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9 gyermekkel készülnek a karácsonyra
Joóbék számára az együttlét a legfontosabb.

És hogy jövőre mi lesz?
Zenész, újságíró, sportoló és író értékelte az évet

Boldog karácsonyi
ünnepeket és
eredményekben
gazdag új évet kívánunk
olvasóinknak!

10.

9.

7.

Tényleg nincs új a nap alatt
Ellenzéki és kormánypárti élclapok a múltból.

Juan Carlos Pastor: Én már tükörbe néztem
A kézilabdacsapat vezetőedzője a kudarcokról.

Botka László: Szegedet meg kell őrizni
a szolidaritás és demokrácia szigetének

250 millióból újult meg
a Budapesti körúti
rendelő

Visszaköltöztek a házi- és gyermekorvosok a teljesen megújult Budapesti körúti rendelőbe. Tizenkétezer környéken
élő ellátása vált kulturáltabbá és biztonságosabbá a 250
millió forintos korszerűsítéssel.
Közel egy évig ideiglenes konténerrendelőkben fogadták a
szakemberek a betegeket a Budapesti körúti intézmény felújítása alatt. A hat háziorvos, egy
gyermekorvos és hat védőnő a
napokban visszaköltözhetett a
helyére a gyógyszertár mellé.
– Városfejlesztési programunk fontos, kiemelt célja az
orvosi alapellátás, a városrészi
orvosi rendelőintézetek felújítása. Ennek részeként adtuk át
nemrégiben a Korondi utcai
rendelőintézetet, most átadhatjuk a teljesen megújult
Budapesti körúti épületet.
Emellett rákerült a tető a kiskundorozsmai új egészségházra is, amely tavasszal ké-

szül el – mondta az avatóünnepségen Botka László. A polgármester bejelentette: jövőre
két másik beruházást is terveznek. Teljesen megújul a béketelepi rendelő, és új intézmény
épül a Gáspár Zoltán utcában.
Két év alatt összesen közel
egymilliárd forintot fordít az önkormányzat a rendelőfelújítási
programra. A Budapesti körúti
korszerűsítés összesen 250
millió forintba került. Ebből
150 millió forintot az Európai
Unió fejlesztési kerete biztosított, a város 100 milliós önrészszel járult hozzá. Így sikerült
teljesen újjáépíteni a több mint
négy évtizede átadott épületet.
Folytatás az 5. oldalon

December 18. óta már korszerű épületben fogadják
a betegeket a Budapesti körúton.

Botka László: Szeged példát adhat és utat mutathat Magyarországnak.
Most a felelősségem nagyobb, mint eddig bármikor: ebben
a helyzetben, ebben az országban kell Szegedet megőrizni
a szolidaritás és demokrácia szigetének. Egy egyre borúsabb tengeren maradtunk világítótorony. Megvan az elszántságom arra, hogy ez a város továbbra is irányt
mutasson Magyarországnak – nyilatkozta Botka László.
Szeged polgármestere interjújában beszél a város példamutató programjairól, az új uszoda építéséről és arról is,
hogy szenteste ő főz a családjának.
– Egy éve ilyenkor jelentette be, hogy vállalja a miniszterelnök-jelöltséget,
amelyről aztán októberben
lemondott. Mit szól az azóta
történtekhez?
– Nem fogom a választásokig kommentálni a kampányt, de a szegedieknek
tartozom azzal, hogy most,
év végén mondjak pár szót a
miniszterelnök-jelöltségemről. A jelöltséget azért vállaltam, mert úgy éreztem, hogy
felelős demokrataként és hazafiként nemcsak beszélnem, de tennem is kell az

Orbán-rendszer leváltásáért.
Az Orbán-rendszer a legnagyobb károkat azzal okozza
az országnak, hogy teljesen
átalakítja a társadalmi normákat, és megszünteti a törvénytiszteletet mint erényt.
A rendszerváltás egyik fő célja
az volt, hogy hazánkban mindenkire vonatkozzon a törvény, hogy olyan országot
teremtsünk, ahol nem az számít, hogy ki hova születik,
hanem hogy ki mennyire szorgalmas és tehetséges. Ahol
nincs kiváltságosok kasztja,
akik bármit megtehetnek fe-

lelősségre vonás nélkül.
Orbán rendszere nem ilyen.
Lassan egy generáció nő fel,
akik azt látják, hogy nem érdemes szorgalmasnak, becsületesnek lenni, mert a
sikeresség csak a kapcsolatokon múlik. Ki kinek a rokona,
ismerőse, ki van velünk vagy
ellenünk: a Fidesz világában
csak ez számít. Miközben az
elmúlt hét évben létrejött egy
új gazdasági elit, akik európai
szinten élnek, az ország többsége leszakadt vagy lecsúszóban van.
– Igazságos Magyarország
címmel hirdetett programot, és teljes ellenzéki öszszefogást javasolt. Miért
nem sikerült?
– A társadalmi igazságosságot, az óriási vagyoni
egyenlőtlenségek csökkentését középpontba helyező
programot és valódi választási stratégiát ajánlottam az

ellenzéki pártok vezetőinek.
A teljes összefogást javasoltam, és mindent megtettem
ezért. Lemondásom előtti
utolsó javaslatom a listás helyek felét adta volna a többi
demokratikus ellenzéki pártnak. Engem ugyanis nem
a pártvezetők parlamenti
helye, hanem az ország állapota érdekelt, nem túlélni
akartam, hanem nyerni. De
rosszul mértem fel több dolgot. Nem gondoltam, hogy az
ellenzéki pártvezetők csak
frakciót akarnak, nem kormányváltást. Lehet mondani,
hogy úgy sincs esély a Fidesz
leváltására. Így politizál, így
nyilatkozik több ellenzéki
pártvezető. Arról beszélnek,
mekkora frakciót szeretnének az új parlamentben. De
a kormányváltásban reménykedők tényleg ezt akarják?
Nyilvánvalóan nem.
Folytatás a 3. oldalon
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Eurostat: a magyarok harmada súlyos nélkülözésben él
Tanárok és szülők
takarítanak az iskolában Szeged szolidáris a rászorulókkal

A tanároknak és a szülőknek kell takarítaniuk a termeket és a mellékhelyiségeket, miután az utolsó
takarítónő is felmondott egy
budapesti általános iskolában – írta az Index.
A lap információ szerint
a pedagógusok hetek óta
takarítanak a munkaidejükön túl. Az iskolában az
utóbbi időben folyamatosan
csökkent a takarítónők
száma, az utolsó közülük
december elején unta meg,
hogy egyedül takarítja a
többszintes intézményt. Az
igazgató egy értekezleten
mondta el a tanároknak,

hogy takarítaniuk kell, a
felső emeleten a felső tagozatosoknál a tanárok, az
alsó szinten pedig néhány
szülőnek kellett beállnia takarítani. Az igazgató elmondta, sikerült hosszú
távon megállapodni egy takarítócéggel, de az január
8-án kezd majd. A KLIK
úgy reagált közleményében, hogy az intézményt
fenntartó tankerületi központ a biztonságos működés érdekében egy takarítócéget bízott meg a feladat ellátásával, amely már
a téli szünetben elkezdi a
munkát.

Úgy nőtt, hogy csökkent
a mentősök fizetése

Több mentődolgozó fizetése is csökkent azután,
hogy béremelést kaptak –
számolt be az RTL Klub Híradója szombaton. Egy zárt
Facebook-csoportban valaki azt írta, hogy úgy kapott
20 ezer forinttal kevesebb
fizetést novemberre, hogy
abban már benne volt a 12
százalékos béremelés. De
volt olyan is, aki 50 ezer forinttal kapott kevesebbet.
Egy négygyermekes mentős
tavaly augusztusban 276
ezer forintot kapott, míg
most már csak 243 ezer forintot vihet haza. Korábban
már a 24.hu is beszámolt
arról, hogy az egészségügyi
dolgozók jó része csak papíron kap magasabb bért a
korábbinál.
Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár erre ké-

sőbb úgy reagált, hogy viszszautasít minden olyan
„ribilliókeltést”, amely azt
akarja sugallni, hogy a kormány nem tartja magát az
érdekképviseletekkel történt egyezséghez. Az államtitkár szerint az esetleges
félreértések abból adódhatnak, hogy a januári minimálbér-emeléssel és garantált bérminimum-emeléssel már történt egy alapbéremelés az egészségügyi
ágazatban is azoknál, akiknek nem érte el ezt a bérszintet az alapbérük. Tehát
az alapbérek november
1-jétől 12 százalékkal emelkedtek, a különbség abban
van, hogy akinek januárban
már nőtt az alapbére, azok
esetében a novemberi emelés mértéke nem érte el a
12 százalékot.

Rengetegen válogattak a ruhák között a Csillag téren.
Szeged lakói szolidárisak egymással, hiszen azokban a városrészekben, amelyekben módosabb családok élnek, szívesen segítettek az elmúlt hetekben, és vittek a
gyűjtőpontokra adományokat. Ezeket a ruhaneműket és
gyermekjátékokat osztották ki nemrég Tarjánban.
A magyarok 32 százaléka élt
súlyos nélkülözésben 2016ban – adta hírül az Európai
Unió statisztikai hivatala, az
Eurostat. Ezzel az Unió sereghajtói között vagyunk, csak a
románoknál (50 százalék),
bolgároknál (48 százalék) és
görögöknél (36 százalék) él
több szegény.
– Az adatok nem igazán
egy erős nemzet képét mutatják. Ez azt jelenti, hogy akiken szükséges, azokon kell
segíteni, és mi ezt Szegeden
meg is tesszük – hangsúlyozta Szabó Sándor országgyűlési képviselő a szeged.hu tudósítása szerint a
december közepén megrendezett Csillag téri ruhaosztáson, ahol olyan sokan gyűltek
össze, hogy a kezdési időSzegedi épületek is megtalálhatók a 20. század legfontosabb magyar házai között.
A 111 év, 111 híres ház, 150
magyar építész című könyv
nyomán indított sorozatot az
Index. A kötetben három szegedi épület is szerepel, így a
Baumhorn Lipót által 1899ben tervezett zsinagóga, a
Foerk Ernő és Rerrich Béla által
tervezett fogadalmi templom
és a Dóm tér, valamint Palánkai Tibor által 1994-ben tervezett Magyar Külkereskedelmi
Bank épülete. A könyv szerzői
– Szegő György és Haba Péter
– minden évből csak egy épületet választottak be.

pont előtt fél órával már
megnyitották az eseményt,
és a rászorulók válogathattak a télikabátok, pulóverek,
sálak és gyermekjátékok között. Az adományokat a vá-
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millió

Ennyi szegény ember
él Magyarországon.

rosi közgyűlés szocialista
frakciójának tagjai gyűjtötték
össze az utóbbi hetekben
azokban a városrészekben,
amelyekben módosabb családok élnek, akik szívesen
segítettek, és zsákszámra vitték a gyűjtőpontokra a különböző ruhaneműt, a gyerekjátékokat és gyerekkönyveket.
– Ez a jótékonysági akció
a szolidaritásról szól, amelyet
a város lakói éreznek egymás iránt – mondta Mészáros Tamás, Tarján önkormányzati képviselője. Szabó
Sándor elmondta, egyre nagyobb szükség van ma Magyarországon a rászorulók
segítésére.

Januárban újrakezdik

Noha nagyon sok adomány talált gazdára Tarjánban,
ami azt jelzi, a segítség minden formájára nagy szükség
van az ünnepek előtt, maradtak még ruhák, ezért januárban újabb jótékonysági akciókat rendez a szocialista
párt szegedi szervezete.

Mészárosék megvették a Mátrai Erőművet

Meglepetés a fa alá

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global
Nyrt. közleményben tudatta, hogy egy cseh céggel alapított konzorcium megvásárolja a Mátrai Erőmű Zrt. többségi, 72,62 százalékos tulajdonrészét – adta hírül a
444.hu.
A vételárat titkolják, az adásvételre még rá kell bólintania a versenyhivatal mellett a Magyar Energetikai
és Közműszabályozási Hivatalnak is. A cseh Energetický
a Průmyslový Holding és az Opus Status Energy Magántőkealapja a német RWE Power és ENBW-csoportok
tulajdonrészét veszi át.
A Mátrai Erőmű visontai telepén hét blokkal működik
villamos erőmű, valamint hozzá tartozik az ország legnagyobb, 16 megawatt összteljesítményű, több mint 72 ezer
panelből álló naperőműve is.

