülkéből l 

BAGDI CSILLA 
élelmiszer-eladó: 
- Nem. Évek óta van mobiltele-
fonom, így azt használom. Ami-
kor még nem volt, akkor pedig az 
otthoni vezetékes készüléket ré-
szesítettem előnyben. Persze ha 
elromolna a mobilom vagy ott-
hon felejteném, és sürgős hívást 
kellene intéznem, akkor bizto-
san használnám a nyilvános fül-
két. 

FARAGÓ GRETA 
szociális munkás: 
- Nem. Mobilkészüléket hasz-
nálok, de ezt megelőzően sem 
telefonáltam nyilvános fülké-
ből, inkább az otthoni vezetékes 
készüléket vettem igénybe. A te-
lefonfülkék állapota szerintem 
elég kielégítő, bár akad egy-ket-
tő olyan, amelyik megviseltnek 
látszik, mert használóik nem 
kímélték. 

E-MAIL ÜZENET 

Lakóparki pókerparti 
A lap Lakóparki mérleg Vásárhe-
lyen című írásában olvashattuk 
dr. Lázár János polgármester nyi-
latkozatát. A nyugdíjas-lakópark-
bek 107 lakásból szerinte azért 
csak negyvenet sikerült eddig ér-
tékesíteni, mert politikai ellenfe-
lei a kampányban a létesítmény 
rossz hírét keltették, ma is tá-
madják, ahelyett, hogy a lakókkal 
való feltöltésben segítenének. 

Nem véletlen, hogy a polgár-
mester a vádaskodásában semmi 
konkrétumot nem említ az ellen-
zék bűneiből. Merthogy ilyenek 
nem léteznek! A választási kam-
pány során a választók részéről 
fogalmazódtak meg aggodalmak a 
szigorú beköltözési szabályok mi-
att. Leginkább azt sérelmezték, 
hogy az igénylök kötelesek a lakó-
ingatlanukat eladni a beköltözés 
előtt. Nos, az élet őket igazolta, 
hiszen ma az egyik legnagyobb fé-
kező éppen ez a kikötés, mert ha 
valaki mégsem tud megszokni, 
akkor nem tud korábbi lakásába 
visszaköltözni. 

Azt sem árulta el a polgármes-
ter, hogy jelenleg mivel támadja 
az ellenzék a lakóparkot. Szerin-
tem semmivel! De hogy valami 
konkrétumról is essen szó, lás-
suk, mivel segítette és segíti a mi 
képviselőcsoportunk a lakópark 
benépesítését. 

1. Mi javasoltunk egy olyan 

módosítást, hogy az esetleg még-
is kiköltöző nyugdíjas a befize-
tett összegből többet kapjon visz-
sza, lehetősége legyen lakásszer-
zésre. A közgyűlés el is fogadta a 
javaslatunkat, a polgármester is 
megszavazta. 

2. Képviselői fogadóórára meg-
hívtuk a lakópark igazgatóját, le-
hetőséget biztosítva arra, hogy 
bárki „első kézből" kapjon infor-
mációt. 

3. Amikor a közgyűlés elé ke-
rült a lakóparkbeb lakbér csök-
kentése (ezzel is ösztönözve a be-
költözést), megszavaztuk az elő-
terjesztést. 

Mindezek ellenőrizhető konkré-
tumok és nem vitatható módon a 
betelepülést segítik. Ezek mellett 
lépéseket tettünk a Fidesz-kor-
mány által hozott szigorú beköltö-
zési szabályok enyhítésére. Mint 
ahogy a polgármester is mondta, 
ez igen nehéz feladat, hiszen kor-
mányrendelet megváltoztatásáról 
van szó. Mi megpróbálunk ebben 
is segíteni. írásom végére kissé el-
bizonytalanodtam. Lehet, hogy 
nem is ránk gondolt a polgármes-
ter; amikor az ártó ellenzéket emlí-
tette?! De hát Bin Laden meg nem 
vett részt a kampányban! Blöffölni 
lehet, de végül még a pókerben is ki 
szokás teríteni a lapokat! 

SZELI FERENC TELEPÜLÉSI 
KÉPVISELŐ, MSZP 

H0R0SZK0P 

KOS: Jól tette, hogy kész volt 
m l kompromisszumot kötni. Ellenkező 

esetben a munka megfeneklik és önt is pel-
lengérre állították volna. Rosszul teszi, hogy 
nem tesz fel kérdéseket barátainak. 

BIKA: A nap második fele kedve-
^ tzőnek tűnik munkahelyi ügyeinek 

rendezésére. Azért ne vállalja túl magát eb-
ben a periódusban, mert ez inkább befelé 
fordulásra alkalmas időszak. 

