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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT 

Ismerí-e a Bánk bán történetét? 

BALOGH TAMAS 
irodalom történész: 
- Persze, hogy ismerem. Többször 
is olvastam: középiskolában és az 
egyetemen is. Azt gondolom, hogy 
a Bánk bán legfőbb nemzeti drá-
máink egyike. Azt ajánlom min-
denkinek, hogy legalább egyszer 
olvassa el. Sajnos a szabadtéri elő-
adásra nem tudok kimenni, de én 
egyébként is a prózai színházat ré-
szesítem előnyben. 

H0R0SZK0P 

•jC*; KOS: Számos vita vár önre az 
zMLIanyagiakat illetően. Nézeteltérése 

lehet kedvesével és szüleivel is. Nézze át 
alaposan terveit, bevételeit és kiadásait! 

*
BIKA: A családi programokon min-

I denképpen vegyen részt! Akkor is je-
lenjen meg ha ez sokba kerül önnek! Elveihez, 
nézeteihez ragaszkodjon, álljon ki mellettük! 

IKREK: Kénytelen szemet hunyni 
S számos hiba fölött. Vegye lazán a 

dolgokat, ne izgassa magát! Hagyja személyi-
ségét, egyéniségét kibontakozni, kedves Ikrek! 

^ ^ RÁK: Kedvező híreket kaphat, amik 
^ ^ bearanyozzák reggelét. Napja a 
kedvező kezdethez méltóan folytatódik. Él-
vezze a szép időt és kedvese társaságát! 

Ö J OROSZLÁN: A gyakorlati dönté-
**lsekre nem alkalmas a mai nap. Az 
elméleti dolgok implementálását is halasz-
sza későbbre! Foglalkozzon gyermekeivel! 

SZŰZ: Bizonyos égető ügyekben 
^ ' döntésképtelennek érezheti magát. 

Még arról is nehezen dönt, hogy otthon ma-
radjon vagy kimozduljon. Hallgasson meg-
érzéseire! 

sm j MERLEG: Váratlan telefonhívással 
1 látogatók jelentkezhetnek be. A nem 

kívánt vendégeket kénytelen fogadni. Szedje 
össze magát ebben az esetben, kedves Mérleg! 

V {SKORPIÓ: Kellő hozzáértéssel sok 
i mindent megold a mai napon. Dél-

után készüljön fel egy esetleges összejövetel-
re! Ruházatát nagy gonddal válassza meg! 

Jk^, | NYILAS: A vételnek és az eladások-
I nak kedvez a mai bolygóállás. Menjen 

boltokba, szerezze be, amire szüksége van! Ki-
váló áron tökéletes minőségű holmikhoz juthat 

J ^ j BAK: Látogassa meg rég nem látott 
TJ^. I rokonát vagy barátját! Frissítse fel 
kapcsolatait, tegye meg ön a kezdő lépést! Vá-
ratlan romantikus találkozás várhat a Bakra. 

; VÍZÖNTŐ: Az egyszerű pihenési 
formáknak és időtöltésnek kedvez 

ma a bolygóállás. Maradjon mindenben 
szerény! így élvezheti igazán szabadidejét. 

5 HALAK: Kötelezettségeinek nem 
biztos, hogy eleget tud tenni. A 

pénzügyeknek se kedvez ma a bolygóállás. 
Ne ragaszkodjon feltétlenül elképzelései-
hez! 

VEZESSENEK OVATOSAN! 
Csongrád megyében az idén 265 
könnyű, 201 súlyos és 27 halálos 
baleset történt. Négyszázkilen-
cen könnyű, kétszázhuszonket-
ten súlyos, huszonnyolcan pedig 
halálos sérülést szenvedtek! Az 
elmúlt héten a megye útjain 
nyolc balesetben kilenc ember 
könnyű, négy balesetben öt sze-
mély súlyos sérülést szenvedett. 

Csongrád Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság 

STEFANIK SÁNDOR 
színházi főügyelő: 
- Igen, ismerem. Középiskolában 
dolgozatot is írtunk belőle, és bár 
az elemzésre kettest kaptam, et-
től még nagyon jól tudom, miről 
szól. A színházban a darab több-
féle rendezése alkalmával is dol-
goztam. Sőt a Bánk bánból saját 
kottakönyvem is van. Szerintem 
ez a mű a magyar kultúra egyik 
alapja. 

DOROGI ORSOLYA 
tanuló: 
- Igen, ismerem. Nem olvastam 
el, az és érettségi előtti napon úgy 
éreztem, hogy ez lesz az egyik té-
tel, amit ki kell dolgoznunk. Ek-
kor kétségbeesve hívtam fel a 
nagymamámat, aki a telefonban 
elejétől a végéig kimerítő részle-
tességgel elmesélte a történetét. 
Másnap valóban az volt a feladat. 
Azóta már láttam színházban is. 