Röviden

ROVÓ LÁSZLÓ ORVOSPROFESSZORT VÁLASZTOTTA REKTORJELÖLTNEK
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUSA. Az
SZTE vezetésére hárman
nyújtottak be pályázatot. Az
52 tagú szenátus egy fordulóban, abszolút többséggel
Rovó Lászlót választotta rektorjelöltnek. A választás eredményét az egyetem megküldi
a fenntartónak, aki azt továbbítja a megbízás kiadására
jogosult köztársasági elnöknek. Az SZTE új rektora
2018. július 1-jétől négy évig
tölti be vezetői tisztségét.
Szabó Gábor akadémikus –
akinek második rektori ciklusa 2018. június 30-ig tart –
2010 óta irányítja a szegedi
egyetemet.
IT
SERvICES-TElEphEly.
Stratégiai megállapodást kötött egymással a debreceni önkormányzat, a Debreceni Egyetem, valamint az IT Services
Hungary (ITSH). Az MTI tudósítása szerint a cég idei árbevétele 165-170 millió euró, várható adózás előtti nyeresége
mintegy 15 millió euró. Mészáros Mariann HR-igazgató elmondta, Magyarországon négy
telephelyen, Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Pécsett összesen 4400 dolgozót
foglalkoztatnak. Az elkövetkező években további 260 új
munkahely létesítését tervezik
az országban.
SzEgEd a 44-bEN. 300 millió
forint keretösszegű az a program, amelyben a népi építészeti emlékeket és a műemléki
értéket képviselő vidéki épített
örökséget kívánja megóvni az
állam. A programban az elnyerhető támogatások alsó határa
2 millió, felső értéke 20 millió
forint, míg az önrész minden
esetben 50 százalék volt. A felhívásra 69 támogatási kérelmet nyújtottak be, közel 570
millió forint értékben. A bírálóbizottság döntése alapján 44
népi építészeti emlék – köztük
szegedi is – nyert támogatást
veszélyelhárításra, állagmegóvásra, továbbá részleges vagy
teljes műemléki felújításig terjedő műszaki és építészeti
munkálatokra. Az MTI nem
részletezte a 44 nyertes pályázatot, csak annyit írt, az ingatlanok között található vályogház és falusi iskola, továbbá
helyi védelem alatt álló, országos műemléki védelmet élvező, valamint a Világörökség
részét képező örökségi elem.
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Botka: Világítótorony maradtunk
az egyre borúsabb tengeren

AKTUÁLIS

A polgármester szerint Szegedet meg kell őrizni a szolidaritás és demokrácia szigetének

Folytatás az 1. oldalról
– Tévedtem, amikor azt hittem, ezek a pártvezetők
meggyőzhetők, hogy saját
választóik
fontosabbak
nekik, mint az ő politikusi
túlélésük – folytatta Botka
László. – Azt sem tudtam,
hogy a Fidesz milyen mélyen van jelen az ellenzéki
pártok életében, mennyire
irányítja őket. Ez nagyon
megdöbbentett. Még nem
tettem, de most kimondom:
miniszterelnök-jelöltté történt megválasztásom után
egész nyáron elképesztő
médiahadjáratot folytatott
ellenem a Fidesz. És ehhez
sokszor baloldali politikusok szolgáltatták a muníciót. Csapdahelyzetbe kerültem: ha beszélek erről,
azzal még nehezebbé teszem az ellenzéki összefogást, és a kormányváltást
akaró választók a „marakodó ellenzék” médiaképével találkoznak. Végül,
amikor a kormánypárti–ellenzéki összefogást már
„csúcsra járatták” az ellehetetlenítésem érdekében,
nem volt tovább maradásom. Fájó szívvel és a választók
iránt
érzett
felelősséggel mondtam le a
jelöltségről. Láttam, hogy
legjobb szándékom és tudásom mellett sem tudom
az ellenzéki vezetőket meggyőzni arról, hogy tegyék
félre önös érdekeiket az ország jövője érdekében. Láttam, ahogy hétről hétre
csökken az esélye annak,
hogy az ellenzék valódi alternatívát tudjon nyújtani.
– Mit tud tenni ezek után?
Merre tovább, Botka László?
– Most a felelősségem
nagyobb, mint eddig bármikor: ebben a helyzetben,
ebben az országban kell
Szegedet megőrizni a szolidaritás és demokrácia szigetének. Egy egyre borúsabb tengeren maradtunk
világítótorony. Megvan az
elszántságom arra, hogy ez
a város továbbra is utat,
irányt mutasson Magyarországnak.
– Hogyan mutathat utat,
mivel adhat példát Szeged
az országnak?

– Az elmúlt években fokozatosan kivonult a kormány a szociális ellátásokból. Szeged két példamutató programot is elindított. Tavaly 400 millió, idén
viszont már 500 millió forintos szociális alapot hoztunk létre a költségvetésünkben. Ebből az összegből több ezer szegedi családnak tudtunk átmeneti
vagy rendszeres szociális,
lakhatási, gyógyszer- és
adósságrendezési támogatást adni. Ezt korábban a
központi költségvetés finanszírozta, most viszont
már a város állja a saját
költségvetéséből. Szegeden a szociális ellátórendszerben nem volt leépítés,
sőt idén fejlesztettük is, hiszen januártól minden szegedi újszülött családja 25
ezer forintos egyszeri támogatást kap az önkormányzattól. A város másik példamutató programja az országosan is egyedülálló
bérlakásprogram, amit tavaly hirdettünk meg. Bármit
is mondjon a kormány, Magyarországon lakhatási válság van. Több száz ezer

A december 24-i
menü az enyém, vagyis szenteste egyetlen nagyszülőnek,
főleg nagymamának
nincs keresnivalója a
konyhában. Természetesen halételekkel készülök, ami
mindig meglepetés
szokott lenni a családomnak, így nem
árulom el a sajtón keresztül, hogy mi a
menü, de már összeállt a fejemben.
magyar család nem tud lakáshoz jutni, mert a kormány otthonteremtési politikája a magasabb jövedelműeknek kedvez, vagy
pedig azoknak, akiknek van
megtakarításuk. Ezért döntöttünk úgy, hogy három év
alatt több mint ötszáz lakást újítunk fel teljes egészében, és adunk bérbe
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Botka László a családjával. Az ünnepeket a nagyszülőkkel töltik a Mátrában.
pályázat útján, a piaci árnál
jóval olcsóbban – konkrétan a negyedéért – a rászoruló családoknak. Most,
karácsony előtt is ötven
család vette át a bérlakását. Tavaly és idén kétszázkétszáz, jövőre pedig száz
lakást fogunk így meghirdetni. A következő pályázati
fordulót év elején írjuk ki.
Úgy vélem, egy élhető, európai várost a fejlődése és
a gyarapodása minősít, valamint az, hogy a lakói biztonságban érzik-e magukat.
A biztonsághoz pedig elengedhetetlen a létbiztonság,
tehát tudja azt: ha bajba
kerül, és mindannyian kerülhetünk bajba, számíthat
a közösség támogatására.
– Milyen lesz Szeged következő éve?
– 2018 megint az építkezés éve lesz Szegeden.
Tavaly ilyenkor azt mondtam, 2017 a tervezés időszaka. Ezt a munkát elvégeztük, megterveztük azokat a legfontosabb beruházásokat, amelyeket a következő időszakban megvalósítunk. Tavasztól már indulnak az építkezések. Közis-

mert, az Európai Unió 34
milliárd forintot biztosít a
szegedi fejlesztésekre. Jövőre folytatjuk az intézményfelújítási programunkat. Noha a kormány teljes
egészében államosította az
általános és középiskolákat,
mi több iskolaépületet is
korszerűsítünk. De folytatjuk a bölcsődék és óvodák
felújítását, és megkezdődnek a nagy városrészi rehabilitációs programok is.
Elsőként az újszegedi liget
újul meg, majd Odessza városrész, Tarján, végül pedig
a Stefánia és a Tisza-part
következik. Idén rekordöszszegből, egymilliárd forintból tettük rendbe a város
útjait és járdáit. Ez a jövő évi
költségvetésben is elsőbbséget élvez. Pár napja írtuk
ki az Etelka sori fedett
uszoda kivitelezésére a közbeszerzési pályázatot. A
város az elmúlt években
közel egymilliárd forintot fordított a fedett uszoda megtervezésére és a terület
előkészítésére. Reményeink
szerint a kormány a Modern
Városok Programban –
ahogy más nagyvárosoknál

is – pénzügyi támogatást
fog biztosítani a fedett
uszoda megépítéséhez. Terveink szerint jövő márciusban-áprilisban elkezdődhet
az építkezés, és 2019 má-

sokkal jobb, kényelmesebb
és szebb lesz a város.
– Hogyan ünnepli a karácsonyt a családjával?
– Hagyományosan a nagyszülőkkel, a feleségem szü-

Fájó szívvel és a választók iránt érzett felelősséggel mondtam le a jelöltségről. Láttam,
hogy legjobb szándékom és tudásom mellett
sem tudom az ellenzéki vezetőket meggyőzni
arról, hogy tegyék félre önös érdekeiket az ország jövője érdekében.
sodik felére elkészülhet a
gyönyörű, 21. századi, ötmedencés, a Nemzetközi Úszószövetség előírásainak mindenben megfelelő új fedett
uszoda, amelyben természetesen nemzetközi versenyeket is lehet rendezni.
Ezeken felül többtucatnyi
kisebb-nagyobb beruházás
lesz még jövőre Szegeden.
Rengeteg építkezés indul
tehát 2018-ban. Tapasztalatom szerint azonban a szegediek tudják, hogy adott
esetben néhány hónapnyi
kellemetlenséget érdemes
elviselni egy építkezés
miatt, mert tudják, hogy

leivel és a szüleimmel együtt
ünnepeljük a karácsonyt a
család mátrai nyaralójában.
Nálunk nagyon szigorú szereposztás van. A december
24-i menü az enyém, vagyis
szenteste egyetlen nagyszülőnek, főleg nagymamának
nincs keresnivalója a konyhában. Természetesen halételekkel készülök, ami mindig
meglepetés szokott lenni a
családomnak, így nem árulom el a sajtón keresztül,
hogy mi a menü, de már öszszeállt a fejemben. December 25-étől január elsejéig
viszont hagyom magam kényeztetni.
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9 gyermekkel készülnek a karácsonyra

Joób Márton: Számunkra az együttlét és az odafigyelés a legfontosabb

2017. december 23., szombat

Tűzifával, Erzsébet-utalvánnyal,
ingyenebéddel is segít az önkormányzat

Kétezer csomagot
osztott szét a város

Rászoruló családoknak kétezer karácsonyi csomagot osztott szét az önkormányzat az ünnepek előtt. Tűzifával, Erzsébet-utalvánnyal, ingyenebéddel is segít a város. Szeged
amerikai testvérvárosa is küldött ajándékot.

