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Fideszes lakájmédia Szegeden
Idevezényeltek mindenkit, aki él és mozog.

Újra nyitva
a kiskörút
Két irányban
ismét járhatnak az autók
egy-egy
sávon.

10.

4.

3.

A gondoskodó
város
2100 rászoruló
család kap karácsonyi csomagot
az önkormányzattól.

Zsebben a vb-indulás
A Fiona Fitness több versenyzője is kvalifikálta magát a világbajnokságra.

Botka László: Szeged erejét
Karácsony előtt beköltözhetnek
az összetartó, szolidáris közössége adja
új otthonaikba a nyertesek

– Már többször pályáztunk, és most
végre összejött, ráadásul majdnem mi
kaptuk a legtöbb pontot a pályázatunkra
– mondta boldogan
Orbán Viktória a városházán, ahol Botka
László polgármester
köszöntötte a héten a
szociális-bérlakásprogram idei utolsó
pályázatának nyerteseit. Az ünnepélyes
eredményhirdetésen
újabb 45 önkormányzati szociális bérlakás
talált gazdára. Orbán
Viktória a párjával, Kovács Mihállyal és
három gyermekükkel
a Csongrádi sugárútra
költöznek egy 2+2-es
lakásba. Eddig egy
szobában éltek öten.
– Nagyon jól jött a nagyobb lakás, ami sokkal olcsóbb, mint egy
albérlet – mondta
Orbán Viktória.
Folytatás az 5. oldalon

Botka László polgármester
és Kiss-Rigó László megyés
püspök gyújtotta meg az
első gyertyát a hatalmas
Dóm téri adventi koszorún.

– Újra itt van a karácsonyi várakozás, az advent időszaka.
Szeged évről évre szebb! Gyönyörű fényárban úszik a város,
a tereket belakták a karácsonyi vásárok, idén pedig új látványosságok, a Dóm téren
korcsolyapálya, a Széchenyi
téren pedig óriáskerék várja a
látogatókat – kezdte köszöntőjét Botka László.
– A karácsony a legszentebb, legszemélyesebb családi
ünnep, mégis nagyon fontos
és szép hagyomány, hogy advent minden vasárnapján közösen, együtt gyújtjuk meg a
gyertyát. Ezzel is kifejezzük,
hogy legfontosabb értékeinkben mindannyian egyek vagyunk, mert mindenkinek

Orbán Viktória és családja. Nagyobb lakásba költözhetnek
az önkormányzat segítségével.

Ady előtt tisztelegnek

Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából – a költő
születése napjától a halála napjáig, január 27-ig – hatvanhét Ady-verset szavalnak el a szegedi színészek, amit közzétesznek a neten. A Szegedi Tükör is tiszteleg a nagy költő
emléke előtt a Lázár a palota előtt című versével. 9. oldal

Pali bácsi
két év alatt ért
körbe
a városon

Gyerekkora óta szeretett
fényképezni Gazsó Pál. Szegedet viszont akkor fotózta
végig házról házra, amikor
az IKV-nál kezdett dolgozni,
és ezt a testhezálló feladatot kapta. Mellékes keresetnek pedig több lepusztult
ház bontásán is dolgozott.
Várostörténeti sorozatunkat
olvasóink emlékeivel folytatjuk.
Bővebben a 6. oldalon

Több százan gyűltek össze a Dóm téren, ahol az első
gyertyát Botka László polgármester és Kiss-Rigó László
megyés püspök gyújtotta meg.
fontos a remény, a szeretet, a
karácsony üzenete – folytatta
a polgármester. Botka hangsúlyozta, karácsonykor számtalan szervezet szervez karitatív
akciót. Az önkormányzat idén
2100 ajándékcsomagot juttat
el a rászorulóknak.

– Szeged egy élhető, öszszetartó, szolidáris közösség.
Ez adja a város erejét! Védjük
meg ezt, ehhez adjon erőt
advent és karácsony szelleme – zárta ünnepi beszédét Botka László.
Folytatás az 5. oldalon

Szabó Bálint felmarkolta a (milliós?) sikerdíjat,
amelynek az összegét továbbra sem árulja el