IKREK: A napokban fantasztíku-
I sak a lehetőségek ingatlanvonalon, 

és az ekkor bekövetkező változások miatt 
határtalanul boldognak érezheti magát. 
Egészségére ügyeljen! 

RÁK: Töltsön több időt család-
^ ^ f t a g j a i v a l , és szakítson időt a befelé 
fordulásra is. Oda kell figyelnie lelki szük-
ségleteire. Barátkozó hangulatban van, és 
szeretne egy kicsit a középpontba kerülni. 

A J OROSZLÁN: Hatalmas energia-
tartalékkal rendelkezik, de vajon 

mire fordítja? Mély, elemző gondolkodású, 
de könnyen túlhajszolja magát - szüksége 
van az irányításra. 

SZŰZ: A rutinfeladatok elvégzése 
menni fog. Ebben az időszakban le-

gyen minél aktívabb és törekedjen arra, 
hogy sok különböző emberrel kerüljön kap-
csolatba. 

IM É R L E G : Mutassa ki érzelmeit 
családtagjainak. Bár a kapcsolatok 

nem tartoznak élete legfontosabb részéhez, 
azért szüksége van valakire, aki előtt nyu-
godtan elsírhatja magát. 

W i SKORPIÓ: Nagyszerű hét áll ön 
^ / l e l ő t t . Nagyon gyorsan cselekszik, 

kiváló kapcsolatokra tesz szert. Minden re-
ménye valóra válhat, a szerelemre kiváló a 
hétvége. 

j l j nyi las: Este a Nap együttállás 
r ^ í I ba kerül a Jupiterrel. Annyira ener-

gikusnak és optimistának érezheti magát, 
hogy hajlamos lehet nagyobb falatot is ki-
harapni, mint amit meg is tud rágni. 

BAK: Megérkeztek ön számára a 
Z M k x várva várt, újabbnál újabb lehető-
ségek. Legyen szerény és diplomabkus. 
Harci csatabárdját eláshatja egy időre. Ne 
akarjon túl sokat. 

| v ízöntő: Baráti társaságban 
^ K i nagy változásokat tapasztalhat, 

ami egyértelműen kedvező önnek. Olyan 
eszmékkel találkozhat, amelyek mások felé 
orientálják. 

j ( H A L A K : Mindent egyszerre akar 
^ ^ r elvégezni. Űzi, hajtja családját, 
még gyorsabb munkára próbálja ösztökélni 
őket. Már mindenki támolyog a fáradtságtól, 
olyan, mint az őszi légy. 

DEZSONE HEJJA ADRIENN 
szociális munkás: 
- Nem. Mobilos vagyok, csak ha 
nagyon muszáj, akkor használ-
nám. A nyilvános készülékek 
használata amúgy is macerás, 
hiszen a legtöbb kártyával műkö-
dik, az pedig csak azoknak van, 
akik rendszeresen onnan telefo-
nálnak. Szerintem már lejárt a 
nyilvános fülkékből telefonálás 
korszaka. 

CSÁKI MATE 
általános iskolás: 
- Nem. Soha nem is telefonál-
tam nyilvános fülkéből. Tavaly 
óta van mobilom, így azt hasz-
nálom, előtte pedig anyukám 
készülékéről telefonáltam. A 
fülkék állapota nem valami jó, 
nagyon sokat megrongáltak 
már, de hiába is javítják meg 
őket, ha használóik újra tönkre-
teszik. 

In memóriám Kövesdi Pál 
Életének 84. évében meghalt a Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola Fizika Tanszékének 34 éven át volt ve-
zetője, dr. Kövesdi Pál professzor emeritus. Újpest szülötte volt, de 
egész életét, alkotó tevékenységét Szegednek, a pedagógusképzés-
nek adta. 

Fizikatanárok százait oktatta, nevelte, vizsgáztatta, s bocsátotta 
a pályára, akik ma sok-sok iskolában adják tovább annak a tudás-
nak, emberségnek, szeretetnek a morzsáit, amit szeretett tanáruk-
tól, mindenki Pali bácsijától kaptak. Tanítványai között vannak 
azok is, akikkel sok éven át dolgozott, dolgozhatott egy tanszéken, 
akik megélhették jóindulatú szigorúságát, fegyelmező mosolyát, 
példamutató életszemléletét, a munka és a becsület tiszteletét. Ta-
nítványai azok is, akik a fizikai társulaton, konferenciákon, szim-
póziumokon keresztül ismerhették meg, mint oktató szakembert, 
mint tudós kollégát, mint ízig-vérig pedagógust. 