Együtt a Joób család.
Évet értékeltünk Joób Márton újszegedi önkormányzati
képviselővel, miközben kilenc gyermekével készült a karácsonyi családi ünnepre.
– A karácsony mindig különleges alkalom a családunkban, hiszen az ünnepek előtt
pár héttel már minden gyerek gondolkodik, mit ajándékozhatna a testvéreinek és a
rászoruló gyerekeknek –
árulta el Joób Márton. Az újszegedi önkormányzati képviselő hozzátette, játékaikból
és édességeikből is nagy
szeretettel adnak a szegényebbeknek, és ez nagy
örömmel tölti el őket. A szülőktől minden gyerek kap
ajándékot, de ők nem min-

den testvérüket ajándékozzák meg. Néhány éve a család bevezette, hogy mindenki húz egy nevet, és annak
készít személyre szóló meglepetést. Számukra nem az
ajándék értéke fontos,
hanem hogy együtt legyenek, és csak egymásra figyeljenek. A négyméteres
fenyőfát közösen díszítik fel
a szülők és gyerekek.
Dóri, a ház asszonya biztosítja a hátteret ahhoz, hogy
az ünnepek alatt is minden a
helyén legyen otthon. Az ün-

Dombormű őrzi
Kass János emlékét

A világhírű grafikusművész lányával, Kass Eszterrel avatta
fel Botka László polgármester
az egykori Kass Szálló falán
(képünkön) Kass János emléktábláját, aki december
26-án lenne 90 éves.
– Ebben a házban született
Kass János, aki
nagyon rossz
gyerek volt, mert
a tehetséges
gyerekek már
csak elevenek
– kezdte ünnepi
beszédét Botka
László, aki elmondta, hogy
ötéves korában
lerajzolta
őt
Kass János a
kedvenc mesekönyve első,

fehér oldalára, azt kívánva
neki, hogy nőjön nagyra. Ezt
az emléket a mai napig féltve
őrzi. Azután polgármesterként több levelet kapott tőle,
mert világraszóló sikerei közepette sem feledkezett meg
Szegedről, soha nem szakadt
el a várostól.
Botka László
szerint
ezek
igazából nem is
levelek, hanem
műalkotások,
mert Kass János nem írta a
betűket,
hanem rajzolta. A
bronz
dombormű Fritz Mihály szegedi
szobrász alkotása.

nepi ebédet általában megelőzi az ajándékozás. Minden gyerek felveszi a
legszebb ünneplőruháját.
Rendszerint Dóri főz, de a
képviselő édesanyjáéktól is
szoktak kapni néhány kondér
töltött káposztát és süteményt karácsonykor. A tizenegy fős szűk család együtt ül
asztalhoz, és nagy zsivaj közepette beszélgetnek. Pillanatok alatt elfogy minden,
úgyhogy a bevásárlást is jól
át kell gondolni. Ezek a
napok Joób Mártonék számára azért fontosak, mert
több időt tölthetnek együtt,
beszélgethetnek vagy társasjátékozhatnak a gyerekekkel.

Így az ünnep csak a családról
szól.
Idei önkormányzati képviselői munkájáról a politikus
elmondta, több utat és járdát
sikerült átadniuk. Emellett
számos fejlesztést valósítottak meg a bölcsődékben,
óvodákban és iskolákban.
– Annak örülök a legjobban, hogy jól haladnak a nagyobb fejlesztéseink háttérmunkái. Úgy látom, minden ígéretemet, amit a lakosságnak tettem a képviselői
megbízatásom 2014-es elnyerésekor, tudom teljesíteni. Ez számomra nagyon
fontos – fogalmazott Joób
Márton.

Meggyújtották
a harmadik gyertyát

Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Joób István, a Hit
Gyülekezete lelkésze gyújtotta meg Szeged óriás adventi koszorújának harmadik gyertyáját a Dóm téren. Az első gyertya
a hitet, a második a reményt, a harmadik pedig az örömöt jelképezi – kezdte ünnepi beszédét Szabó Sándor. Elmondta, a
város és a civil szervezetek szolidárisak a rászorulókkal, de
nem tudnak mindenhol ott lenni, ezért arra kért mindenkit,
hogy segítsen a környezetében azokon az embereken, akik
ezt igénylik. A képviselő szerint ha összefogunk, és felemeljük
azokat, akik rászorulnak, akkor csodákra lesz képes az ország.

Az elmúlt évek hagyományát
követve az önkormányzat a
szociális és egészségügyi
okból rászoruló családoknak
és egyedül élőknek idén karácsonykor is kétezer élelmiszercsomagot ajándékozott.
– Emelkedett idén az ajándékcsomagok értéke: 5500
forintért került bele tartós
élelmiszer. Összesen 11 millió forintot költött erre a célra
a város, 2 millió forinttal többet a tavalyinál – tájékoztatott Joób Márton, a közgyűlés
szociális bizottságának elnöke. A csomagba a konzerveken, tésztán, étolajon,
kolbászon túl az ünnephez
kötődően darált mák, mazsola, szaloncukor, karácso-

res gyermekvédelmi kedvezményre jogosult volt, idén is
kapott Erzsébet-utalványt,
amelyet november végén postán küldtek el a szülőknek.
Ennek az utalványnak az öszszege idén 6000 forint, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén 6500 forint.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyerekek részére a téli szünet négy munkanapjára ingyen biztosít
meleg ebédet az önkormányzat. 800 családot értesített a
lehetőségről a polgármesteri
hivatal; de csak közel 300
gyermek veszi igénybe az ellátást, mert a családok az ét-

Huszonötödik karácsony a civilekkel

Idén is 350 hátrányos helyzetű gyereknek állít össze
5-5 ezer forint értékű ajándékcsomagot az önkormányzat, a Vöröskereszt, a Dél-magyarországi Gyermek- és
Ifjúsági Alapítvány, a Tatradol Travel Utazási Iroda, a
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont és a Petőfi Sándor Művelődési Ház. Kezdetben a civil szervezetek keresték fel az önkormányzatot, hogy legyen partner a jó
ügy érdekében. Mára a helyzet megfordult: a főszervező
önkormányzat munkáját aktívan segítik a civil szervezetek. A karácsonyi ajándékba, amit a városháza dísztermében rendezett ünnepségen vettek át a gyerekek,
könyvek, írószerek, csokoládé, szaloncukor, üdítő, gyümölcs és mozijegy került.
nyi szalvéta is került, ezért a
megajándékozottak
nagy
örömmel fogadták.
Téli tüzelőt is biztosít idén
az önkormányzat; idén már
400 rászoruló háztartásnak
juttatott egy-egy erdei köbméter tűzifát. Egy-egy család
szállítással együtt 43 ezer forint értékű keményfát kapott,
ami összesen 17 millió forintba került.
A pénzbeli segítség lehetősége is megmaradt a rendkívüli települési támogatás
formájában, amit átmeneti
segély néven lehet igényelni.
Az egy családnak ezen a jogcímen adható segély összege
évente 25 ezer forint. Ilyen
jogcímen idén 105 millió forintot fizetett ki az önkormányzat 4475 családnak.
Az az 1522 gyerek, aki
november 1-jén rendsze-

kezést megoldják az ünnepek alatt.
Szeged amerikai testvérvárosa, Toledo idén 21. alkalommal küldött ajándékot. 53
családnak szereztek örömet
ebben az évben a Toledói Baráti Társaság közreműködésével. A közösség és az
önkormányzat humán közszolgáltatási irodája választotta ki a gyerekeket a jó
tanulmányi eredményük és
szociális helyzetük alapján.
A tengerentúlról személyre
szabott ajándékok érkeztek,
ennek érdekében a szervezők
megírták a támogatóknak a
gyerekek méreteit, érdeklődési körét. A csomagok ruhaneműket, játékokat, rajzeszközöket és más hasznos ajándékokat rejtettek. A meglepetéseket városházi ünnepségen vették át a gyerekek.

2017. december 23., szombat

250 millióból újult meg
a Budapesti körúti rendelő

Folytatás az 1. oldalról
A kivitelezést a közbeszerzési
pályázaton nyertes HPQ Plus
Kft. végezte el kilenc hónap
alatt. Válaszfalakat helyeztek
át, nyílászárókat cseréltek, hőszigetelték az épületet, korszerűsítették a fűtésrendszert és
az elektromos hálózatot. Teljesen felújították a vizesblokkokat, akadálymentesítették a
bejáratokat, és liftet szereltek
be. A fejlesztés részeként közel
3,5 millió forintból új orvosi
eszközöket és műszereket szereztek be.

Szabó Sándor országgyűlési képviselő az intézmény
bejárása előtt megköszönte a
környéken élők türelmét
azért, hogy az elmúlt egy
évben a konténerrendelőben
látták el őket. A képviselő hozzátette, a kisebb, átmeneti
kellemetlenséget bővel pótolja az, hogy egy 21. századi,
minden tekintetben korszerű
orvosi létesítményt kaptak
vissza az itt élők, akiket hoszszú évekig szolgál majd a
teljesen megújult rendelőintézet.

A közgazdász Tamás B terve az ének

Városi ösztöndíj: 100 egyetemista, 10 hónap, 10 ezer forint
Tíz hónapon keresztül havi 10 ezer forintot kap az önkormányzattól 100 egyetemi hallgató. A díjazottak megtiszteltetésnek érzik, hogy a város is elismeri a tudásukat.
– A város és az egyetem legutóbbi közös ösztöndíjátadóján énekesként léptem fel.
Akkor még nem tudtam a lehetőségről, de felkeltette az
érdeklődésem, és idén megpályáztam a kiemelkedő ta-

Kész a Korondi utca, felkészül Dorozsma

Januárban kezdték el korszerűsíteni az újszegedi Korondi
utcai orvosi rendelő 1970-ben épült kétszintes épületét. A
224 millió forintból megújult rendelőt novemberben adták
át. Napokon belül visszaköltöztek helyükre a házi-, gyermekés fogorvosok, valamint a védőnők. A rekonstrukción túl 3
millió forintért korszerű orvosi eszközöket is beszereztek.
Mivel Dorozsmán az 1908-ban épült intézményt nem lehetett
egészségügyi célokra korszerűsíteni, vadonatúj egészségház
épül a piactér mellett. Az intézményben már a belső munkálatok zajlanak, tavaszra a szakemberek és betegek vehetik
birtokukba az egészségházat. A 278 millió forint értékű fejlesztés révén az egyik szárnyban a felnőttellátás és a fogászat kap helyet, a másikban a gyermekorvosok és a védőnők.
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Kaszab Tamás: Minden fillér
jól jön egy szegedi egyetemistának.

nulmányi eredményemmel
– mondta a városházi ünnepségen Kaszab Tamás. A harmadéves hallgató a szegedi
egyetem gazdaságtudományi
karának kereskedelmi és
marketingszakán tanul. A fiatalember úgy gondolja, a művészetet és a közgazdaságtant össze tudja kötni. Reményei szerint közgazdászként fog dolgozni, B terve,
hogy énekesként. Az ösztöndíj azért fontos a számára,
mert egy szegedi egyetemistának minden fillér jól jön.
Ezzel egy kicsit lazább az
anyagi szorítás. Annak nagyon örül, hogy a város is elismeri a teljesítményüket.
– Nagy megtiszteltetés
számomra az ösztöndíj. Sok
munkám van az elmúlt félévekben mind a kreditpontokat, mind a szakmai tapasztalatot nézve – hallottuk Fekete Enikőtől. Elmondta, a vállalati pénzügyekre és szám-

Fekete Enikő: Nagy megtiszteltetés az ösztöndíj. Sok munkám van benne.
vitelre rengeteget kellett készülnie. Mérlegképes könyvelőként szeretni elhelyezkedni
Szegeden, ha végez.
Az ünnepségen Joób Márton, a közgyűlés foglalkoztatási bizottságának elnöke
hangsúlyozta: Szeged neve
összeforrt az egyetemmel. A
város büszke rá, hogy 21
ezer fiatal tölti meg élettel.
Karsai Krisztina, a szegedi
egyetem rektorhelyettese pe-

dig azt emelte ki, az ösztöndíjprogramot az teszi különlegessé, hogy az egyéni kiválóság az egyetemnek és az
önkormányzatnak is fontos.
Arra kérte a fiatalokat, tudásukkal és munkájukkal gazdagítsák a várost. A száz
egyetemista tíz hónapon át
havi 10 ezer forint ösztöndíjat kap. Az önkormányzat
együttvéve 10 millió forinttal
ismeri el a tehetségüket.

Szegedi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) és 79. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szeged Megyei Jogú Városban a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét felülvizsgáltam és az alábbi határozatot hozom:
1/2017. (XII. 20.) HVI vezető

Határozat

Szeged Megyei Jogú Városban a szavazókörök sorszámát, területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét, valamint a választópolgárok szavazókörönkénti számát a határozat 1. számú melléklete, az akadálymentes szavazókörök címeit a 2. számú
melléklete szerint állapítom meg.
Szeged Megyei Jogú Városban a szavazókörök száma 107,
a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazataikat a 311-es számú szavazókörben
(Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Szeged, Tömörkény utca 1.) adhatják le.

Ezen határozat a Ve. 80. §-a értelmében a helyben szokásos módon 15 napra közzétételre kerül. A határozat ellen jogorvoslattal
élni a Ve. 234. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a közzétételének időtartama alatt a Csongrád Megyei Területi
Választási Iroda Vezetőjének (6721 Szeged, Rákóczi tér 1.) címzett, de a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.) benyújtott fellebbezéssel lehet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. január 4-én 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.
Indokolás

A Ve. 77. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz,
legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy
szavazókör. A (2) bekezdése szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi
önkormányzati választások választókerületi határait.
A Ve. 79. § (1) bekezdés szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan
figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

A Ve. 166. § alapján minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.
Szeged Megyei Jogú Városban a legutóbbi választások óta számos új utca került kialakításra, illetve meglévő utcák átnevezése
történt meg. Ezen változások átvezetése - az előzőekben hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében
- szükségessé teszi a szavazóköri beosztás felülvizsgálatát.