Számolnak. Szabó Bálint és Lázár János.
Szabó Bálint továbbra sem árulja el, mennyi sikerdíjat kapott
a Szeviép-károsultak jogi képviselőjeként, sőt azzal „takarózik”, hogy a sikerdíjat nem ő kapta, hanem a cége, amelynek
egyszemélyi tulajdonosa. Bejelentette, megválik a Likvid Kontroll Kft.-től.
Szabó Bálint 2006-ban költözött Szegedre, ahol kezdetben
porszívóügynökként dolgozott,
majd 2011-ben létrehozta a
követeléskezeléssel foglalkozó
Likvid Kontroll Kft.-t, amelynek
alapításától ügyvezetője és

egyszemélyi tulajdonosa. A
szeged.hu azt írta, a céginformációs adatok szerint Szabó
cége ellen öt végrehajtás indult az utóbbi két évben. Legutóbb 2018. november 26-án
került NAV végrehajtási határo-

zat a Likvid Kontroll Kft.-re,
amely – mint ahogy a korábban indított végrehajtások –
pár nap elteltével lekerült a
cégről.
„A Szeviép-ügyben nincs
olyan károsult, akivel ne vettem volna fel a kapcsolatot.
Mind a 150 eddig kifizetett
Szeviép-károsultról tudom,
hogy kicsoda. Nagy részükkel
vagy jogi, vagy pedig egyéb
kapcsolatban állok. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkivel
szerződéses viszonyban állok,
és még kevésbé jelenti azt,
hogy akár a sajtónyilvánossága
előtt megjelent károsultak egy
része is fizetett volna számomra sikerdíjat” – mondta
Szabó Bálint a november 27-i
sajtótájékoztatóján.
Folytatás a 4. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „A második világháborút végül Dózsa László (1942–) nyerte meg,
bár közben többször agyonlőtték.” Konok Péter történész
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Mindenkit idevezényeltek, aki él és mozog

Jobboldali lakájmédia Szegeden
Egyetlen célja van az összes
Fideszhez köthető lapnak, televíziónak, internetes oldalnak: – szó szerint – elpusztítani Botka Lászlót és a regnáló szegedi városvezetést.
Nincs pardon, semmi nem
számít. A helyi szolgamédiához a cél érdekében mindenkit idevezényeltek, aki csak él
és mozog.

A szegedi médiahelyzetet a
Magyar Narancs így foglalja
össze:
• Belénessy Csaba „segíti” az Egyetem Televízió mihamarabbi elindulását. Róla
azt kell tudni, hogy állítása szerint pacifikált Szegeden és Pécsen: a magyar televízió regionális stúdióiban dolgozó kollégák demonstráltak a pénzükért. A pacifikálás azt jelentette:
páros lábbal rúgott ki gyakorlatilag mindenkit, aki szólni mert.
• Kobza Miklós a miniszterelnök tanácsadójának, Habony Árpádnak a stábjába tartozott, szerkesztette
Orbán Viktor Facebook-oldalát, egy ideig a kormányfő fotósa is volt, majd két évig volt
a közmédia, az MTVA sajtófőnöke. Most a Déli Szó című
lapban és a szegedmán H. Kovács László néven „ír”.
• Kapitány Gergely Páva
Zsolt polgármester bizalmi
embere volt Pécsen, most a
szegedma.hu-n őrjöng napi
szinten Arnold Lajos álnéven.
Történik mindez úgy, hogy
közben a szegedma csodálatos gyarapodáson ment át.
Kevés nála sikeresebb (média)vállalkozás létezik ma az
országban – írta meg a szeged.hu,
amely sorozatot közölt a szegedmáról.
De jegyezzük meg
velük kapcsolatban azt is,
mindezt az egyik legsikeresebb (még) háttérben lévő oligarchának, Mészáros Lőrinc
bizalmi emberének, Szijj Lászlónak (képünkön) köszönhetik.
Mészárost vagy Garancsi
Istvánt nem kell senkinek bemutatni az Orbán közelében
gazdagodó oligarchák közül.
Szijj László viszont szerényen
meghúzódik a háttérben. A Tiszakécskéről induló milliárdos,
a Duna Aszfalt tulajdonosa Budapesten, egy Gellért-hegyi

A Déli Szó szerkesztősége.
luxusvillában lakik, luxusjachton nyaral, és magánrepülőgéppel jár focimeccset nézni
vagy éppen Forma–1-es futamra. Ő Magyarország hatodik leggazdagabb embere, aki
a Botka Lászlót lejáratni akaró
szegedma mögött állt a nagy
sajtóegyesítésig.

A pécsi
kampánytanácsadó

Páva Zsolt pécsi polgármester
2009-es kampánytanácsadója, Kapitány Gergely a szegedma jelenlegi főszerkesztője. Rendszeresen „ír” Arnold
Lajos néven – írta a szeged.hu.
Dolgozott a Dunántúli Naplónál, aztán elment a Hír TVhez, a Célpont első csapatában volt benne. Onnan egyenes út vezetett az Echo TV-hez.
2009-ben a pécsi polgármester, Páva Zsolt kampánytanácsadójává lépett elő, aztán
több önkormányzati cégtől és
városházától kapott kommunikációs és tanácsadói megbízásokat, 2009–2015 között
informátoraink szerint körülbelül 40 milliós értékben. Ezután
hozta létre saját honlapját, az
OK Pécset, amiről azt állítja,
hogy „független”. Együtt dolgozott Várhegyi Attilával – igen,
azzal a Várhegyivel, akit szolnoki polgármesterként korábban jogerősen hűtlen kezelés
miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek –, akivel aztán
összeveszett részben a „független” honlap miatt, de az is
benne volt az összeveszésben,
hogy inkább Pávához és a
pécsi ősfideszesekhez húzott.
Róla azt is tudni kell, hogy
két perben is izgulhat, nehogy