KOZMA JÓZSEF 
alpolgármester: 

• - Természetesen. Annak idején a 
középiskolában olvastam, ezen-

; kívül láttam a drámát, az operát 
i tévében és a szabadtérin is. Szá-

momra a Bánk bán nem kötelező 
kedvenc, hanem szívügy. Ebben 
jelenik meg tisztán és világosan a 
nemzeti történelmünk. Jó lenne, 

; ha nem csak azért olvasnák el a 
fiatalok, mert kötelező. 

• P0STAB0NTAS 

Búcsú Tóth Alajos atyától 
Augusztusban Felsőzsolcára szokott utazni, pap-
testvéréhez. Az idén kivételt tett Tóth Alajos atya. 
így amikor megkérdeztük, hol tölti most a vakáció-
ját, a maga tartózkodó mosolyával felelte: a Balato-
non. A múlt vasárnap fonyódi rokonaihoz indult..., 
de többé nem tért vissza. 

Szívműtét után érkezett új szolgálatának színhe-
lyére, Szeged-Fölsővárosra. Nem lehetett könnyű a 
dolga: hetvenhez közeledvén egy olyan közösség 
élére helyezték, amely éppoly rajongással szerette 
előző plébánosát, Kovács Miska bácsit, ahogyan őt 
szerették hívei Miskolcon. Csöndben foglalta el új 
helyét a városban és a hívek szívében. Mosolyogva, 
észrevétlenül, bölcsen. Tapintatos ember volt sok 
élettapasztalattal és kellő humorérzékkel. Méltó 
utódnak bizonyult a szavakat gondosan megválo-
gató Miska bácsi helyén. Ezért van, hogy csak keve-
set tudtunk meg róla. Nem önmagát: azt hirdette, 
aki küldte. Józan és nyugodt hittel. Úgy élt, mint a 
minoriták szürke habitusa mutatja: háttérbe húzó-
dó, szolgai alázattal. 

Hívei közbenjárására a megyés püspök épp a na-
pokban erősítette meg szegedi szolgálatában. Azt 

hittük: sok évi csöndes pásztori működésével meg-
szolgált ragaszkodásunk erőt ad majd neki az elkö-
vetkező esztendőkhöz is. Híveinek szeretete, mely 
éppoly visszafogottnak és ugyanannyira erősnek 
bizonyult, mint az övé volt, útravalója lett a meny-
nyei hazába. Ki merné firtatni a Gondviselés szán-
dékait? Vártuk, haza. Erezte, és ez fontos. 

„A strandolok látták elmerülni a vízben a 74 éves 
szegedi férfit, ők riasztották a vízi rendőröket. A 
baleset körülményeit közigazgatási eljárás kereté-
ben vizsgálják" - koppan a tárgyilagos hír. Hihetet-
len. És mégis. Keresztény ember számára a víz a re-
mény szimbóluma. A keresztség: alámerülés. 
Krisztus szentsége: újjászületés a Szentlélek erejé-
ben. Halál, hol a te fullánkod? 

Alajos Atya - Lojzi bácsi - szabadságra indult va-
sárnap, de ezután Mennyei Urát Isten fiainak sza-
badságában szolgálja tovább. 

Imáit kérve egy felsővárosi katolikus hívő: 
MARTON ÁRPÁD, SZEGED 

Alajos atya temetése szerdán 10-kor Miskolcon, a 
minorita templomban lesz. 

Miért szeretnék Magyarországon tanulni 
Mióta meg tudom különböztetni 
a magyart és a svédet - a nyelvet, 
a kultúrát, az embereket és a szo-
kásokat, mindig nagy izgalom-
mal érdeklődöm a gyökereim, a 
magyarság után. Különösen a 
magyaroknak, (főként a svédek-
hez képest) viharos történelme 
fogott meg nagyon. Kisiskolás 
koromban, amikor olyan hideg 
volt, hogy alig lehetett kimenni a 
házból, újra és újra megnéztem 
az „Egri csillagok" című filmet, 
amely a kevés magyar nyelvű vi-
deónk egyike volt. Tátott szájjal 
figyeltem azt a kitartást és önfel-
áldozó küzdelmet, amit az egri 
vár magyar hősei mutattak a tö-
rök janicsárok ellen, azt a szen-
vedést, amit az elzártság és a ha-
zától való távolság jelentett Tö-
rök Bálintnak, és a végső győze-
lem dicsőségét. 