A felülvizsgálatot követően Szeged Megyei Jogú Városban a szavazókörök száma – továbbra is – 107. A szavazókörök sorszámát, területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét, valamint a választópolgárok szavazókörönkénti számát a határozat
1. számú melléklete szerint állapítottam meg. A szavazókörök kialakításánál figyelembe vételre kerültek a Ve. 166. §-ban foglaltak (2. számú melléklet).

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazataikat a 311-es számú szavazókörben (Szegedi Tömörkény
István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Szeged, Tömörkény utca 1.) adhatják le.

A 80. § alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben
szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti
számát, továbbá a 78. § alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére kijelölt szavazókört is.

A határozat a Ve. 77-80. § és 166. §-ain, a jogorvoslati jog a 234. § (1) bekezdésén alapul.

Határozatomat a mellékletekkel együtt a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Szeged,
Széchenyi tér 11.) kifüggesztéssel teszem közzé, egyúttal a www.szegedvaros.hu honlapon is megjelentetem. Tájékoztatásul
a határozat – mellékletei nélkül – a Szegedi Tükör c. hetilap 2017. december 23-i számában megjelentetésre kerül.
Dr. Mózes Ervin
Szegedi Helyi Választási Iroda vezetője

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szeged, Széchenyi tér 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő GlobalLog Logisztikai, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. törzstőkéjének 9,76%-át megtestesítő, 17.560.000 Ft
névértékű üzletrész tulajdonjogának átruházására.
A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek
minősülő gazdálkodó szervezet.

A pályázat célja: Egyfordulós, nyílt pályázat keretében az Önkormányzatnak a GlobalLog Logisztikai, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.-ben lévő üzletrészének átruházása. Az ajánlati kötöttség időtartama a szerződés megkötésének időpontjáig áll fenn.
A szerződéskötés időpontja: legkésőbb 2018. március 31.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
Írásban, magyar nyelven 2018. január 22. 12.00 óráig, Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata címére (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., fszt. 3–4. szoba).
Az ajánlatok bontása, pályázat elbírálása:
Az ajánlatok bontása a kiíró Önkormányzat székhelyén történik
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10., fszt. 4. szoba) 2018. január 22. napján 13.00-kor.
A pályázatok elbírálása: legkésőbb 2018. február 08. napjáig megtörténik.
A nyertes pályázó értesítése az elbírálást követő 8 munkanapon belül történik.
A részletes pályázati dokumentáció az Önkormányzatnál átvehető: 2017. december 27-től 2018. január 10. 10.00 óráig a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Cégfelügyeleti Csoportjánál (Szeged, Széchenyi tér 10.,
hétfő–péntek: 08.00–13.00 óráig, fszt. 3–4. szoba).
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INTERjÚ

Pintér Sándor: Mit ígérhetek Szegednek?
Ha élek, igyekszem!

Mozgalmas évet zár a díszpolgár professzor

Közel húszezer gyermeket
mentett meg a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat,
amelyet Pintér Sándor hozott létre. A szervezet idén
ünnepelte fennállásának
25. évfordulóját, a gyermekgyógyász professzor pedig –
ahogy fogalmazott – a 84.
születésnapja felé megy.
Pintér Sándor idén kapta
meg a Szeged díszpolgára
címet. Vele beszélgettünk.

– Hányan ülik körbe karácsonykor az ünnepi asztalt?
– Megadatik az a különleges alkalom, hogy tizennyolcan ünnepelünk nálunk. Az
Amerikában élő lányomat is
várjuk haza a családjával, így
együtt lehetünk a hat unokánkkal és a szüleikkel. Aztán
mindenki megy a maga dolgára. Azt gondolom, az összetartozás ébrentartása azon
múlik, vannak-e ünnepeink,
amikre elsősorban a gyerekek emlékeznek. Merthogy a
szó szoros értelmében egy
életre befolyásolja a kicsik fejlődését, amit hatéves korukig
kapnak. Magyarul: rendkívül
fontos, mennyi hasznos időt
tudnak velük tölteni a szüleik.
Amikor mesét olvasnak, korcsolyáznak, síelnek, sétálnak
együtt.
– Ön mennyi időt tudott a
gyerekeinek szentelni az orvosi pályája mellett?
– Ebben én sem vagyok
érintetlen. Az áldott jó feleségem, aki egyébként szintén
gyermekgyógyász, rengeteget átvállalt ebből, miközben
én a szolnoki kórházban vagy
a szegedi klinikán gyógyítottam, építkeztem, továbbképzést és oktatást szerveztem.
Vagy kongresszuson vettem
részt, hiszen az éves washingtoni tanácskozásokon
hangzottak el a koraszülött-

Négy éve még felült a mentőre Pintér Sándor. Azóta lassított.
kutatás legújabb eredményei, és szövődtek olyan barátságok, amik semmivel
nem pótolhatók.
– Milyen volt 2017 az Ön
számára szakmai szempontból?
– Huszonöt éves lett idén
a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat, megható alkalom volt. Összeszámoltuk,
közel 20 ezer gyereket mentettünk meg a régióban. És
egy kivétellel élve adtuk át a
szegedi klinikának, illetve a
kecskeméti vagy a gyulai kórháznak. Tegyük hozzá azt is,
hogy az újszülöttek 54 százaléka két és fél kiló alatti.
Nem egy közülük negyvendekás volt, sőt a legkisebb
mindössze 36 dekával jött a
világra. Mivel a debreceni
egyetemen szülésznek készültem, a jó eredményeimnek köszönhetően bejárhattam a klinikára, és le is
vezethettem sima szüléseket. Két év alatt pedig óriási
gyakorlati tapasztalatra tettem szert. Egy életre meghatározta a hozzáállásomat.
A szülészre ugyanis óriási fe-

Alapítástól kuratóriumi elnök

Pintér Sándor 1934-ben született Debrecenben. Orvosi
diplomáját 1958-ban az ottani egyetemen vette át. Karcagon dolgozott gyermekorvosként, majd a szolnoki
kórházban. Doktorátusát Szegeden szerezte, majd viszszahívták Szolnokra, ahol osztályvezető, majd a kórház
főigazgató-helyettese lett. 1991-ben tért vissza Szegedre tanszékvezető egyetemi tanárnak, ahol 1993-ban
létrehozta a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítványt, amelynek azóta is kuratóriumi elnöke.

lelősség hárul: felel az édesanya és a magzat, illetve születése pillanatától az újszülött életéért. És mindig az
anya életét kell előnyben részesítenie. Ma már kizárólag
olyan helyen vezethet le szülést, ahol a baba ellátása is
biztosított.
– A magánéletében milyen
év volt az idei?
– Hat hónapja szívműtéten estem át, mégpedig komoly beavatkozáson, mert
géppel tartották fenn a keringési rendszeremet. A főverőér billentyűjét cserélte ki
Bogáts Gábor kiváló szívsebész kollégám Babik Barna
kitűnő aneszteziológus asztalán. Azt szoktam mondani:
nemcsak szétszedtek, de
össze is raktak minden szövődmény nélkül. Épp a
minap jártam felülvizsgálaton, és mindent rendben találtak. Azt vallom, mindent
meg kell tennem, ami rajtam
múlik. Hiszen a 84. születésnapom felé megyek. Tanszékvezetőként reggel hétkor
kezdtem, mire elkezdődött a
vizit, én már körbejártam a
házat. Ezt mérsékeltem.
Mostanában kilenc-fél tíztől
egy-fél kettőig maradok bent
a klinikán, otthon ebéd után
pedig még megcsinálom, ha
marad még valami tennivalóm. Mert a koraszülöttmentés mindennapi tennivaló. Az
államtól ugyan tisztességes
összeget kapunk, ám az csak
az összkiadásaink 64 százalékát fedezi. Évente több
mint 100 millió forintot köl-

tünk el a működésünkre – a
benzintől a biztosításig. Ehhez
30 millió forintot teszünk
hozzá adományokból. Az új
adóbevallási rendszer miatt
most 6 millióval kevesebbet
kaptunk, de majd máshonnan pótoljuk. Összkiadásaink
85 százalékát a bérekre költjük. Kizárólag így érjük el,
hogy folyamatosan négy szakember dolgozzon a rohamkocsinkon. Az autónk, kevesen
tudják, 46 millió forintba került három éve, amikor egy
balesetben az előző totálkárosra tört. A gépkocsivezetőnk lélekjelenlétének kö-

város vezetésének, hogy méltónak találtak rá. Ráadásul sikerült valahogy annyira
titokban tartani, hogy csak a
szavazás után hívott fel egy
barátom, tőle tudtam meg a
hírt. Kellemes, hogy rám gondoltak. Mit ígérhetek ezért
cserébe Szegednek? Ha élek,
igyekszem! Mert ha mind eljöttek volna a gyerekek, akiket megmentettünk, nem
fértek volna be a Széchenyi
térre. Szívet melengető, amikor a gyűjtőakciónkra eljön
egy nagymama az unokájával, és megmutatja, a kicsit
pár éve ilyen autóval vitték a
kórházba. A múltkor egy
anyuka magyarázta a kislányának, hogy huszonéve őt
szállította a mentő, mert korababának született. Nemrég
véletlenül három fiúcskával
találkoztam, kettő közülük
iker. Mind egy kiló alatt jöttek
világra, most kitűnő tanulók.
Soha nem szabad elfelejteni,
hogy soha nem egy esettel állunk szemben, hanem a család jövőjét, boldogságát
tartjuk a kezünkben.
– Mi a legfontosabb feltétele, hogy egy koraszülött
életben maradjon?
– A legalapvetőbb, hogy
az édesanya ne károsítsa
magát és magzatát a születése előtt. A szülészek szem-

Pintér Sándor: Oktatással igyekszünk felhívni a leendő
anyák és apák figyelmét, hogy a terhességmegszakítással
is növelik a koraszülés esélyét.
szönhető, hogy amikor elénk
hajtott egy autós, valahogyan
elegyensúlyozott, és sem a
kollégáknak, sem az újszülöttnek nem esett baja.
– Ne feledkezzünk meg róla,
hogy a közgyűlés idén önnek
ítélte oda a Szeged díszpolgára címet.
– Megtiszteltetésnek érzem, nagyra értékelem. Úgy
fogtam fel, hogy a közösség
döntése. Hálás vagyok a

lélete már megváltozott,
minden koraszülöttnek igyekeznek esélyt adni az életre.
Emellett oxigénre, melegítőasztalra és cukoroldatra van
szüksége a babának, amilyen gyorsan csak lehet.
Ezzel annyira stabilizáljuk az
állapotát, hogy kórházba, klinikára szállíthassuk. A régióban Szeged előnye, hogy
fejlődési
rendellenesség
vagy szívprobléma esetén itt

áll rendelkezésre gyermek-,
illetve szívsebészet.
– Másfél éve a Tábor utcai
továbbképző központjukban
oktatják is, miként kerülhető el a koraszülés.
– Igen. Sajnos 25 európai
ország közül nálunk a második legmagasabb a koraszülöttek aránya, és bármit
tettek ellene, nem változott a
szám. Hatvan éve foglalkozom a témával, és mondhatom, az okok 30 százaléka
ismeretlen, de a többi ellen
küzdhetünk. Bizonyíthatóan
növeli ugyanis a koraszülés
esélyét, ha a várandós kismama iszik, dohányzik vagy
kábítószerezik. Az első terhességet megelőző művi vetélés is veszélyezteti a várt
baba érkezését. A magyar tinédzserek ötöde kapja el a
felelőtlen nemi élet következtében a bakteriális vaginózist. Ez a kóros állapot pedig
a terhesség első harmadában ugrásszerűen növeli az
elvetélés esélyét. Ugyancsak
idevezet, ha a kismama elhanyagolja a rossz fogait. Szegeden kimutatták: 70 százalékkal visszaesne a koraszülések száma, ha erre figyelnének a várandósok.
– Egyre nagyobb figyelmet
kap a híradásokban a Korábban Érkeztem Alapítvány. Nem csökkenti az
Önök esélyeit egy ilyen konkurencia?
– Szeretném, ha nem
rontanánk egymás esélyeit.
Ők nem vesznek részt a mentésben. Sok-sok pénzt, 1,2
milliárd forintot kaptak olyan
nemes célra, mint anyaszállások létrehozása. Áldásnak
tekinthetjük, ha megoldódik,
ugyanis a koraszülöttmentés
után az anyaellátás ügye is
rendkívüli jelentőségű. Mert
a legjobb ellenanyag-termelő
az édesanya, vagyis a közelségére és az anyatejre feltétlenül szükség van a kórházban, a klinikán a baba
mellett. Ennek érdekében tudomásul kell vennünk, hogy
az szja egy százalékát nem
mi uraljuk. Hogy mégse csökkenjen a támogatásunk, bízunk benne, hogy az állami
költségvetésből jelentősen
több pénzt kapunk, mint
eddig.
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És hogy jövőre mi lesz?