elítéljék. A szabadpécs információi szerint magánvádas
büntetőperben mondták ki bűnösnek Páva Zsolt pécsi fideszes polgármester korábbi
kampánytanácsadóját. Az elsőfokú, nem jogerős határozat
szerint Kapitány Gergely bűnös, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazásban
találták vétkesnek. Az ítélet
szerint 500 ezer forint pénzbüntetést kell fizetnie, és 10
ezer forintos eljárási illetéket,
ha ezt nem teszi meg, 200
napos elzárásra változik a büntetése.

őszén kezdték el letelepíteni
Szegedre Pécsről és Budapestről a „karakterbérgyilkosokat”, akik bulvár- és közéleti
trash (magyarul szenny-) stílusra váltottak a szegedmánál.
Ennek jellemzője az aljasság,
mocskosság, manipulálás, álhírek. Emiatt sokan ott is hagyták a szerkesztőséget.
Voltak, akik az addigra már
Fidesz-befolyás alá került Délmagyarországban folytatták a
munkájukat, mások a Lázár
Jánoshoz kötődő promenad.hu-hoz kerültek, így a szegedma korábbi főszerkesztője,
Pintér M. Lajos is, akinek egy

Hazudós H. Kovács

H. Kovács megjelenésére sokan elhúzódtak, nem tudták elviselni rikácsoló kötekedéseit csapata védelmében, forintos
tarhálásait. Barátai nem voltak, még a többi Fradi-drukker
sem fogadta be maga közé. Mások viszont közelebb jöttek,
mert Kovács lendületesen és színesen tudott hazudni, ezért
is ragadt neve elé a H betű. (Moldova György: Ferencvárosi
koktél)
Egy másik büntetőügyben
is rezeg neki a léc. Kétrendbeli,
társtettesként elkövetett rágalmazásban találta bűnösnek a
Pécsi Járásbíróság Kapitány
Gergelyt, az OK Pécs főszerkesztőjét, Páva Zsolt korábbi
kampányfőnökét, illetve öt volt
Zsolnay-dolgozót. Egy 2017
elején közölt, ám azóta a netről
eltüntetett videóban a volt dolgozók a gyár tulajdonosát vádolták meg egyebek mellett
lopással. A próbára bocsátás
időtartama egy év.
Kapitány egyike azoknak a
fideszes ejtőernyősöknek, akik
a szegedma nagy „átváltozását” végigcsinálták: 2017

politikai blogon – amelyet több
nem baloldali bloggerrel vezet
– kedvenc kifejezései a tockos
és a saller. Közben pedig
Csongrád megyei sajtódíjat vehetett át, valószínűleg ezeknek
a szavaknak a rendeltetésszerű használatáért.

A hazudós

Migránsügyi szakértővé fejlesztette magát a szegedmánál és annak nyomtatott
változatánál, a Déli Szónál
Kobza Miklós. Orbán Viktor bukott fotósa H. Kovács Lászlóként jegyzi írásait.
Kapitány Gergelyhez ké-

pest Kobza Miklós kifejezetten
szolid, visszafogott karriert
mondhat magáénak. Vele kapcsolatban a lényeget a 24.hu
foglalja össze a legjobban:
„Kobza 2016 februárjában lett
az állami médiavállalatnál először az MTVA sajtófőnöke,
majd 2016. november 15-étől
egészültek ki feladatai a hirado.hu, illetve az MTVA egyéb
online és teletextes tartalmainak felügyeletével az MTVA
leányvállalatának tartalomigazgatójaként.
Kobzát egyébként 2016
szeptemberében komoly bírálat érte az MTVA-s szakszervezetek és üzemi tanács részéről, alkalmatlannak nevezték
őt. Főnökei azonban nem osztották ezt a véleményt, ezért
továbbra is a helyén maradhatott, sőt, nem sokkal ezután
kapta a tartalomigazgatói kinevezését. (Ekkoriban jelentős
személyi változásokra került
sor a Híradó online szerkesztőségében, többeket elküldtek
vagy máshová helyeztek át az
állami médiavállalatnál.)”
Kobza H. Kovács László
néven dolgozik a szegedmánál. A közmédiából májusban
távozott, de nem sokáig hagyták az út szélén őt sem. Közben a „megreformált” Hír TV
egyik Heti hetes jellegű beszélgetős műsorában is föltűnik.
De Kobza Miklós volt az is, aki
a 888.hu szerzőjeként bűnözőknek és hazaárulóknak állította be a szerkesztőségekbe
beépített nemzetbiztonsági
embereket telepíteni akaró,
később visszavont belügyminiszteri javaslat ellen tiltakozó
újságírókat. És ő volt az is, aki
egy vesztes per után az Átlát-

