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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT 

Bajnok lesz-e a 

SZILVASI GERGELY 
tanuló: 
- Simán bajnok lesz a Pick Sze-
ged kézilabdacsapata. Egy pont 
már elég Veszprémben a mai 
meccsen, hogy 1996 után ismét 
aranyérmesek legyünk. Az 
aranycsapat egyik tagja, Bartók 
Csaba a szomszédom, akivel ép-
pen erről beszéltünk. Azt mond-
ta ő is, hogy nagy sanszunk van. 

H0R0SZK0P 

O P KOS: Nem szabad foggal-körömmel 
I ragaszkodnia az elvárt luxushoz! 

Pénzét más, ennél sokkal fontosabb dolgokra 
is költheh. Ma nem látja a fától az erdőt! 

^ f » BIKA: Igyekezzen a másik szemével 
^ ! nézni a világot! Csak így értheti meg 

bánatát és aggályait. Ha segíteni akar neki, 
először meg kell értenie tetteinek célját! 

f V ^ IKREK: Hiába próbálják felhúzni, 
I Igyekezzen megőnznl nyugalmát! Az 

Ikrek ezt nehezen teljesíti, de próbálkozzon! 
Este ne menjen társaságba, inkább olvasson! 

RÁK: Már kora reggel jó hírek ör-
^ F * 1 vendeztetik meg. Ami eddig re-
ménytelennek tűnt, most kiderül, hogy nem 
az. 

Q j OROSZLÁN: Kísérje figyelemmel jó 
barátai életét! Ha szükség van ön-

re, legyen kéznél! Gyakran elég, ha velük 
van, a szavak szükségtelenek a kritikus 
helyzetekben. 

SZŰZ: Tegye meg ön az leső lé-
" p é s t kedvese felé! Ha összezördül-

tek, próbálják őszintén megbeszélni a prob-
lémát! 

MÉRLEG:Boldog kiegyensúlyozott 
Ü W ! nap elébe néz. Számára kedves, fon-
tos emberekkel tölti idejét. Tervezze el nyara-
lását, barátaival vitassák meg a programot! 

SKORPIÓ: Fortuna még mindig 
W j 1 kegyes önhöz. E jótékony hatás már 

nem sokáig tart, éljen hát a mai nap adta 
lehetőségekkel! 

NYILAS: Nemcsak saját magától, 
r ^ í i másoktól is elvárja a pontosságot. Ma 

különösen türelmetlen. Ezzel bizony számos, 
önhöz közel álló személyt meg is bánthat. 

BAK: Kora reggeli hangulatával bi-
Z M ^ . I zony nehéz az új hét kezdete. Talán 
jobb lenne, bá otthon maradna! Gondoljon a 
szép dolgokra, azzal jobb kedvre derülhetne! 

J f e VÍZÖNTŐ: A fiatalabbak társaságá-
! ban mintha újjászületne. A kisgyerme-

kek különösen feldobják hangulatát. Élvezze 
felhőtlen boldogságukat, mely önre Is átragad! 

HALAK: A félreértések kaphatnak 
I szerepet. Nevetség tárgyának tehe-

ti ki magát egy véletlenül felvett utalás mi-
att. Kerülje az ismeretlen embereket, ma-
radjon Inkább családja körében! 

VEZESSENEK OVATOSAN! 
Csongrád megyében az idén 105 könnyű, 
78 súlyos és 19 halálos baleset történt. 
Száznyolcvanöten könnyű, kilencvenheten 
súlyos, huszonegyen pedig halálos sérülést 
szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjain 
három balesetben négy ember könnyű, hat 
balesetben hét személy súlyos sérülést 
szenvedett. Egy balesetben egy ember éle-
tét vesztette. 

Vezessenek óvatosan! 
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-

MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG 

KORMÁNYOS ZOLTÁN 
tanár: 
- Nem szerzi meg az első helyet a 
kézilabdacsapat. Erősebb a Fotex 
Veszprém. Ráadásul a mindent 
eldöntő meccset hazai környe-
zetben játszhatja a veszprémi 
együttes. Ez pedig nagy előny. 
Úgy érzem, lelkiekben nem bír-
ják majd a szegediek, amit oly 
sokszor bebizonyítottak. 

ZAB VIVIEN 
tanuló: 
- Nagyon reménykedem, bár nem 
lesz könnyű dolga a szegedi együt-
tesnek. Meccsre ugyan nem járok, 
de apuval meg szoktuk nézni a mér-
kőzéseket a televízióban. Mezei Ri-
csi, a beállós jó ismerősünk, és 
ahogy hallom, nagyon együtt van a 
szegedi gárda. Kár, hogy sérülés mi-
att nem játszhat a csapatkapitány. 