Zenész, újságíró, sportoló és író értékelte az évet

Milyen volt 2017? És mit vár
2018-tól? – ezt kérdeztük
szegedi és Szegedről elszármazott írótól, újságírótól,
zenésztől és sportolótól.

Ez volt az az év

Podmaniczky Szilárd író:
– Ez volt az az év, amikor
végre, úgynevezett önfeledt
állapotban körbeutaztam
egész Isztriát, nem messze a
Buckingham-palotától egy
ház tetején ebédeltem, 300-

hogy ebből a szempontból
bármelyik hatalom jobb
lenne a másiknál. De okoskodni meg végképp nem
akarok. Hogy mit várok a jövő
évtől? Hát persze hogy a csodát!

Mondjam:
érdekes?

Sulyok Erzsébet újságíró:
– Mentális önvédelemből és
megalkuvásból azt mondom:
érdekes. Amikor például

Podmaniczky Szilárd.
Fotó: Nagy Charlie

zal vonatoztam a tenger nézem az uncsi és délamatőr
alatt, Párizsban vásároltam színielőadást, és valamelyik
bagettet a londoni vacsorá- közreműködő megkérdi – dihoz, Csontváryra gondoltam cséretre vágyva –, hogy na,
Mostarban a hídon, és eb- milyen volt, ezt szoktam
ben az évben történt, hogy mondani. Érdekes.
nem messze az otthonomtól
Milyen volt a 2017-es év?
vadászfegyverével fenyege- Mondjam: érdekes? Hát
tett egy túlfűtött politikai in- nem.
dulatoktól vezérelt fazon.
44 évig dolgoztam SzeÉs ez volt az az év is, ami- ged újságjának szerkesztőkor mindennél fontosabbá ségében, kétségtelenül többvált a magánélet szigete, az ször öncenzúrát gyakorolírónak nem megírni, hanem tam, de ilyen rengeteg idő
megélni az időt, egy pohárra alatt sem kellett megérnem,
eső fénysávot, apróságokat, hogy megrendelt tartalmat
amiket egyébként kilúgoznak írjak. Ebben az évben ezt az
az emberből a hírfolyamok.
újságot is megvette egy korÉs hogy jövőre mi lesz? mányközeli vásárló – az utolUgyanez, csak még több ház- sót az országban, amelyik
tető és tengerpart, ismeret- még nem propagandakiadlen városok, tömegtől elzárt vány volt. Rosszulesett, bár
festmények, erkélyek, kis kertek
és
ismeretlen
arcok.
A politika nálunk mindent elvesz, és semmit
nem ad. Akik
kapnak, azoktól
is elvesz, elveszi
a személyiségüket, elveszi azt a
természetes tudást, hogy hogyan lehet karrier
nélkül élni, és önmagunk bizalmát
megőrizni ebben
az
eltorzított
hangzavarban. Czutor Zoltán
Nem
hiszem,

nyuggerként már nincs
közöm hozzá. Magyar állampolgárként érint rosszul, hogy
szűk és tág hazám legtöbb
lakójának immár kizárólag
kormánypropaganda jut. Az
agymosás pedig rendkívül
eredményes, ezt mindennap
érzékelni.
Nap mint nap látom, hogy
két és fél éves unokámra milyen hatással van, amit a bölcsiben lát, hall, tapasztal.
Rendre elképeszt, milyen
erős a késztetése, hogy
ugyanazt csinálja, mint a többiek. Vagy amit a kedvenc
gondozója elvár. Ez van a
génjeinkben? Csak nehogy
„mások” legyünk? Csak
mondja meg valaki, mit, hol,
kivel, hogyan? Reménykedve
hallgatom a kis ember
„önző” kitöréseit, ezt meg azt
„akarom”! Meg a „nem”-jeit!
Önállósága és önbizalma
megnyilvánulásait,
hogy
akkor is egyedül megy a lépcsőn, ha kicsit fél a lecsúszástól.
Ezzel foglalkozom, mert
szerencsés nyugger vagyok.
És mentális önvédelemből elhajtom a gondolatot: miket
folyatnak-vernek majd ennek
a gyereknek a fejébe nemsokára? Az iskolában? Ki lesz
az ellensége? Melyik összeesküvés-elmélet lesz majd
divatban? Hogyan tanul meg
„harcolni” az aktuális blődliben? Hogyan szoktatják le a
„nem”-ről? Még tán a „szeretném”-ről is, mert egyéni
vágyak híján nem lesz a szótárában? Tormay Cécile lesz
a kedvenc írója? A hideg
kiráz.
Képtelen vagyok megbocsátani azoknak, akik valahogy
kifundálták,
hogy ilyen rémképek
támadjanak!
Bánom is én, lopjatok, fiúk!

Belátható
időn belül

Darvasi László író:
– Nekem 2017 a stabilizálódás és az újrarendeződés éve volt.
Másfél éve nyáron
egy igencsak súlyostüdőgyulladásban
néhány napig kétséges volt, túlélem-e.
Túléltem. És ha már
így alakult, meg is
írtam a történetet

egy Szív Ernő-könyvben, a
címe: Az irodalom ellenségei.
Aztán elhagytam a Délmagyarországot huszonhét év
után. Regényt írok, színhely a
huszadik század, és ez az év
mélyített el a vállalkozásban
igazán. Sajnálom az országomat. Sajnálom, hogy ilyen vezetői vannak, és hogy ilyen
megosztott, gyönge, képzelőerő nélküli, felelőtlen ellenzékre futja neki. És aligha
hiszem, hogy az agresszivitás, a pökhendiség, a szolidaritás, az empátia hiánya,
ami most a közéletet és a
hétköznapokat áthatja és
mérgezi, belátható időn belül
csökkenne vagy múlna. Amióta én élek (55), ilyen rossznak a magyarok helyzetét
nem láttam. Szégyenkezve
ámulok jó néhány éve. Úgyhogy a szokásos munkán –
tárcák, novellák, regény –
kívül marad a szerelem. Különben az sem kevés. Sőt.
Sulyok Erzsébet

Az emlékek,
és minden, amit
szeretek

Kárász Anna kajakos: – Nagyon küzdelmes évem volt,
de amikkel meg kellett küzdenem, azokat legyőztem, és
ősszel már azzal a lendülettel tudtam újra edzeni, ahogy
szoktam, úgyhogy elégedett
vagyok a jelenlegi helyzettel.
Úgy érzem, hogy a nehezén
már átlendültem. Egyáltalán
nem könnyű, amikor az
ember már fejben, lélekben
dolgozna, de a teste megálljt
parancsol.
Sokszor nehezen indultak a hétköznapok, amikor
már csináltam volna, kitűztem a célt, de a testem nem
engedelmeskedett. És akkor
az emberben felmerülnek a
kérdések: most vajon ez
menni fog, kell ezt nekem

csinálni? De aztán a
sport iránti szeretet,
az elkötelezettség, az
emlékek, és minden,
amit szeretek a kajakozásban, ott tart, és
mindennap újra nekiindulok. Majd azt
érzem, végre elindult
valami. Jövőre mindenképpen szeretnék
csapatban
lenni.
Azzal nagyon elégedett lennék, ha 2018ban egy négyes
csapathajóban ülhetnék 500 méteren, akár egy
Európa- vagy világbajnokságon. Ez remek kezdés lenne
az elkövetkező időszakra
nézve.

Naiv reményeim

Czutor Zoltán zenész: – Kifejezetten ambivalens érzéseim vannak a mögöttünk
álló évről, az elkövetkezővel

kapcsolatban meg csak –
attól tartok – naiv reményeim. Miközben magánemberként és nagycsaládos
apaként sosem éreztem
magam ilyen jól a bőrömben,
a kilátások miatt sokkal nagyobb
az
aggodalmam, mint ami felett még
könnyen át tudnék siklani.
2017-ben sokat jártam külföldön, ráadásul ezek egy
része kifejezetten hasznos
és fontos volt szakmailag is
(szerzőkkel, zeneiparral kapcsolatos konferenciák, tennivalók). De hát mégiscsak a
perspektíva az, ami lelkesít,
vagy éppen ennek a hiánya,
ami elkedvetlenít. Nem tagadhatom, hogy sokadmagammal aggódtuk végig az
évet a következők miatt:
2017-ben is sok olyan szellemet engedett ki a palackból
a tájékozatlanabb, félelemre
fogékony lakosság megveze-
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tésére és maximális kihasználására formált nagypolitika, amit sosem lett volna
szabad, és az eddigi keserű
tapasztalatok alapján csak
igen nagy áldozatok, urambocsá’ vér által gyömöszölhetők vissza oda, ahová
valók. Régebben több olyan
otromba, politikailag inkorrekt viccet meséltünk egymásnak baráti társaságban,
amiről fel sem merülhetett
senkiben, hogy azt bárki komolyan is gondolhatja, ezért
nevettünk rajtuk olyan jót.
Ma, az akkor vaskos, tiszteletlen tréfának számító dolgokat plakátokon olvashatjuk, és állami reklámokban látjuk minden lehetséges módon a képünkbe
tolva. A mai nagypolitika nem
számol a gondolkodó emberrel, és ez nekem személyesen azt jelenti, hogy az
EMBERREL MAGÁVAL nem
számol. Hiszen ha valami
miatt, akkor a Homo sapiens
emiatt emelkedik ki a többi
létező közül.
A 2018-as évtől egy tisztító vihart remélek. Enélkül
gyorsulva zuhanunk egy

Kárász Anna
olyan szellemi és erkölcsi
nyomorba, amilyen az én felnőtt életemben még sosem
volt Magyarországon.
De hagyjátok békén az
Embert!
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Már elfogytak a szavak,
mert érvek régóta nincsenek

Máté-Tóth András valláskutató: Valami végletekben tobzódó őrület szállt meg bennünket

Mára odajutott a világ, hogy már
csak valami kataklizma képes cezúrát hozni. A kataklizmák általában a pénzpiac teljes összeomlása,
a gyorsan terjedő vírusok által okozott járványok vagy a háborúk révén
léteznek. De én hiszek az emberben. A karácsony is egy kataklizma,
egy másik logika melletti erőteljes
tanúságtétel – nyilatkozta MátéTóth András valláskutató, a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Vallástudományi Tanszékének alapítója és a vezetője,
akivel az idei évről és karácsonyról
beszélgettünk.

– 2017 kellős közepén múltam el 60
éves. Nem fájt. Közel két évtizede
minden nyáron együtt töltünk egy
hetet a barátainkkal. A közös nyaraláskor volt a születésnapom, és egy
házikoncerttel ajándékoztak meg a
barátaim, akik között vannak fiatalabb és idősebb muzsikusok. Nagyon
bájos volt, és akkor úgy éreztem, ha
most érne véget az életem, azt se
bánnám, mert a családtagjaim és a
barátaim olyan szeretettel vettek
körül. Különös kegy volt. Olyan meglepetés, ajándék volt, ami minden
más ajándéknál ezerszer többet ér
– mondta a Szegedi Tükörnek MátéTóth András.

A politikai totemizmusnak olyan fokú elburjánzását hozta ez az év,
hogy már megszállottságról lehet beszélni.