Bátorság

A szegedmánál azért
nem volt zökkenőmentes
az átállás. Emlékezzünk
csak arra, hogy tavaly november 10-én egy hamisított levelet tett közzé a
portál, hogy lejárassa
Szabó Sándor országgyűlési képviselőt. A politikus
aznap telefonon hívta a
szerkesztőséget, és a
szakmai vezetőt kereste,
azonban sem Pintér M.
Lajos, sem Kapitány Gergely nem vallotta magát
főszerkesztőnek. Szabó
Sándor büntetőfeljelentést tett az ügyben.
szónak fizetett 15 ezer forinthoz, a perköltség feléhez az
alábbi közleményt írta oda:
„Vegyetek rajta Rivotrilt meg
Xanaxot, jó sokat!” A Sargetinijelentésről pedig azt gondolja,
„egy sajátos nyugat-európai
politikai rasszizmus megnyilvánulása”.

A szegedma tegnap

A szegedma „a szegedi internetes hírportál, elsősorban a
nemzeti, polgári és konzervatív
értékek tudatos megőrzésére
és ápolására” jött létre 2008ban. A fenti felsorolásból mára
semmi nem maradt, a nemzeti, polgári és konzervatív jelzőkkel fölösleges foglalkozni,
viszont az kijelenthető: értéket
réges-régen nem őriznek és
ápolnak, tudatosan végképp
nem. (A Déli Szó, a szegedma
nyomtatott formája ugyancsak
tíz éve indult.)
Oláh János Fidesz–
KDNP-s önkormányzati képviselő alapította, hogy a következő, 2010-es önkormányzati
választáson sikeresen szerepeljenek Botka László polgármester ellenében. Az alapításnál ott volt az akkor már tízéves Leonardo Kft. élén Bonifert
Gáborral. Az ügyvezető, aki
amellett, hogy igazgatta a
cégét, a Csongrád Megyei Közgyűlésnek is volt a sajtófőnöke,
manapság pedig a Délmagyarország főszerkesztője. Együtt
kezdtek a szegedmánál Pintér
M. Lajossal, aki mostanra a vásárhelyi promenad.hu főszerkesztője. A bérhírportált Lázár
János embere, Csepreghy
Nándor felügyeli.
Így indult a nagy polgári értékőrzés. Hogy pénz honnan
volt erre folyamatosan, az nagyon jó kérdés – közölte a szeged.hu.
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Fidesz-központ vezérli a Délmagyart

Egyetlen kézbe került a jobboldali média – jön a teljes agymosás

November 28-án Mészáros Lőrinc tulajdonába került a Délmagyarország, amely azonnal
bekerült a Liszkay Gábor vezette gigantikus fideszes médiaholdingba, ahol ott van a
Déli Szó és a szegedma mellett a teljes jobboldali média.
Innentől központi fideszes agy
vezérli az egész jobboldali sajtót. Sokak szerint most jön
csak igazán a Délmagyarország teljes lebutítása.

Orbán egy kipróbált emberre
bízta a teljes jobboldali médiát,
Liszkay Gábor került a gigantikus médiaholding élére – írta az
Index, amely megrajzolta Liszkay életútját. Azt írták, hogy miután a Fidesz 2002-ben elbukta
a választást, Liszkaynak komoly
szerepe volt abban, hogy a Fideszhez tartozó sajtót ne csak
egyben tartsa, de erősítse is.
Pethő Tibor A Magyar Nemzet története című nemrégiben
megjelent könyvében azt írta,
hogy miután Liszkay 2000-ben
teljhatalmat kapott a Magyar
Nemzetben, az addig mérsékelt lapból ő csinált harcias
hangvételű pártújságot, és

Kisgömböcként mindent bekebelezett a Fidesz. Orbán a címlapsztori minden megyei
lapban. Képünk illusztrációs infografika
neki volt köszönhető, hogy
egyre többször közölt a Magyar
Nemzet ellenőrizetlen információkat. Liszkay a Fidesz 2006os veresége után a Hír TV-t is
ugyanúgy formálta át, ahogy az
ezredforduló után a Magyar
Nemzetet. Nem önálló, kritikus
jobboldali, hanem a Fideszhez
lojális újságírókat akart látni,
így sok olyan szakember távozott a Hír TV-től, aki nem bizonyult elég „alázatosnak”.
A Liszkay által uralt fideszes
sajtó jellemzően csak a Fidesz
ellenfeleivel volt harcias, a párt-