HOLCZER MARTON 
szobafestő-mázoló: 
- Persze, hogy van esélye a Pick-

; nek. Úgy gondolom, most köny-
nyen elhozhatja a csapat az 

; aranyérmet Veszprémből. Tu-
dom, hogy döntetlen is jó lenne, 
de kézilabdában erre játszani le-

j hetetlen. Óriási meccsre számí-
tok, a televízió előtt szurkolok 
majd a csapatnak. Hajrá Pick! 

POSTABONTAS 

A város napján Szeged miniszteréről 
A trianoni országcsonkítás Szegedet rendkívül ne-
héz helyzetbe hozta: elvesztette központi fekvését 
az országban, perifériás helyzetbe került, megsza-
kadt a város ezeréves, történelmileg kialakult szer-
ves kapcsolata a Délvidékkel, Erdéllyel. 

Városunk jótevője, gróf Klebelsberg Kuné val-
lás- és közoktatásügyi miniszter (1922-1931) 
Szegedet - Budapesttel együtt - az ország leg-
szebben, legtervszerűbben szabályozott váro-
sának, Lechner Lajos remekművének tar tot ta . 
Legfontosabb városképző elemnek az egyete-
met vélte. Ennek szellemében látot t neki az 
egyetemi építkezéseknek, hogy mél tó elhelye-
zést biztosítson a Kolozsvárról elűzött neves 
intézménynek. „Bízvást mondha tom, hogy bel-
telki elhelyezésben nincs Európának egyetlen 
olyan szép egységes és monumen tá l i s egyetemi 
telepe, min t amilyen éppen a szegedi lesz." -
ígéri 1926-ban. Amerikai gyorsasággal, két év 
alatt épülnek fel a klinikák, melyeket száz évre 
terveztetett és színvonalukat is tekintve Euró-
pa élvonalába tartoztak. Hasonló gyorsasággal 
épült meg a D ó m téri épületegyüttes, Kö-
zép-Európa egyik legszebb terével. Itt leltek 
o t thonra az orvosi elméleti intézetek, gyógy-
szerészkar, t e rmésze t tudományos laboratóriu-
mok, püspöki palota, h i t tudományi főiskola. 
Velence lehetet t ihletője a nemzet i pan teonnak 
is, ahol a magyar szellemi élet, tudomány kivá-
lóságai kaptak szobrot abban a meggyőződés-
ben, hogy az itt sétáló diákok, kedvet kapva, 
majdan nagy elődeik nyomába lépnek. Klebels-
berg egyébként számos vonatkozásban hason-
lóságot vélt felfedezni Velence és Szeged kö-
zött. Mindkét város a nyugati és keleti keresz-
ténység határán fekszik és szigetekre épült. A 
nemzeti emlékcsarnok első szobrai is minisz-
te rünk ajándékai , akárcsak a Széchenyi téri 
Romboló víz és Áldást hozó víz szobrok, a 
bambergi Szent István-szobor (másolat) és a 
Kolozsvári testvérek remekműve, a Sárkányölő 
Szent György-szobor (másolat). Utóbbit azért 
épí t tet te meg Szegeden, hogy a kolozsvári pro-
fesszorok jobban o t thonra talál janak nálunk. 

Az egyetemi építkezések során megvalósult a 
régen óha j to t t egység: az államé Klebelsberg, az 

egyházé Glattfelder püspök, és a városé Somo-
gyi Szilveszter polgármester személyében, 
mely együt tműködés a társadalmi béke záloga 
lehetett . Minisz te rünknek köszönhető a foga-
dalmi templom nagyobb részének megépítése -
a világ egyik legnagyobb és legszebb hangzású 
hangszerével, orgonájával, a Hősök harangjá-
val, mely az ország legnagyobb harangja lett. A 
D ó m tér építőjének, Rerrich Bélának, Klebels-
berg felfedezett jének köszönhető az Ady téri 
egyetem kialakítása, ahol a bölcsészek leltek 
ot thonra . Ugyanezen a téren épült meg az 
egyetemi sporttelep is, ahol Klebelsberg is 
többször megfordult szurkolóként. Az egyetem 
oktatói t ösztöndíjjal küldte nyugatra, a külföl-
di Collegium Hungar icumokba. Tudománypo-
l i t ikájának köszönhető nemcsak Szent-Györ-
gyi Albert, de több Nobel-díjra esélyes más tu-
dósunk is: Bay Zoltán, Jancsó Miklós, továbbá 
a világhírű szegedi matemat ikusok . Ez idő táj t 
Szeged adta a legtöbb vidéki akadémikust az 
országnak. Szegedre hozta Budapestről a peda-
gógiai főiskolát, melynek hallgatói az egyete-
men is kötelesek voltak előadásokat hallgatni. 