Dr. Kövesdi Pál főiskolai oktató-kutató munkája mellett hallatla-
nul nagy gondot fordított arra is, hogy a fizikában elért eredménye-
ket a nem szakértő közönség is megismerje. Hosszú éveken át tevé-
kenykedett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban. Vezető 
tagja és aktív munkatársa volt a Műszaki és Természettudományos 
Egyesületek Szövetségének, s azon belül az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulatnak. 

Igen finom pedagógiai érzékkel vett részt a tanszéki tankönyvíró 
csoport tevékenységében. Elképzelhetetlenül nagy szerepe van ab-
ban, hogy a tanszék oktatói által írt tankönyveket széleskörűen fel-
használták az ország iskoláiban. A tankönyvírás - az oktatási prog-
ramok kidolgozása - ma is a tanszék egyik legjellemzőbb és leg-
eredményesebb tevékenysége. Sokan ismerték - nem csak az egye-
temen - magas, szikár, sportos alakját, aki mosolyogva rótta a kilo-
métereket - gyalog - munkahelye és lakása között. 

A szakma és a pedagógia mesterségszeretetét, művelését, tiszte-
letét családján belül is meghonosította. Egyik lánya az általa veze-
tett tanszék docense, fia Budapesten fizikatanár és gimnáziumi 
igazgató. 
Kedves Pah Bácsi! Nyugodjál békében! 

SZTE JGYTFK FIZIKA TANSZÉK 

• P0STAB0NTAS 

A nagy vesztes 
Megdöbbenten olvastam a közel-
múltban a leépítésekből adódó 
nagy vesztes megyei települések-
ről. Kerestem a térképen fator-
nyos maradék falumat, de 
Csongrád már azon sem volt. Itt, 
meg máshol, ahol szintén élnek, 
élnének emberek, már aÜg van 
leépítés, mert már nincs mit, kit 
leépíteni. Pedig volt, csak hát or-
szágos, megyei - benne szegedi -
átlagot kétszeresen meghaladó 
veszteséget élünk meg. Ami iga-
zán baj, az az, hogy nálunk a la-
kosság 9 %-a csupán a felső vég-

zettségű, a többit elszívta a nagy-
város, de már visszajönni nem 
tud, ott meg felesleges lett. Fele-
lősök! A világ, meg mindenki, 
aki megfoghatatlan, az eszme, az 
elmúlt 50 év stb. De ez sem lehet 
igaz. Személyében is ugyanaz 
nyugtat, megmagyaráz, válaszol, 
olykor kioktat, aki a fél évszáza-
dos kitérő „forgalmistája" volt. A 
vonaton most úgy ülnek, mintha 
a mozdonyt is ők fordították vol-
na meg. A bakter azért tudja, 
hogy ez nem igaz. 

MURÁNYI LÁSZLÓ, CSONGRÁD 

HETI POLLENJELENTES 
Október első hetében kevés pol-
len volt a levegőben. A parlagfű 
csak csütörtökön ért el kicsit 
magasabb értéket, a többi gyom 
(üröm, paréjok, füvek) is kevés 
virágport termelt. 

Többen érdeklődtek, hogy ho-
gyan lehetséges az, hogy a par-
lagfű alacsony virágporszámáról 
tájékoztatom önöket, de ők 
mégis tüsszögnek és folyik az 
orruk. Úgy gondolom, hogy a 
két hónapos tartós allergén pol-
lentermelés érzékenyébbé tette 
szervezetünket és már kisebb 
terhelés hatására is reagálunk a 

külvilág pollen- és gombaspó-
ra-ingereire. Külföldi kutatók 
szerint születésükkor a virág-
porszemek felületére apró, fény-
mikroszkóppal is alig látható, 
de allergiát okozó fehérjegöm-
böcskék rakódhatnak, amelyek 
később, a pollenről leválva 
„önálló életet élnek", azaz még 
akkor is a levegőben keringenek, 
amikor az adott pollen már 
nincs a légtérben. Lehet, hogy a 
parlagfűnek is vannak ilyen 
önállóvá vált részecskéi? 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS, SZTE 
NÖVÉNYTANI TANSZÉK 

CSOROG A PANNON GSM 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit 
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják m e g aki - hétfő-
től péntekig 9 és 12 óra között hívható a 0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s 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. 

BANKOK 
S. Gy. pusztaszeri olvasónk kifo-
gásolja, hogy még abban a bank-
ban, amellyel közel 10 éve part-
neri kapcsolatban áll, sem en-
gedték meg, hogy igénybe vegye a 
toalettet. Olvasónk véleménye 
az: bankokban is tekintettel kel-
lene lenni az emberek elemi 
szükségleteire! 