Találgatjuk, merről fúj a szél. Ha Katalin locsog, karácsony
kopog, ha Katalin kopog, karácsony locsog. A szegedi időjárás valahogy mindig eltér az országostól.

tal vagy a párthoz közel álló vállalkozók szent teheneknek számítottak. Különösen azután,
hogy a Fidesz 2010-ben ismét
hatalomra került. Pethő visszaemlékezése szerint ezután kézileg vezérelték az újságot, kis
túlzással a Fideszből mondták
meg, hogy miről, hogyan írjanak.
2016-ban a Fidesz beszántotta a Népszabadságot, a lapot
kiadó Mediaworks élén is Liszkay Gábor tűnt fel. A 2018-as
választások után Liszkay vezényelte le a Hír TV visszafoglalását is – írta az Index.
Az Átlátszó számításai szerint 457 cég került néhány óra
alatt egy kézbe, miután a Mészáros Lőrinc által tulajdonolt
Mediaworks felvásárolta Liszkay
Gábor, Andy Vajna, Heinrich Pecina és Puch László médiaérdekeltségeit, majd mind a
Közép-európai Sajtó és Média
Alapítványhoz csatlakozott a Hír
TV-től az Origón át a Mandinerig.
Közleménye szerint az alapítvány idén ősszel többek között

azzal a céllal kezdte meg működését, hogy a magyar írott sajtókultúra fennmaradását segítse.
„Meggyőződésünk szerint ez
egyszerre szolgálja az olvasók
érdekeit és a polgári értékrend
képviseletét.”

A vicclap is
beolvadt

A közismert internetes
viccportál, a Hírcsárda is
azt közölte: beolvadt a
Nagy Jobboldali Családi
Körbe. „Maximálisan elkötelezettek vagyunk a
félretájékoztatás,
az
uszító csúsztatások és az
átlátszó, saját érdekeket
szolgáló hazugság mellett, és továbbra is minden erőnkkel azon
leszünk, hogy oldalunkon
a valósággal semmilyen
érintkezést nem mutató
információk jelenjenek
meg” – írták.

Megfigyeltem, a rádióban az „országos előrejelzés” leginkább Pest
környékére és a Dunántúlra vonatkozik. A Duna választóvonala mellett Kecskemét is egy láthatatlan vízválasztó. Elindulsz Szegedről az
ötösön szakadó esőben, ám Kecskeméttől szikrázó napsütésben
roboghatsz tovább. Júniusban egy arasznyival alacsonyabban szálltak a fecskék, majd augusztus és szeptember aszályos őszt hozott.
November végén dérkucsmában dideregnek a hajnalok. Cudar idők.
Széldzseki elég lesz, vagy inkább télikabátot vegyünk? Emlékszem.
Anyu…, persze, hát hogyne: sapka-sál! Belevarrtad a kabátom ujjába
a kesztyűmet, hogy el ne vesszen. Hótaposók.

Mínuszegy

Találgatjuk, milyen karácsonyunk lesz. Feketén, fehéren?
Szegeden bizonyosan színes-fényes – erről éppen idejében
gondoskodtak ebben az évben. Villanykörtés óriáskerék
köröz, rénszarvasszán siklik, és lámpafényes korcsolyapálya
táncol a fényfüzérek szép függönye előtt. Forralt boros narancsillatfelhőkben ámulunk. Bámulatos csillogás.
Hétvégenként újabb és újabb gyertyák fényei lobbannak
fel a Dóm téren díszelgő adventi koszorún. Lassan, de látványosan megújuló utak, terek és parkok. Téli képen aranyozott
karácsonyfa díszkeretben. Cifra dobozos szögedi papucs és
nemzeti színű szalaggal átkötött pirospaprika. Porcukros háztetők felett szürke füstpamacsot pipál az öreg kémény. Zúzmara csipkézi a faágakat. A madáretetőből mézesgolyót
csipegetnek az őszapók. Lassan deresedünk.

Frontátvonulás

Ismét járható a Tisza Lajos körút

Találgatod a zeneszámokat és a filmrészleteket az éterben. (Reszkessetek, betörők!) Tibi bácsi retró slágerekkel: éjjel-nappal. Szántá…
márííjjáá…páráppáppáppáráráá… Két tűz között láthatatlan vezérhajó. „Szegedre mind, pesti srácok!” Szócsata. Gyüttmönt sárdobálás szógolyókkal. Soknevű hercegúrfik hordanak össze hetet-havat,
számolatlan. Benedek Elek naponta fordul egyet a sírjában.
Médiazörej. (Télapu!) Zajvédő falakat építünk magunk köré.
Friss hír a közlekedőknek: szóátfúvások nehezítik a tisztánlátást
és hóakadályok az előrejutást. Gyakoriak a szótorlaszok, pedig hóekéink felkészültek a rekordkemény télre. A nagyszínpadon udvari
bohóc magánszámol. Krumpliorr, paprikajancsi palacsintasütővel,
satöbbi. Fecseg a felszín…, de tényleg. Ez is az életünk része? Tíz
centi hó esett. Végre. A padlásról lehozza majd Apu a szánkót.
Nosza, hógolyózzunk egyet délután! Felejthetetlen szócsaták. Hópehelypaplan. Hajóvonták találkozása tilos! Szív küldi.