A felsőfokú képzéssel párhuzamosan épültek ki 
az alapszintű oktatás intézményei: a páratlan 
mértékű iskolaépítési programjának gócpontja 
Szeged és környékének 18 új iskolája (Rókus, 
Mérey utca, Alsóváros, a csodálatos főiskolai gya-
korló, Hattyas, Újszeged, Mórahalom, Rúzsa, 
Röszke, Ásotthalom stb.), 90 tanterem, 46 szer-
tár, 35 tanítói lakás épült, továbbá 8 óvoda, 10 
játszótér. Ekkor létesült az egyetemi füvészkert 
is. 

Szeged mezővárosból az egész világra kisu-
gárzó egyetemi, tudományos és egyházi köz-
pont tá , diákvárossá lett, melyről Herczeg Fe-
renc ekképpen emlékezett meg: „Tisza Lajos 
második Szeged városa u tán álomszerű gyorsa-
sággal kinőt t a földből a harmadik Szeged: Kle-
belsberg városa." Szeged miniszterének további 
alkotásaira emlékeztetnek az avatásának ötö-
dik évfordulóját ünneplő Széchenyi téri szobor 
megfakult , kőbe vésett feliratai is. 

HENCZ PÉTER, 
a SZEGED 

XVI. Benedek pápa első beszéde 
Az új pápa első beszédében, amit 
latin nyelven - a konklávét lezá-
ró misében - mondott, világosan 
megfogalmazta téves magatartá-
sunk gyökerét, amikor ezt mond-
ta: 

„A relativizmus diktatúrája 
semmit sem ismer el, csak az 
emberek egoizmusához és vá-
gyaihoz méri a világot." Ezt a 
kijelentést átgondolva értet-
tem meg, mi az oka annak, 
hogy magabiztosan vallásos-
nak mondja magát sok olyan 
ember, aki nem ismeri, ezért 
nem is teljesíti életében Isten 
elvárásait. Egoizmusa olyan 
mértékű, hogy azt hiszi, vallá-
sos ember, mert a maga kitalál-
ta módon tiszteli istent. Áldoz 
istenre idejéből, elmegy nagy 
ünnepeken a templomba. Isten 
elégedjen meg ezzel és segítse 
őt. 

Megdöbbentően merész 
(büszke) magatar tás ez a te-

r emtmény részéről, amely két 
forrásból fakad. Az egyik az a 
vélekedés, hogy mindenkinek 
joga van igényei szerint élni, 
viselkedni, még perverz maga-
tartásával is kérkedni. Nincs 
tekintély, nincs olyan törvény, 
amihez mindenkinek igazodni 
kellene. Minden relatív. 

Ebből a gondolkodásból fa-
kad az Egyesült Államok maga-
tartása, hogy neki joga van ki-
irtani a terroristákat, még ak-
kor is, ha ez ártatlan emberek 
pusztításával is jár. De ebből a 
gondolkodásból fakad az a ter-
rorista magatartás is, hogy cél-
juk érdekében joguk van ártat-
lan embereket, gyerekeket 
megsemmisíteni . Mindkét vi-
selkedés ellen az előző pápa, de 
a mostani is felemeli szavát, és 
hirdeti, hogy testvérek va-
gyunk és figyelemmel kell len-
ni egymásra is, de leginkább a 
Teremtőre, aki meghatározta, 

hogyan viselkedjünk egymás-
sal. A másik forrása ennek a 
magatar tásnak a tudatlanság, a 
bölcsesség hiánya. Ha nincse-
nek elfogadott elvek, amelyek-
hez az embereknek igazodni 
kell, akkor zűrzavar, bizonyta-
lanság lesz a világban, amely 
mindenkinek rossz. Kiszámít-
hatat lan lesz az ember viselke-
dése, félelmetes lesz az élet. 

A Szentatya nagy tudású teo-
lógus, aki nemcsak a bajok for-
rását látja világosan, de tud 
olyan tanítást adni, amely rá-
ébreszti az embereket arra, 
hogy mindenki által elfogadott, 
jónak tartott erkölcsi elvek nél-
kül nem tudunk testvérként él-
ni a földön. Ezen elvek hirdeté-
sével és védelmezésével bízta 
meg őt Jézus, amikor a bíboro-
sok által 265. utódjának ren-
delte őt. 

KATONA PÁL, 
FÖLDEÁK 

CSOROG A TELEFON 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasz-
talataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok 
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől 
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 
30/218-1111-es mobiltelefonszámon, amelyen 
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. 

TEMETŐBEN 
Mórahalomról, a 280-565-ös te-
lefonról panaszolta a telefonáló, 
hogy csütörtökön 11 órakor vet-
tek (volna) végső búcsút édes-
anyjától a mórahalmi temető-
ben. A ravatalozó közelében dol-
gozó markoló irányítója azonban 
kérésük ellenére sem hagyta ab-
ba a munkát a búcsúztató idejé-
re. A gyászolók kegyeletsértőnek 
érezték ezt a tapintatlanságot. 