A hazától való távolság elle-
nére bizonyított magyarságér-
zet és az együttérzés a magya-
rokkal szemben egyfajta küz-
delmet jelentett számomra. A 
hovatartozás nagy kérdése nem 
egyszer merül föl bennem. Ho-
va is tartozom igazából? Vala-
hányszor fölvetik a magyar vagy 
svéd barátaim ezt a kérdést, 
mindig elgondolkozom rajta. 
Svédül jobban beszélek, mint 
magyarul. Személyiségem, stí-
lusom, kulturális hátterem és 
zenei ízlésem is valószínűleg 
inkább svéd, mint magyar. De 
akárhányszor átgondolom, 
mindig rájövök, hogy minden-
nek ellenére mégis magyar va-
gyok. Sok magyar ismerősöm, 
akikkel nyaranta együtt szok-
tam lenni, meglepően nehezen 
értik meg válaszomat, mivel 
Svédországra, egy gazdaságilag 
erősebb országra fölnéznek, és a 
tipikus magyar önkritikájuk vá-

laszomat érthetetlenné teszi 
számukra. Bár Magyarország 
még nem érte el azt a fejlettsé-
get, hogy a Nyugat leggazda-
gabb, legnagyobb vagy legmo-
dernebb országának nevezhes-
sék, ennek ellenére a szépséget 
nem a materiális dolgokban 
kell keresni, hanem az emberek 
kedvességében, a népzenében, a 
történelem során szerzett di-
csőségben és a természet gyö-
nyörűségeiben. 

Mint szegedinek, mások által 
talán még érthetetlenebb szoros 
érzelmi kötődésem van a Tiszá-
hoz és az Alföldhöz. Nyaranta, 
amikor itt vagyunk, órákat sétá-
lok a töltésen, és egyfajta odatar-
tozást érzek, amit sem Boden-
ben, sem Umeaban, sem - a nyá-
ron oly gyönyörű - Stockholm-
ban nem éreztem még. 

Angol-, német- és magyartudá-
som fejlődésével kezdek rájönni, 
hogy minden nyelv egy új kaput 
nyit egy másik kultúra és életfel-
fogás felé. Csak a nyelven keresz-
tül lehet valamit teljes egészében 
megismerni. Ezért is szeretnék 
Magyarországon tanulni, mert 
úgy érzem, a magyar nyelvtudá-
somat, a szókincsemet ki kell bő-
vítenem, hogy ezáltal sikeresen 
elvégezhessem a magyar orvos-
tudományi egyetemet. Az angol 
nyelvű nemzetközi gimnázium-
ban sok más külföldivel volt mó-
dom megismerkedni. Itt, a volt 
iskolámmal ellentétben, nem va-
gyok furcsa amiatt, hogy nem 
svéd vagyok. Itt én svédebbnek is 
számítok, mint a svéd származá-
súak, akik életük legnagyobb ré-
szét Kenyában, Kínában és a vi-
lág legtávolibb részein töltötték. 
Az angol itt a köznyelv, ami segít 
mindenkinek megtalálni a maga 
helyét és hovatartozását. Pedig 

már-már kezdem megszokni a 
nemzetköziség identitását, de 
furcsa módon ennek ellenére 
még inkább a magyarság után vá-
gyok. A globalizáció miatt belá-
tom az angol nyelv és a nemzet-
közi kapcsolatok fontosságát, de 
ettől függetlenül a kultúra az, 
ami minket azzá tett, akik való-
jában vagyunk. A magyarság 
múltja visszhangzik a népze-
nénkben, népszokásainkban és 
az emberekben. Ez ugyanolyan, 
ha nem fontosabb, mint az an-
goltudás. Érdekes módon, hogy 
ezt az ember észre vegye és tuda-
tosuljon benne, külföldi magyar-
nak kell lennie. Amire a magyar-
ságtudat fejlődéséhez szükség 
van, az a destruktív önkritiká-
nak a feloszlatása és egy új, nem-
zeti értékeinket ismerő és hang-
súlyozó gondolkodásmód, kiala-
kítása, vagyis a régi gondolko-
dásmód visszahozása. Úgy ér-
zem, hogy hozzáállásommal, ta-
pasztalatommal nemcsak én ad-
hatnék valamit magyarországi 
tanulásom idején Magyarország-
nak (segítenék megmutatni, 
hogyha a magyarság összefogna, 
minden lehetséges lenne), ha-
nem én is öntudatosabb, igazabb 
magyar lehetnék bárhol folyta-
tódjék is életem a világban. 

Ez a KMCSSZ (Külföldi Ma-
gyar Cserkész Szövetség) fillmori 
jubileumi nyári táborában tuda-
tosult bennem. Ott hatszáz ma-
gyar volt, mind különböző kultu-
rális háttérrel, de egy szellem-
mel, egy akarattal és egy össze-
tartással, és mindenkinek sike-
rült megtartania magyarságát, il-
letve ápolni azt, amit a magyar-
országi magyaroknak nemigen 
sikerül: a magyar büszkeséget! 

BOZÓKY LILI, 
SZEGED, STOCKHOLM 

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 
30/218-111 l-es mobiltelefonszámon, amelyen 
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola-
tokéi delmagyar.hu címre küldhetnek. 