Egy-egy sávon ismét járható a felújított Tisza Lajos körút mindkét irányban. A Bódogh
János utcai ideiglenes megálló helyett a 36-os és 32-es buszok a Földváry utcában, a Honvéd
téri végállomáson állnak meg, és a Tisza Lajos körút felé fordulnak vissza. A Tisza Lajos körúti
buszmegállókat megnyitották. A Petőfi Sándor sugárút 5. előtti ideiglenes buszmegálló továbbra is használatban marad a Gogol utcai buszmegálló megnyitásáig. A jelzőlámpák átmenetileg sárgán villognak, a környező utcákban megszűnt a forgalomkorlátozás.

Esik a hó. Hull, csak hull, és hózik. Nem piros, de hófehér. A nagyszakállú ős-öreg megrázta a köpönyegét. Szelíden szendereg a
megbékélt város. Lecsendesedés. Halkulnak a szócsaták, és a sehonnai paprikajancsik is elássák talán néhány napra a szócsatabárdot. Piros féklámpák pettyezik valószínűtlenül színesre a
hópelyheket. Piros hó esett? Mégsem. Kora reggel mínusznégy, a
déli órákban pluszegy.
Derült égbolt. Téli napsütésben szikrázik a jég. Holnapután
Kék Tisza-keringőt járunk majd boldogan, csak te meg én. Piros
sapkás kisgyerek húzza-vonszolja maga után a csövekből hegesztett vasszánkót. Semmi sem moccan a jégben. Ezüstös tükrébe mirelitfosszíliák – aprócska légbuborékok – dermedtek.
Némán várják a tavasz első, langyos-zöld sugarait.
Jöjjön, édesanya! Kikapcsolom a tévét, s üljünk az asztalhoz
végre. Itt egy kispárna, támassza meg a derekát! Meggyújtjuk a
negyedik gyertyát, hisz odafenn ragyog a betlehemi csillag. Az igazság beszéde egyszerű. Legyen békesség köztünk mindenkor!
Tóth A. Péter

Andy Vajna tavaly ősszel vette meg a Délmagyarországot, a Kisalföldet és a Borsot kiadó Lapcom Zrt.-t. A filmügyi biztos információink szerint ezt írta búcsúlevelében
a délmagyarosoknak: „Amint már értesülhettetek róla,
a napokban értékesítettem a Lapcomot. Örülök, hogy az
elmúlt valamivel több mint egy évben veletek közösen
sikerült megőriznünk a Lapcom meghatározó pozícióit
a nyomtatott sajtóban, az internetestartalom-szolgáltatói piacon, valamint a nyomdai szektorban.”

Móraváros két óvodájának udvara újult meg teljesen, a körzet képviselőjének, Kardos
Irénnek a segítségével, aki
képviselői alapjából 5 millió forintot fordított a beruházásokra. A Katona József utcai és
a Napsugár óvoda udvara is
nagyon leromlott, szükség volt
a felújításra. A kivitelező három
hét alatt teljes körű talajcserét
végzett, gyepesítette a területet, az udvari játékok alá pedig
gumiborítást rakott le. A Katona József utcába 90, a Napsugár oviba 21 gyerek jár, ők
voltak a legboldogabbak, amikor újra birtokukba vehették a
megszépült udvarokat.

Piros hó

Közelítő tél

Andy búcsúja

Megújult
két ovi udvara

VÉLEMÉNY
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Szabó Bálint
nem árulja el,
mennyi
sikerdíjat
kapott

Folytatás az 1. oldalról
Amikor ismételten megkérdezték tőle, mennyi sikerdíjat kapott, azt válaszolta: „Szeretném jelezni, hogy a 2,4 milliárdos kifizetett kártalanítási
igényhez képest az az egymilliárd rendkívül túlzó szám, de
ha százmilliókról írtak volna, az
sem állná meg a helyét.” Majd
közölte, hogy a sikerdíjat „nem
én, hanem az én tulajdonomban álló gazdasági társaság
kapta meg”. A Likvid Kontrollnak a céginformációs adatok
szerint bár 2016-ban és 2017ben 10–18 millió forint bevétele volt, mégis 2016-ban