– A szakmámból kifolyólag, de
magánemberként is érdeklődöm a
közélet változásai mögött meghúzódó ívek iránt. A hétköznapi történések annyira nem foglalkoztatnak.
Ezektől igyekszem távol tartani
magam, és reggel öt órakor, amikor
felkelek, nem sajtóterméket, hanem
Túlzásokba esett
klasszikusokat olvasok. Úgy vélem,
ebben az esztendőben túlzásokba
az ország
esett az ország. Egyébként is mi, ma– Aki társadalomtudománnyal és te- gyarok rendesen tudunk drámázni –
ológiával foglalkozik, annak nem az minden héten, mindennap vagy akár
évfordulók, hanem a könyvfordulók naponta többször is. Képesek vaaz érdekesek. Idén sikerült összeállí- gyunk a permanens krízis állapotát
tanom azt a könyvet, ami összefog- fenntartani, és igaz az, hogy sírva
lalja, mire jutottam az elmúlt 25 vigad és vigadva sír a magyar. Mert
évben a kelet-közép-európai régió miközben egyszerre bánkódunk,
társadalmi és vallási vonatkozásá- hogy milyen szörnyűségek történnek,
ban. A kötet
aközben a
elkészült.
Ezek vagyunk mi, és persze még s z ö r ny ű s é Nemrégiben
sok minden más is. Az is mi gekről való
derült
ki,
vagyunk, akik a Facebookon a beszéd nélhogy
az
különböző csoportokban nem kül már meg
egyik legrantudnak mást tenni, mint se tudnánk
g o s a b b
gyűlölködni. De azokat egy idő szólalni, csak
n é m e t
tátognánk ,
után kizárja a csoport.
kiadó, a Hermint a hal.
der vállalja a
Szorongva
könyv megjelentetését. Ez olyasmi látom azt, hogy már nincsenek szaérzés, mint amikor az ember a he- vak, pontosabban fogalmazva: már
gyekben túrázik, látja a gyönyörű völ- a szavak is elfogytak, mert érvek már
gyeket, hasadékokat és sziklákat, és régóta nincsenek. Ma már nagyon
egyszer eljut egy jó magas csúcsra, nehéz bármit állítani, mert csak önha nem is a legmagasabbra, és magára vonatkozó rendszerek és
onnan körülnéz. Erről a csúcsról azt részcsoportok egymás melletti komis más szögben látja, amit eddig már munikációképtelen sokaságából
látott, és olyanokat is láthat, amik kezd állni a magyar társadalom. Én
eddig elkerülték a figyelmét – nem két oldalt látok, hanem azt
mondta a valláskutató.
látom – amit Gyáni Gábor történész

Máté-Tóth András: Az ártatlan gyermek mindannyiunkban benne él.
fogalmaz meg –, hogy az emlékezet
határozza meg azokat a csoportokat,
amelyek a társadalmat alkotják. Úgy
látom, hogy a túlságosan erőteljes,
nagy lendületű és kizárólagosan állító megfogalmazások mára elvesztették az értelmüket. Már nem
szolgálnak mást, mint a különböző
emlékezetközösségeknek az egymástól szinte függetlenül működő
csoportjainak az elszigetelését. És itt
akár a családig is le lehetne menni
az elemzésben.

Megdermednek
a hangos szavak

– Tudjuk magunkról és gyakran
önkritikusan meg is állapítjuk, hogy
„két magyar, három párt”, de éppen
a kutatásaim, olvasmányaim és
szakmai tapasztalataim alapján
mondhatom, hogy ez kelet-középeurópai jellegzetesség. Ez nem
hungarikum. Az nem unikum, hogy
ilyen szélsőségesen, mélyen és elzárkózóan intézzük a közügyeinket.
Ez jelen van Észtországtól Ukrajnán
át Lengyelországig. És egyre inkább
azt látni, hogy ez megjelent, megjelenik Ausztriától Hollandián át Franciaországig. Olybá tűnik, hogy ezek
a nagyon erőteljes kijelentések elemelkednek a valóságtól, és önálló
búrát hoznak létre az amúgy színes,
érdekes és titokkal teli valóság fölött. És akkor megdermednek a
hangos szavak és a visszavonhatatlan kijelentések. Ez alatt a búra
alatt élünk mi itt, Európában.

A démon hajt előre
embereket

– Mivel valláskutatással foglalkozom, természetesen eszembe jutnak a vallási hagyományokból a
kapaszkodók. Hogyan lehet az,
hogy a mítoszok egy törzs önmeghatározását szolgálják? Hogyan
lehet az, hogy a másik törzstől való
megkülönböztetésben arra törekednek, hogy az százszázalékos legyen? Semmi közös nem lehet a
másik törzzsel, mert ha nincs világos szeparáció, akkor nincs béke.
A törzsi gondolkodásnak és a politikai totemizmusnak olyan fokú elburjánzását hozta ez az év, hogy –
nem vagyok károgó típus, és riogatni sem szeretek – már megszállottságról lehet beszélni. Nem
idegen csapatok szálltak meg bennünket, hanem valami végletekben
tobzódó őrület, az a démon, ami
hajt előre embereket. Nem látok
szignifikáns különbséget aközött,
hogy ki milyen pozícióban van. A buszon ugyanolyan kijelentéseket hallok, mint a televízióban. A démon
nem pozíciók szerint válogat.

Nincs minden veszve

– Mára odajutott a világ, hogy már
csak valami kataklizma képes cezúrát hozni. A kataklizmák általában
a pénzpiac teljes összeomlása, a
gyorsan terjedő vírusok által okozott járványok vagy a háborúk révén
léteznek. De én hiszek az ember-

ben. A karácsony is egy kataklizma,
egy másik logika melletti erőteljes
tanúságtétel. És ahogy karácsonykor a családok összeülnek, nem
biztos, hogy az számít, kinek menynyire van kitömve a pénztárcája,
vagy ki hány ember főnöke, hanem
az számít, tud-e a gyerekével, az
unokájával játszani. Ekkor emelkedett hangulatban, egy ártatlan gyermek körül forog minden, és ez az
ártatlan gyermek mindannyiunkban
benne van.
– Miközben az ember látja a
drámai képsorokat, mert nem szabad vaknak lenni, bár nagy a kísértés, hogy becsukja a szemét a
dermesztő dolgok láttán, 2017 is
bebizonyította, hogy az emberek
képesek összefogni, hajlandók önkéntes munkát végezni, feltűntek
ifjú tehetségek, a népi kultúra, a
népzene százezreket ültetett a
tévé elé hetente, és még élnek
emberek, akik verseket írnak, és
milyen jókat! Nem szeretném azt
mondani, hogy az egyik az, amivel
a másikat kell mérni, és a másik
az, amivel az egyiket kell mérni.
Hanem azt szeretném mondani:
na, ezek vagyunk mi, és persze
még sok minden más is. Az is mi
vagyunk, akik a Facebookon a különböző csoportokban nem tudnak mást tenni, mint gyűlölködni.
De azokat egy idő után kizárja a
csoport. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nincs minden veszve – mondta Máté-Tóth
András.

2017. december 23., szombat

Tényleg nincs új a nap alatt

Sajtóviszonyok a kiegyezés korában: ellenzéki és kormánypárti élclapok
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mására használják
A Ludas Matyi a cím
fel, de azt is állíátköltésekor különtotta, hogy a sajtó
böző jelzőkkel is ilkialakult állapotálette Ágai lapját:
ért, agresszív stílusemmiházi,
gosáért az ellenzék a
romba, „országos
felelős. Egy gúnyrajkloákát árendál”.
zán a hazai szabad
A Ludas Matyi szesajtó színvonala isrint a Borszem
meretlen mélyséJankó képei és a
gekbe süllyedt – az
szövegei nem vicceoppozíció magatarsek, és az egy „sötása következté– 1867-ben, a kiegyezést kö- 1858-ban alapította Az Üstötétséget terjesztő
ben –, így nem egy
vetően ismét bevezették a sza- kös, amely a kiegyezést köveélcztelen lap”. Ágai
csinos hölgyként,
bad sajtóról szóló 1848-as tően mérsékelt ellenzéki élclap Az udvari bolondozó Adolf sem úszta
hanem
szakadt
törvénycikket, ami a korábbi volt. A Ludas Matyi cikkei szemeg, hogy a szeméruhás, italozó ciévekénél szabadabb véle- mélyeskedők voltak, és a stí- – A Borsszem Jankó elsősor- lyét támadják. A
gányasszonyként
ménynyilvánítást tett lehetővé. lusa sem volt annyira ban a Ludas Matyit és Tóth Ludas Matyi szöveA lapok igyekeztek is élni a saj- kifinomult, mint Jókai lapjáé.
Kálmán Bolond Miskáját gei kifejezetten sértők Tamás Ágnes: A sajtószabadság mértékét ábrázolták.
– Összegzésként
tószabadsággal. A kiegyezés
pártpolitikai alapon ítélték meg.
vette célba. Utóbbit azért, voltak, amikor Ágai
megállapíthatjuk, az
rendszerét és az Andrássy-kormert Deák-pártiból ellenzéki zsidó származásán
Gombamód
horderővel
bír,
mint
a
legnaellenzéki
élclapok a kormányt is hevesen bírálták az
csúfolódtak.
Jókai
„udvari
bolappá
alakult
át.
A
Borsszem
szaporodtak
ellenzéki sajtóban. Válaszként
Jankó szerint a Ludas Matyi londozónak” nevezte a Bors- gyobb komoly lap, mert mányzati sajtópolitikáról fora kormánylapok
véleményt,
az
megalakultak a kormányt tánem volt humoros, a Bolond szem Jankó szerkesztőjét, de semmi sem hat annyira máltak
mogató, a kormány által szub- Annak ellenére, hogy a kiegye- Miska pedig kifejezetten felekezeti hovatartozásán vérig, mint a nevetségessé államhatalom és a sajtó viszonyáról alkotott képet közvencionált politikai lapok, zést, az új alkotmányt támad- rossz vicceket közölt. Ágai nem élcelődött, gúnyolódott tétel.”
amelyek a kiegyezés támadóiA Ludas Matyi szintén bí- vetítették a saját szemünak üzentek hadat – mondta
rálta a szubvenciót, amiről vegükön keresztül. DeklarálTamás Ágnes. A tudományos
karikatúrát is készítettek. A ták, hogy a sajtóra és a sajmunkatárs szerint a kormány
„Magyarország közös paradi- tóperekre a kormány hatalmi
azonban élhetett egy másik
csom kertjében” című kétré- eszközeként tekint, és a sajfegyverrel is: javasolhatták sajszes torzkép első felében tópereket ugyanúgy elítélik,
tóperek indítását, ha az uralkoAndrássy a kertész, aki a mint ahogy a kormánypárti
dót vagy az uralkodóház tagjait
„subventio” feliratú kannával lapok anyagi támogatását is.
megsértették, vagy ha valalocsolja a „dudvákat”. A szú- Nyilvánvalóan a Borsszem
mely testületet, hatóságot, közrós gyomokra a kormánypárti Jankó az oppozíció lapjain
tisztviselőt rágalmazták.
sajtótermékek címei kerül- gúnyolódott, azok szerkeszA kormány mindkét esztek, illetve néhány levélre tői, szerzői ellen írt és rajzolt,
A szubvenció. Ludas Matyi, 1868. május 24.
közt használta: indított sajtóolyan felirat, mellyel az új azokat vádolta a radikális
pert a Mészáros Károly által
rendszerről mondanak véle- hírlapírói stílus kialakításáalapított szélsőbal ellenzéki ták az ellenzéki élclapok, a Adolf nemegyszer vádolta az viszont azon, hogy a kormány ményt: „aristokratia, önkény, val. Megfigyelhetjük azonélclap, a Ludas Matyi ellen, va- sajtószabadság helyreállítását ellenzéki lapokat azzal, hogy hű szolgálatáért Ágai nemesi anarchia”. A rajzzal bírálják, ban, hogy az élclapok
lamint életre hívta a kormány- üdvözölték. A kezdeti lelkese- csak a népszerűséget haj- rangot fog kapni.
hogy a korábbi politikai elit, tartalmának és stílusának
párti vicclapot, a Borsszem dés azonban gyorsan lelohadt, hásszák, hatásvadászok, és
az arisztokrácia magánál tar- egyre durvábbá válását elsőJankót, amit Ágai Adolf szer- mert arra a megállapításra ju- az előfizetőkért állandó vertotta a hatalmat, nem tesz- sorban a kormányzat intézAz ország fülébe
kesztésében 1868 januárjától tottak, hogy nincs sajtószabad- senyt folytatnak.
nek lépéseket a demokrácia kedései váltották ki: a
kürtölik
nyomtattak. A Borsszem Jankó ság Magyarországon, mert –
Az ellenzéki élclapok is
irányába. A másik oldalon Borsszem Jankó megalapíírásaival és képeivel arra töre- ha el akarják kerülni a sajtó- éltek azokkal az eszközökkel, – Jókai Mór egy ironikus fiktív Ráth Károly főügyész öntözi tása és a Mészáros Károly elkedett, hogy lejárassa a kiegye- pert – olyat nem lehet leírni, amelyekkel a Borsszem levélben azt is kifejtette, hogy a növényeket az „esküdt- leni sajtóper, akit 1867
zésellenes erőket, elsősorban ami nem tetszik a kormány- Jankó. Új címet adtak például a kormánynak miért van szék” tartályból a „sajtótör- áprilisában ítéltek el. A hua függetlenségre törekvőket, nak, azaz bár hivatalos cen- a Borsszem Jankónak, ame- szüksége szubvencionált la- vény” csövön keresztül. moreszközök – stílusuk, kifikülönböző
és támogatta a kormányzat in- zúra nincs, öncenzúrát mégis lyek közül Az Üstökös változa- pokra: a „kormánynak fönnál- A kert szép lehetne, virágzik, nomultságok
tézkedéseit. A piacon kapható gyakorolniuk kell. Az újságírók tai a finomabbak: Borsszem lását bármily eszközzel lepkék repdesnek fölötte, de mértéke ellenére – hasonlók
volt még a Jókai Mór által még fenyegetése, bebörtönzése, a Muki, Borsszem (fa)Jankó. biztosítania” kell. Feladata, a növények („demokratia, al- a kormánypárti és az ellenhogy a „közvéleményt a kotmány, szabad sajtó, jólét, zéki vicclapokban: a gúnyos
maga részére hódítsa, és ál- függetlenség, népfönség”) nevek és újságcímek haszlandóul megtartsa”. Ezt úgy kókadoznak az öntözésétől. nálatát mindkét oldal hatáérheti el, ha „lapokat, s írókat A folyadéktól el fognak pusz- sos fegyvernek minősíthette,
fizet, melyek, s kik folytono- tulni, a kormányzat megsem- mert gyakran éltek azzal,
san az ország fülébe kürtölik, misíti intézkedéseivel ezeket mint ahogy azzal is, hogy a
hogy … a politikai boldogság az értékeket.
másik írói/szerkesztői komnon plus ultráját élvezzük”.
petenciáját kétségbe vonják,
A tömegre hatni, annak véle- Aláásott hitelesség lapja hitelességét aláássák.
ményét befolyásolni a korA sajtószabadság mértékét
mány alapvető érdeke, ha A Borsszem Jankó persze szintén pártpolitikai alapon
hatalmon akar maradni – egészen másként gondolko- ítélték meg: a kormánypárti
folytatja, majd rátér a Bors- dott. Nemcsak tiltakozott az lapok szerint túl nagy mértészem Jankóra: „Főképpen ellen, hogy Magyarországon ket öltött, míg az ellenzék a
szükséges egy szubvencio- nincs szabad sajtó, s hogy a sajtószabadság szűkülését
nált bolond lapot fönntartani. baloldal szerint a sajtótör- diagnosztizálta – mondta
… egy bolond lap nagyobb vényt a közvélemény elnyo- Tamás Ágnes.
Borsszem Jankó, 1868. április 19.
Jókai Mór egy levélben fejtette ki, hogy a kormánynak
miért van szüksége szubvencionált lapokra. A tömegre
hatni, annak véleményét befolyásolni a kormány alapvető
érdeke, ha hatalmon akar maradni, amit úgy érhet el, ha
„lapokat, s írókat fizet, melyek, s kik folytonosan az ország
fülébe kürtölik, hogy a politikai boldogság non plus ultráját
élvezzük” – írta Jókai Mór 150 éve. A kiegyezés mellett és
ellen kampányoló sajtó az élclapokban címmel tartott előadást nemrégiben egy konferencián Tamás Ágnes, az SZTE
BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék tudományos
munkatársa.