TISZTASÁG 
A 30/998-2783-ról telefonáló ol-
vasó, valamint Lele Andrásné, 
szintén szegedi olvasónk véle-
ménye szerint a város napjára el-
sősorban tisztasággal kellett vol-
na készülni. Az Oskola utca 16. 
előtt a galambpiszkot, a Háginál, 
illetve a Belváros járdáin is el kel-
lett volna takarítani, illetve taka-
ríttatni a tulajdonosoknak a sze-
metet, a falevelet. Gora Margit 
pedig a Kelemen utcában, a volt 

Boszorkány étterem előtti járda-
részen lévő galambtetem elvite-
lét szorgalmazta. 

FEGYVERTARTÁS 
A 20/977-8641-ről érkezett SMS 
küldője reagált a fegyvertartás 
szigorítását szorgalmazó észre-
vételre. Olvasónk véleménye 
szerint ez felesleges, mert a sú-
lyos bűncselekményeket nem az 
engedélyezett fegyverekkel köve-
tik el. 

VÉDŐNŐ UTCA 
A 30/443-3010-as telefonról je-
lezték, hogy Szegeden, a Védő-
nő utcában a fekvőrendőrök 
széthullásától tartanak. Kor-
mos Tibor, a terület önkor-
mányzati képviselője elmond-
ta: tudnak a problémáról és 
már jelezték is azt a kivitelező 
cégnek, aki garanciális javítás-
ként napokon belül kijavítja a 
hibát. 

Mára kérdeztük: 
Bajnok lesz-e 
a Pick Szeged? 

Következő kérdésünk; 
Járt-e 
a borfesztiválon? 

IGEN NEM Küld je e l v á l a s z á t 
a ké rdés nap ján 17 ó r á i g , 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS számlázig normál tarja izermt történj. 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazha t az i n t e r n e t e n i s : w w . d e l m a g y a r . h u 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
VICZIAN DÁNIEL 
Május 19., 16 óra 18 perc, 4140 g. Sz.: Gu-
lyás Ágnes és dr. Viczián András (Szeged). 
GOMBÁR BENCE 
Május 19., 18 óra 30 perc, 3440 g. Sz.: 
Soós Erika Katalin és Gombár András (Zá-
kányszék). 
FICSORLIZA 
Május 20., 9 óra 15 perc, 3400 g. Sz.: Széli 
Eszter és dr. Flcsor Tamás (Kiskunhalas). 

KOVÁCS ZALAN 
Május 20., 8 óra 45 perc, 3300 g. Sz.: Király 
Zita és Kovács Zoltán (Makó). 

VÁSÁRHELY^ 
GYURMÁN DÁVID 
MIHÁLY 
Május 19., 13 óra 0 perc, 3550 g. Sz.: Kom-
játi Erzsébet és Gyurmán Mihály (Vásár-
hely). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
SZOMBATON 
A balesetet szenvedett személyeket Szege-
den az SZTE Traumatológiai Klinika (az új 
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) 
veszi fel és látja el, sebészeti (nem balese-
ti!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. kór-
ház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérül-
tek és gyermeksebészeti betegek ellátása a 
gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán 
történik. 
VASÁRNAP 
A balesetet szenvedett személyeket a l(. 
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebé-
szeti (nem baleseti!!) ügyeletet a sebé-
szeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvéte-
li ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet 
szenvedett gyerekeket a II. kórház balese-
ti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti 
gyermekbetegeket a sebészeti klinikán 
látják el. 
FELNŐTT KÖZPONTI 
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap 
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és 
munkaszüneti napokon reggel 7.30 érától 
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Sze-
ged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca 
felél). Tel.: 62/474-374, vagy 104. 

GYERMEKGYÓGYÁSZÁT 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 érától másnap 
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és 
munkaszüneti napokon: 7.30 érától másnap 
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. 
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 
62/474-374, vagy 104. Súlyos állapotú, 
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes 
gyermekorvos kihívható. 
SZEMÉSZETI ÜGYELET 
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős 
esetben, Pécsi u. 4. 
S . O . S . 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
A telefonszám díjmentesen hívható a megye 
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem 
díjmentes) 62/548-294. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
VÁSÁRHELYEN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá-
tól 02 óráig: 62/249-529. 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
MAKÓN 
A telefonszám díjmentesen hívható 16 érá-
tól 02 óráig: 62/212-515. 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3., 
ma este 10 órától reggel 7 óráig, holnap es-
te 8 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős eset-
ben. Tel.: 62/547-174. 

mailto:tok@delmagyar.hu