A sikerdíj
elvesztette
közpénz jellegét

Az Orbán-kormány az adófizetők pénzéből, közpénzből fizetett ki 2,4 milliárd forintot a Szeviépkárosult cégeknek, amelyek a Likvid Kontroll Kft.vel kötött szerződés alapján fizettek sikerdíjat Szabó Bálintnak. Így a sikerdíj már nem közpénz. Ennek azonban jövőre meg
kell jelennie a cég pénzügyi beszámolóiban…
veszteségesen
működött,
2017-ben pedig kisebb nyereséggel. Tavaly három végrehajtást is elrendeltek a Likvid
Kontroll ellen. Amikor veszteségesen működött a cég,
miből finanszírozta Szabó a kiadásait? Ki fedezte Szabó Bálint kiadásait?
Idén akár szép summát is
kaszálhatott a cég, ezért is volt
meglepő Szabó bejelentése,
hogy november 30-ával megválik a Likvid Kontroll Kft.-től.
Arra az újságírói kérdésre, eladja vagy felszámolja a Likvid
Kontrollt, azt felelte: nem, a
cég működik tovább.
Szabó Bálint két magyarázattal is szolgált, miért válik
meg a cégétől: 1. a Szeviépügy miatt; 2. az elkövetkező
időszakban vállalt közszereplései és közéleti tevékenysége
nem fér össze azzal, hogy ő
bármilyen gazdasági társaságban is tulajdoni hányaddal rendelkezzen.
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Milán már írt a Jézuskának, legós füzetet szeretne

A fiát egyedül nevelő Szűcs Klára Gyöngyvér kapta a város első karácsonyi ajándékcsomagját

Szűcs Klára Gyöngyvér és fia, Milán. Ők kapták meg elsőként az önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagját.
Kétezernél is több karácsonyi ajándékcsomagot készít idén
az önkormányzat a rászorulóknak. Az első csomaggal a gyermekét egyedül nevelő Szűcs Klára Gyöngyvért lepték meg.
– Évek óta egyedül nevelem
a nyolc és fél éves Milánt.
Nem is tudom, mi lenne velünk, ha az önkormányzattól
nem kapnánk ilyen sok segítséget – mondta az ötvennégy éves édesanya, Szűcs
Klára Gyöngyvér, aki hónapok óta munkanélküli.
Kiss Magdolna, az önkormányzat humán közszolgáltatási irodájának vezetőhelyettese elmondta, a város
valóban sok segítséget nyújt
Szűcs Klára Gyöngyvérnek

és gyermekének: évközben
lakásfenntartási és rendszeres gyermekvédelmi támogatást is kap a kétfős család.
– Karácsonyi ajándékcsomagot most kapunk másodszor. Tavaly is nagy segítség volt ez az ünnepi készülődésben – mondta Szűcs
Klára Gyöngyvér.
Szűcsék egyelőre gyermektartásból, családi pótlékból és városi támogatásokból élnek. Az egyedülálló
anya ugyanis csak olyan

Fatima Ház a Csaba utcában

– Öröm, hogy hosszú évek után ismét van gazdája a felsővárosi
napsugaras háznak. Ráadásul olyan, aki jó célokra, a közösség érdekében hasznosítja a műemlék épületet – mondta Szentgyörgyi
Pál alpolgármester, amikor megnyitotta a Fatima Ház Alapítvány
alkotóházát és adományboltját a Csaba utcában. A nagycsaládosokat és a hátrányos helyzetű gyerekeket felkaroló szervezetnél
mindenki elkészítheti a saját karácsonyi ajándékát.

Idén 2100 szociálisan rászoruló családnak állított össze egyenként
5500 forint értékű karácsonyi ajándékcsomagot az önkormányzat.

munkát tudna vállalni, ami
összeegyeztethető a gyermekneveléssel.
– Idén az önkormányzat
2100 szociálisan rászoruló
családnak állított össze
egyenként 5500 forint értékű karácsonyi ajándékcsomagot – mondta Hekáné
Szondi Ildikó önkormányzati
képviselő, aki maga is segített az első csomag átadásában.
Az is kiderült, mit rejtenek
a dobozok: többek között
szaloncukrot, kávét, édességet, szárazkolbászt, étolajat,
szegedi halászlékonzervet és
darált mákot csomagoltak

bele, hogy ezzel is ünnepi
hangulatot idézzenek fel.
A nagy csomagot meglátva a legizgatottabb természetesen a másodikos Milán
volt.
– Már én is írtam a Jézuskának, nagyon szeretnék egy
legós foglalkoztató füzetet.
Remélem, meg is kapom
– mondta a fiú. A biztonság
kedvéért rögtön meg is kérdezte az édesanyját, hová
tűnt a Jézuskának írt levele?
Novkov Veszelinka irodavezetőtől azt is megtudtuk,
hogy az önkormányzat idén
összesen 10 millió forintot
költött arra, hogy a Szegeden