félelemkeltés, valamint az
Ausztriának való engedelmesség volt 1868-ban a magyar
kormány programja. A sajtószabadság mértékének megváltozása mellett az ellenzéki
lapok kritikával illették a kiegyezést támogató sajtóorgánumokat, és nemtetszésüket
fejezték ki amiatt is, hogy gombamód szaporodnak az országban a kormányt támogató
lapok.
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Juan Carlos Pastor: Én már tükörbe néztem

A napokban egyeztet a tulajdonos a MOL-PICK Szeged szakmai stábjával

rült nyernünk Kristianstadban. Igaz, volt két sérültünk, de ez nem lehet kifogás, kikaptunk, és végül
minden rosszul végződött
– mondta Juan Carlos Pastor
vezetőedző.

Gondban Juan Carlos Pastor.

klub másodedzője a Budakalász elleni történelmi pontvesztésről. Aztán jött az újabb

Ki Juan Carlos Pastor?

Juan Carlos Pastor jövő májusban lesz 50 éves. Pastor
2005-ben és 2006-ban Király Kupát, 2009-ben pedig
KEK-et nyert a Valladoliddal. A 2005-ös tunéziai világbajnokságon aranyérmet, a 2006-os svájci Eb-n ezüstöt,
a 2008-as pekingi olimpián pedig bronzérmet szerzett
a spanyol válogatottal, amit 2008-ig irányított. 2014ben a Szegeddel megnyerte az EHF-kupát.

Blama után blama

A szurkolók azt hihették, hogy
a BL-ben látható gyenge formára gyógyírt jelent majd a
hazai bajnokság, ahol
gyengébb csapatokkal
mérkőzött a PICK. Mégis,
pontot tudott szerezni az újszegedi sportcsarnokban a
Budakalász, amely 35 (!) gólt
szerzett, és a döntetlennel
megérdemelten vitt el egy
pontot Szegedről.
– Nem gondolom, hogy
bárki lenézte volna az ellenfelet. Mi mindig azt mondjuk,
soha senkit nem szabad fél-

Azzal kezdődött, hogy hazai pályán leiskolázta a Veszprém a MOL-PICK Szegedet, ami
után egymást követték a vereségek, sőt olyan blamák, amit nem engedhet meg magának
egy olyan profi kézilabdacsapat, mint a Szeged. Vannak, akik Juan Carlos Pastor vezetőedzőt okolják a kudarcokért, mert szerintük az általa játszatott szisztéma már nem korszerű, de ő nem dobja be a törölközőt. A csapat tulajdonosával, Csányi Sándorral egyeztet
a napokban a szakmai stáb, mert számára is csalódást keltők az eredmények.
A MOL-PICK Szeged ígéretesen kezdte a csoportküzdelmet a kézilabda Bajnokok
Ligájában, de aztán félúton
valami elromlott, és azóta
nem találja régi önmagát az
együttes. Olyan botlások
csúsztak be, amelyek az elmúlt években nem voltak jellemzők a csapatra. Emlékezhetünk, francia túrával indított a Pastor-csapat, amely
kikapott a Nantes otthonában. Utána négy mérkőzésből három győzelem és egy
döntetlen jött, utóbbi hazai
pályán, a mindmáig veretlen
címvédő Vardar Skopje ellen.

Nem gondolom, hogy
bárki lenézte volna
az ellenfelet. Mi mindig azt mondjuk,
soha senkit nem szabad félvállról venni.
Nagyon nehéz elmondani, mi történt
azon a meccsen…

Marko Krivokapic másodedző

Veszprémi zakó
Majd jött a Veszprém elleni
zakó, és mintha valami meg-

Csalódott tulajdonos

„Számunkra is csalódást keltők azok az eredmények,
amelyeket a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata
elért az elmúlt időszakban. December 20-át követően
a csapat tulajdonosánál vesz részt egyeztetésen a csapat vezetése, a szakmai stáb, ahol értékelik az elmúlt
időszakot. A megbeszélést követően a döntésekről tájékoztatjuk a közvéleményt” – írta a klub a honlapján.

tört volna. Öt meccséből
mindössze egyet nyert a csapat a legrangosabb európai
kupasorozatban, és olyan ellenfelektől kapott ki, akik
ellen eddig magabiztos győzelmeket arattak. Juan Carlos Pastor így értékelte
csapata nemzetközi szereplését.
– Két ciklusra lehet bontani az idei BL-őszt. Az első
ciklusban sikerült 7 pontot
megszereznünk a 10-ből.
Elégedettek voltunk ezzel az
öt meccsel. A második ciklusban 7-8 ponttal terveztünk,
amiből csak 2 lett. A Nantes
elleni hazai meccs nagyon
fontos volt, mert az ellenük
szerzett pontok duplán számítottak volna. A Löwennel
szembeni itthoni mérkőzés
döntő fontosságú volt, de
nem volt esélyünk, mert nagyon jól játszottak hét a hat
ellen. A Barcelona elleni
hazai mérkőzésen jól játszottunk, de utána mégsem sike-

blama: a Szeged 33– 33-as
döntetlent játszott Gyöngyösön, majd kikapott 24–22-re
Tatabányán

Elégedetlen
szurkolók

Érthető módon a sorozatos
rossz eredmények után a
szurkolók is elégedetlenek

Azért nem tudom, és nem is fogom feladni,
mert hiszek a munkámban. Tudom, hogy ez
eredményes. A korábbi csapataimnál ezt már
bizonyítottam. Ez egy jó szisztéma, csak jobban kell csinálnunk, mint az elmúlt időszakban. Lehet, hogy vissza kell lépnünk egészen
az elejére, és újra és újra végigcsinálni azokat
az alapokat, amiket egyébként tudunk, csak
most nem mennek.
Juan Carlos Pastor vezetőedző
vállról venni. Nagyon nehéz elmondani, mi történt azon a
meccsen… Nem volt elég kemény a védekezésünk, 35

A spanyol szakember viszont
nem dobja be a törölközőt.
– Azért nem tudom, és

voltak. Emiatt egyre hangosabbak lettek azok a hangok,
akik új vezetőedzőt követeltek a csapat kispadjára.

nem is fogom feladni, mert hiszek a munkámban. Tudom,
hogy ez eredményes. A korábbi csapataimnál ezt már bizonyítottam. Ez egy jó
szisztéma, csak jobban kell
csinálnunk, mint az elmúlt
időszakban. Lehet, hogy viszsza kell lépnünk egészen az
elejére, és újra és újra végigcsinálni azokat az alapokat,
amiket egyébként tudunk,
csak most nem mennek. Mindenkinek most egy kicsit több
időt kell szentelnie a kézilabdának, hogy újra működjön a
gépezet – mondta Juan Carlos Pastor, aki a klub hivatalos
oldalán úgy nyilatkozott, „egy
kapitány semmilyen helyzetben sem hagyja el a hajót. Hiszek a munkában, abban,
hogy újból sikeresek leszünk.
Nem adom fel egy pillanatra
sem, a munkában hiszek.
Ebben a helyzetben mindenkinek tükörbe kell néznie.
Nekem is! És én már tükörbe
néztem.”

Juan Carlos Pastor mondja és mutatja, mit kellene csinálni.
gólt kapni egy Budakalásztól
megbocsáthatatlan, és hát
kapusteljesítményünk sem
volt. Amikor megláttuk, hogy
ebből baj lehet, akkor nagyon
akartunk, de már nem ment –
mondta Marko Krivokapic, a

Pokoli nehéz folytatás vár a PICK-re

A Bajnokok Ligájában nagyon kemény folytatás vár jövőre a szegediekre. Négy forduló van hátra, amiből hármat idegenben vív meg a csapat: a Rhein-Neckar
Löwen, a Vardar Skopje és az FC Barcelona ellen.