GYEVI TEMETŐ 
A 20/213-2764-es telefonról ol-
vasónk jelezte: önkénteseket ke-
res a Gyevi temető kitakarítására 
és a hulladék elszállítására. 

MAROSTÓ 
Többek véleménye szerint a Ma-
rostői városrészben tervezett 
parkban, illetve a Fő fasorra ve-
zető út mentén - amelyek közte-
rületek - szintén illene kiirtani a 
gazt! A városnak jó példát kelle-
ne mutatni. 

I U 4 U U 
P A N N O N G $ M 

Az élvonal. 1 

ÜRES 
ÁLLAMKASSZA? 
Olvasói levébe reagált B. Balázs. 
Az SMS küldője úgy véli: az 
MSZP csak úgy teljesíthette ígé-
reteit, hogy a Fidesz nem üres ál-
lamkasszát hagyott hátra. Miu-
tán azonban az MSZP megadta a 
beígért fizetésemelést, a nyugdíj-
kifizetést, valóban kiürült a 
kassza, de teljesen! 

MUNKAHELYEK 
Kiss József úgy véli, Szeged ön-
kormányzatának, vezető politi-
kusainak végre tenni kellene va-
lamit a működő tőke idecsábítá-
sáért, új munkahelyek teremté-
séért. Ellenkező esetben a fiata-
lok előbb-utóbb elhagyják a vá-
rost. 

FEKETEMUNKA 
Több szegedi belvárosi üzletben 
„feketén" akarták foglalkoztatni 
S.-né lányát. Olvasónk úgy véli, 
gyakoribb ellenőrzéssel kellene 
elejét venni a tényleges adócsa-
lásoknak. 

Telefonál-e 
nyilvános fülkéből?| 

Következő kérdésünk: 

Szereti 
a menzakosztot? 
Küldje e l vá l a szá t M H 
a kérdés napján 17 ó r á i g , 1(jfcN • NEM 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! As SMS uámlázá^ normál tarja uerwltorlmk 

06-30/30-30-921 
Szavazhat az interneten i s : www.delmagyar.hu 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
FILO BARNABAS 
Október 4. , 2 óra 42 perc, 3 7 6 0 g Sz. : Rá-
day Katalin és Filó Tibor (Szeged). 
TANÁCS LEVENTE 
Október 6., 13 óra 45 perc, 3 3 0 0 g. Sz. : Tö-
rök Marianna és Tanács Zsolt (Szeged). 
ZELLER ÁDÁM ZSOMBOR 
Október 6., 14 óra 25 perc, 3 4 0 0 g Sz.: Zel-
ler Annamária Rózsa (Szeged). 
KNOPP MÁTÉ ALFONZ 
Október 6., 2 0 óra 4 5 perc, 3 3 5 0 g. Sz.: 
Zombori Etelka és Knopp Tamás Alfonz 
(Bordány). 
KOVÁCS FRUZSINA 
Október 6., 20 óra 50 perc, 2 7 8 0 g. Sz.: 
Czigle Andrea és Kovács Tibor (Szeged). 

BAK ZSÓFIA ESZTER 
Október 3. , 10 óra 0 perc, 3 4 3 0 g Sz.: Feje 
Krisztina és Bak Gábor (Szeged). 
TÓTH LEVENTE 
Október 6., 12 óra 4 0 perc, 4 0 1 0 g Sz.: dr. 
Veréb Blanka és dr. Tóth Tamás (Szeged). 

VÁSÁRHELY 
VIRÁG BENCE DOMINIK 
Október 6., 2 3 óra 4 5 perc, 2 9 0 0 g Sz.: 
Berta Krisztina és Virág László (Vásárhely). 

MAKÓ 
NAGY BIANKA BOGLÁRKA 
Október 7., 6 óra 30 perc, 3 3 0 0 g Sz.: Bu-
dai Teréz és Nagy Tibor (Ambrózfalva). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
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. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca fe-
lől). Telefonszám: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7 .30 óráig 

szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-
pokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel 
7 .30 óráig Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 
6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104. 
S.O.S. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
A telefonszám díjmentesen hívható a megye 
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem 
díjmentes) 0 6 - 6 2 - 5 4 8 - 2 9 4 . 
LELKISEGÉLY-
SZOLGÁLAT 
VÁSÁRHELYEN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól 
02 óráig: 2 4 9 - 5 2 9 . 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
MAKÓN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól 
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 . 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól 
reggel 7 óráig. Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 . Csak sürgős 
esetben! 

mailto:tok@delmagyar.hu
http://www.delmagyar.hu