KEPCSERE 
Elnézést kérünk olvasóinktól és 
az érintettektől amiatt, hogy a 
mai „Megkérdeztük" rovatunk-
ban - technikai hiba miatt -
Szőcs Gábor fotója helyett Kónya 
Gáboré jelent meg. 

SÁRKÁNY UTCA 
Seres István szegedi telefonáló 
panaszolta, hogy a Sárkány utca 
23/A előtt besüllyedt úton a nagy 
kamionok akkorát zökkennek, 
hogy a ház is beleremeg. A sebes-
ségkorlátozás mellett a gödör be-
temetése is fontos lenne. 

FEKVÓRENDŐR 
Tápéról, a 20/230-9450-ről a Já-
vorka utcába, míg Török Ferenc -

né Szegeden, a Garam utcai óvo-
da közelébe szeretne fekvőrend-
őrt. Az utóbbit az indokolja, 
hogy a már meglévő fekvőrend-
őröket éppen az óvoda előtt kerü-
lik ki az autósok, ami sokszor ve-
szélyes helyzeteket teremt. 

MOTOROSOK 
Az újszegedi' víztorony lábánál 
rendszerint este 9 körül motoros 
fiatalok gyülekeznek, akik egymást 
túllicitálva kérkednek motorjaik 
hangjával. A környékbelieket ez 
rendkívül bosszantja, nem tudnak 
pihenni, hergeli őket a zajongás. A 
telefonáló, Lázár Judit mindenki 
nevében kéri a motorosokat, illetve 
azok szüleit, hogy tartsák máshol, 
más időben a találkozót. 

f i TI 
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I s m e r i - e 

a B á n k b á n 

t ö r t é n e t é t ? 

Következő kértlésünk: 
Hallotta-e már 
a Dóm téri 
zenélőórát? 

Küldje el válaszát 
a kérdés napján 17 óráig, 
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! 

Kommuriáaósptrlnariirka 

11 M • • * •Mobile-
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Az SMS számlázása normál tarifa szemt történik. 

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1 
Vagy szavazhat az internéten is: www.delmagyar.hu 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 

KÓHÁZI BENCE KORNÉL 
Augusztus 3., 13 óra 36 perc, 3860 g. Sz.: 
Molnár Tímea és Kőházi József (Szeged). 
DRAGON BOTOND 
Augusztus 17., 20 óra 35 perc, 3760 g. Sz.: 
Bene Ildikó és Dragon Tamás (Szeged). 
VALKAI KATA 
Augusztus 17., 11 óra 20 perc, 3070 g Sz.: 
Csiszár Tímea és Valkai József (Szeged). 

MONOSTORI ENIKŐ 
Augusztus 18., 5 óra 40 perc, 3230 g. Sz.: 
Török Tímea és Monostori Attila (Szeged). 
CSELÉDES LORA 
Augusztus 18., 5 óra 50 perc, 3530 g. Sz.: 

Molnár Szilvia és Cselédes Norbert (Sze-

VASARHELY 
FARAGÓ EMESE 
Augusztus 17., 7 óra 10 perc, 3600 g. Sz.: 
Kiss Mónika és Faragó Tamás (Vásárhely). 
CSENKI CSANÁD 
Augusztus 17., 15 óra, 3500 g Sz.: dr. Ma-
kay Enikő és Csenki Zoltán (Szatymaz). 
HORVÁTH LARA 
Augusztus 18., 8 óra 25 perc, 3300 g Sz.: 
Klapcsik Tímea és Horváth István (Hódme-
zővásárhely). 

Gratulálunk! 

ORVOSI ÜGYELETEK 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
SZOMBATON 
A balesetet szenvedett személyeket Sze-
geden 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, vala-
mint a sürgősségi betegellátó osztály 
(Kálvária sgt. 57.) mindennap 0-24 óráig 
fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt 
betegeket. A gyermeksérültek és gyer-
meksebészeti betegek ellátása a gyer-
mekklinikán történik. 
VASÁRNAP 
A balesetet szenvedett személyeket a II. 
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebé-
szeti (nem baleseti!!) ügyeletet a sebészeti 
klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügye-
letet a II. kórház tart. A balesetet szenve-
dett gyerekeket a II. kórház baleseti sebé-
szeti osztályán, valamint a sürgősségi be-
tegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.) min-
dennap 0-24 óráig fogadja a sürgős ellá-
tást igénylő, felnőtt betegeket, az egyéb se-
bészeb gyermekbetegeket a sebészeti kli-
nikán 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 órától 

másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Sze-
ged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca 
felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap 
reggel 7.30 óráig szombaton, vasárnap és 
munkaszünet napokon: 7.30 órától 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 szemészed 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 órá-
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. 

http://www.delmagyar.hu