2017. december 23., szombat

Programajánló

A 100 TAgú szTárzenekAránAk koncerTje
Időpont: december 26., kedd,
19 óra
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház
A Magyar Örökség díjas 100
Tagú Cigányzenekar sztárzenekara ad nagyszabású, kétfelvonásos ünnepi koncertet. A 30
fős sztárzenekar a 140 fős muzsikusgárda legjobbjait vonultatja fel. A zenekar Lendvai
Csócsi József sokszorosan kitüntetett főprímás és Ökrös
Oszkár Kossuth-díjas cimbalomművész vezetésével lép fel.
KARácSonyI dIxIe-gálA
Időpont: december 27.,
szerda, 19 óra
Helyszín: kisszínház
Házigazda a Storyville Jazz
Band. Vendégművészek: Janice Harrington (USA) és Frankie Látó. A dixieland műfaján
belül a New Orleans-i és chicagói stílus jegyei jól elkülöníthetően megtalálhatók, de a
későbbi szvingkorszak zenéjé-

ben is otthonosan mozognak a
muzsikusok, akik a hegedűsszólista Frankie Látó vezérletével szívesen ötvözik a
gipsyzenét a jazzel.
MAjdneM vAlAki
Időpont: december 28., csütörtök, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Udvaros Dorottya Majdnem valaki című koncertjén Hrutka
Róbert vezetésével egy olyan
zenekar közreműködik, amelynek tagjai a hazai zenei élet elismert muzsikusai.
kis eMber nAgy gonddAl jár
Időpont: december 30., szombat, 18 óra

˙
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ház tánckarának közreműködésével.
Helyszín: Belvárosi mozi
Dombóvári István önálló estje.
Az alacsony ember tényleg
mindig kompenzál? Minden
kisnövésűben ott lapul egy elfojtott Napóleon? Kimondhatjuk-e azt, hogy létezik
alacsonybűnözés? A mi komplexusaink vannak olyan jók,
mint a másoké? Többek között
ezekre a fontos kérdésekre is
keresi a választ Dombóvári István vadonatúj önálló estjében,
amelyben egyedül a poénok
nem szállnak majd alacsonyan. Vendég: Bellus István.
szilveszTeri gálA
Időpont: december 31., vasárnap, 17 és 20 óra
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház
Vidám óévbúcsúztató. A műsorban népszerű sanzon- és
musicalrészletek hangzanak el
Csorba Kata, Horák Renáta,
Szilágyi Annamária, Egyházi
Géza, Sándor Péter, valamint
Szélpál Szilveszter előadásában, a Szegedi Nemzeti Szín-

TesTről és lélekről
Időpont: január 1., hétfő,
18.15 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Enyedi Ildikó Arany Medve

Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Budapest Bár zenekarral
lép fel az esten Németh
Juci, Rutkai Bori, Ferenczi
György, Kollár-Klemencz
László, Kiss Tibor és Mező
Misi.

BÚÉK 2018 – Óévbúcsúztató utcabálmaraton
a Széchenyi téren
20 óra: BÚÉK 2018. Warm Up: DJ
Krizs . 21 óra: Gypo Circus-koncert. 23 óra: Kelemen Kabátban
élő koncert. Éjfélkor: BÚÉK 2018
– Ünnepi tűzijáték. A tűzijáték
után 0 óra 30 percig Kelemen Kabátban élő koncert ráadás. Éjjel 1 órától: utcabál az Útközband zenekarral (képünkön).
díjas filmje, amelynek főszereplője, Borbély Alexandra
kapta decemberben a legjobb
európai színésznőnek járó
díjat, az Európai Filmdíjat.
budApesT bár – iTT vAn
A város Turné
Időpont: január 3., szerda, 19
óra

újévi zenepArádé
Időpont: január 5., péntek, 19
óra
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház
Újévi zenés műsorra csábítja
a közönségét a Szegedi
Szimfonikus Zenekar, amely
ezúttal a könnyedebb műfajra vált. Bizonyítani fogják,

hogy otthonosan mozognak
a nosztalgia világában is, és
produkciójukkal
mosolyt
csalnak az arcokra. Vezényel:
Gyüdi Sándor és Balogh Sándor, műsorvezető: Lukácsházi
Győző,
rendező:
Toronykőy Attila.
újévi opereTT- és MusicAlgálA
Időpont: január 5., péntek, 19
óra
Helyszín: újszegedi sportcsarnok
A világhírű operett- és musicaldallamokat a Budapesti
Operettszínház szólistái –
Oszvald Marika, Szulák Andrea, Dolhai Attila, Kállay Bori
és Mészáros Árpád Zsolt – és
balettkara, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tánckara
és a debreceni Kodály Filharmonikusok adják elő. Többek
között Kálmán Imre, Lehár
Ferenc, Johann Strauss,
Lévay Szilveszter legnépszerűbb operettmelódiái mellett
felcsendülnek részletek az
István, a királyból, a Cabaretból, a Hairből, az Evitából és
a West Side Storyból.

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre, illetve 2 belépőt az IH Rendezvényközpontba a Kiscsillag január 9-i koncertjére? Akkor játsszon
velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu
e-mail-címre, vagy postai úton a Szegedi Tükör 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. címre! Beküldési határidő: 2017. december 29. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
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Szeged anno

Horoszkóp

KOS (III. 21–IV. 20.)
Lehetősége
lesz
megosztani családjával egy Ön számára
fontos pillanatot. Így még jobban fogja azt élvezni, mint
ahogy képzelte. Szerencseszámai: 5, 12, 14, 34, 50.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Az ünnepek alatt
többször is nagy
szerencse éri. Nyugodtan élvezze ki
ezeket a kellemes pillanatokat, de ne szálljon a fejébe a
dicsőség. Szerencseszámai:
25, 31, 67, 89, 90.
iKrEK (V. 21–Vi. 21.)
Egy jóbarátjának nagyobb szüksége lesz
a segítségére, mint
valaha. Nem fog tétovázni, mert jól tudja, hogy Ön
is bármikor számíthat rá. Szerencseszámai: 1, 26, 39, 61,
80.
ráK (Vi. 22–Vii. 22.)
Általában megfontolt
és kimért, de az ünnepi rohanásában hajlamos elveszteni a fejét.
Ha úgy érzi, semmire nincs
ideje, kérjen segítséget barátaitól. Szerencseszámai: 11,
21, 31, 42, 63.
oroSzLáN (Vii. 23–
Viii. 22.) Nem akarja
elkötelezni magát,
mert még szabad
szeretne maradni. Már csak
pár napja maradt, mert év
elején megtalálhatja a nagy
szerelem. Szerencseszámai:
17, 23, 38, 77, 88.
Szűz (Viii. 23–ix. 22.)
Bárhogy is próbálkozott az elmúlt időkben, nem alakultak
úgy a dolgai, ahogy tervezte. Ne adja fel! Az új évet
már új emberként kezdheti.
Szerencseszámai: 9, 21, 33,
44, 55.
MÉrLEg (ix. 23–x.
22.) Pozitív világ-szemlélete és jókedve miatt szeretnek az emberek a környezetében lenni. Ez az ünnepek alatt lesz igazán érezhető.
Szerencseszámai: 20, 30, 40,
50, 60.
SKorpió (x. 23–xi.
21.) Számtalan alkalma lesz az ünnepek alatt, hogy új
párkapcsolatot kezdjen, úgyhogy ne kötelezze el magát
már rögtön az első találkozón.
Szerencseszámai: 5, 18, 31,
47, 87.
NYiLAS (xi. 22–xii.
21.) Hajlamos többet
ígérni, mint amennyit
be tud tartani. Az új
évben figyeljen erre,
mert könnyen elhagyhatják a
barátai és az ismerősei. Szerencseszámai: 3, 33, 45, 77,
88.
BAK (xii. 22–i. 20.)
A közösen átélt élmények, legyen jók
vagy rosszak, szorosabbra fűzik kapcsolatát a kedvesével. Hamarosan mindkettőt meg fogja
tapasztalni. Szerencseszámai: 22, 43, 51, 66, 85.
VízöNTő (i. 21–ii.
19.) Jellemző Önre, hogy mindig
másra vágyik. Sose
jó, ami éppen van. Az
új esztendőben változtasson ezen, különben nagyon
szomorú éve lesz. Szerencseszámai: 11, 24, 40, 62,
79.
HALAK (ii. 20–iii.
20.) Nem viseli el,
ha mások parancsolgatnak Önnek.
Óriási változást hozhat az
életében az új év, olyat,
amire most még gondolni
sem mer. Szerencseszámai:
37, 46, 51, 68, 78.

2017. december 23., szombat
Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése
pályázatot hirdet a
Szegedi Nemzeti Színház
(6720 Szeged, Vaszy Viktor
tér 1.) főigazgatói munkakörének betöltésére öt évre
– 2018. július 1-től
2023. június 30-ig – szóló
határozott idejű munkaviszonyban.
Részletek a www.szegedvaros.hu internetes oldalon.
Szeged Megyei Jogú
Város Közgyűlése
pályázatot hirdet
a Szegedi Szimfonikus
zenekar (6720 Szeged,
Széchenyi tér 9.) igazgatói
munkakörének betöltésére
öt évre – 2018. július 1-től
2023. június 30-ig – szóló
határozott idejű munkaviszonyban.
Részletek a www.szegedvaros.hu internetes oldalon.

Téma volt a Széchenyi tér rekonstrukciója a legutóbbi
városi közgyűlésen, ahol Nagy Sándor alpolgármester
elmondta, nagyjából az 1930-as évek közepére alakult
ki a tér jelenlegi formája. A Széchenyi tér arculatát alapvetően a nagy árvíz után a körülötte felépült eklektikus
paloták határozzák meg. Az elképzelések szerint új bur-

December 23.
szombat

1/–1
Viktória,
Niké

85 ÉVE SzüLETETT
DoMJáN EDiT SzíNÉSzNő, aki 1954 és
1960 között Szegeden játszott. A főiskolán ismerkedett meg Kaló Flóriánnal,
akivel összeházasodtak,
de később elváltak. 1972ben találkozott Szécsi Pállal, akitől teherbe esett, de
elvetette magzatát. Tíz hónapig tartó szenvedélyes
szerelem után elváltak útjaik. A 40. születésnapja
utáni napon önkezével vetett véget életének.

kolatot kap majd a sétatér, és megújulnak a zöldfelületek. Ha elkészülnek a tervek, bemutatják a lakosságnak. Addig is egy felvétel a térről 1883-ból, ahol
hosszú évtizedekig piac működött. Jobbra a Postapalota, balra hátul a színház épülete (fotó: Fortepan/Fődi
Gábor).

Időjárás-előrejelzés Szegedre: gyakran felhős lesz az ég
December 24.
vasárnap

December 25.
hétfő

December 26.
kedd

December 27.
szerda

December 28.
csütörtök

December 29.
péntek

3/–1
ádám,
Éva

3/0
Karácsony,
Eugéna

3/0
Karácsony,
istván

4/0
János,
Fabióla

5/1
Kamilla,
Apor

6/2
Tamás,
Tamara

Top 10 könyv

1. Bödőcs Tibor: Addig se iszik
„Mikor a szerzőt megismertem, még nagyképűen
vallotta: „Hárman nem írunk: Szókratész, Jézus és én.”
Aztán megtört, és írni kezdett...”
2. Fa Nándor: Magad, uram
Egy élő legenda, a legsikeresebb hazai vitorlázó, az első
magyar, aki saját kezűleg épített hajójával megkerülte
a Földet. Fa Nándor mindig az ár ellen hajózott…
3. Leiner Laura: Ég veled
Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy
évvel ezelőttig, egy családi tragédia azonban mindent
megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a
hétköznapokat...
4. Yuval Noah Harari: Homo Deus
5. Ken Follett: A tűzoszlop
6. Jeff Kinney: Egy ropi naplója – Lépjünk le!
7. Vekerdy Tamás: Belső szabadság
8. Ungváry Krisztián: A szembenézés hiánya
9. Jo Nesbo: Szomjúság
10. Meik Wiking: Hygge – A dán életérzés, amely
boldoggá tesz
Forrás: bookline.hu

Anyakönyvi hírek

Forrás: koponyeg.hu

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT: 2017. 12. 09én Zeleznik István és László
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Gazdik Nórának 2017. 12.
03-án Zalán; Kristó Istvánnak és Fodor Mária Ágnesnek 2017. 12. 02-án
Annamária; Mikus Krisztiánnak és Zabos Tímeának
2017. 12. 03-án Hunor; Papp
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Sándornak és Kovács Katalinnak 2017. 12. 06-án Lili
Zoé; Zölei Dánielnek és Szénási Ráhelnek 2017. 12. 02án Lea utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!
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