élő legrászorultabbak karácsonyát szebbé, boldogabbá
tegye.
A több mint kétezer család megajándékozására a
polgármesteri hivatalon kívül
most is a Szegeden működő
család és gyermekjóléti szolgálat, a Senior Center, a fogyatékosok és betegek érdekképviseleti szervezetei,
az ÁGOTA Alapítvány, a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, valamint egyéb
olyan civil szervezetek tehettek javaslatot, amelyek szociális vagy gyermekvédelmi
területen látnak el szolgáltatást Szegeden.
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Botka László: Szeged erejét
az összetartó közössége adja

Folytatás az 1. oldalról
A polgármester ünnepi köszöntője után Kiss-Rigó
László megyés püspök osztotta meg adventi gondolatait
az összegyűlt szegediekkel.
– Az advent a keresztény közösség ünnepe, azonban a
rendezvényeivel, szimbólumaival mindenkinek az életében jelen van – kezdte
beszédét Kiss-Rigó László. –
Kívánom, hogy advent időszakában mindenki gondolkozzon el a saját életén,
tekintse át, mi is, ami igazán
fontos számára, mi a valódi
érték az életben. Amennyiben ezt sikerül megtalálni,
akkor rádöbbenünk, hogy
minden nehézség és küzdelem ellenére lehet boldogan
élni – mondta a püspök.
Hagyomány, hogy a gyertyagyújtás előtt a városi közgyűlés szocialista frakciójának tagjai bejglit és teát
osztanak a rendezvényre érkezőknek. Idén a Szolidaritási
Alap támogatásával sikerült
ezt megvalósítani. Az érkezőknek többek között Szabó Sándor országgyűlési képviselő,

Mészáros Tamás, Sebestyén
József, Szentgyörgyi Pál, Ménesi Imre, Szénási Róbert,
Kozma József és Szécsényi
Rózsa nyújtotta át a süteményt. A több mint hétszáz
szelet bejgli és a több száz
pohár meleg tea pillanatok
alatt elfogyott.

Gyertyagyújtások

December 9.:
Szabó Sándor, Szeged országgyűlési képviselője
és
Cserháti Sándor igazgató
lelkész, Szegedi Evangélikus Egyházközség
December 16.:
Rovó László, a Szegedi
Tudományegyetem rektora és
Juhász András lelkész,
Csongrádi Református
Egyházmegye
December 23.:
Pintér Sándor gyermekgyógyász-professzor, Szeged város díszpolgára, és
Joób István lelkész, a Hit
Gyülekezete
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Már az új otthonaikban ünnepelhetnek a nyertesek

Jövőre folytatódik az önkormányzat egyedülálló szociálisbérlakás-programja
Folytatás az 1. oldalról
– Ma az országban olyan kormányzati otthonteremtési támogatás van, ami a magasabb
jövedelműeknek kedvez –
mondta Botka László polgármester az ünnepélyes eredményhirdetésen a városházán.
– Nagyon sokan vannak ebben az országban, sok százezer család, amely még ezekkel a kedvezményekkel sem
tud önmagában önerővel lakáshoz jutni. Ezért döntöttünk
úgy, hogy attól függetlenül, hogy
mi történik országosan, mi történik az országban, és mit képvisel a kormány, mi Szegeden
próbálunk igazságosak lenni,
és mindazok számára támogatást és segítséget nyújtani, akiknek például a lakásteremtéshez, lakásszerzéshez is
szükségük van a közösség támogatására – hangsúlyozta a
polgármester. Elmondta, hogy a
mostani 45 bérlővel együtt
három év alatt immár 600 szegedi család jutott olyan szociális
bérlakáshoz, amelyekben komfortos körülmények között, alacsony bérleti díjfizetés ellenében lakhatnak.

Meleg ruhát és gyermekjátékokat gyűjtöttek a rászorulóknak

Öröm annak, aki adja, és annak is, aki kapja

Ruhagyűjtés Újszegeden. Joób Márton önkormányzati képviselő vette át az adományokat.
Újszegeden és Alsóvároson gyűjtöttek meleg ruhát a baloldali önkormányzati képviselők a rászorulóknak. Rengeteg felajánlás érkezett.
– Olyan meleg ruhákat hoztam, amelyekben én is dolgoztam a hideg napokban –
mondta egy nő, aki kabátot
és pulóvereket hozott nejlonzsákban. Volt olyan, aki egy
megrakott bőrönddel érkezett, és azt mondta, ne pakolják ki, a teljes poggyászt ott
hagyja. De nemcsak ruhaneműből gyűlt össze rengeteg
az újszegedi víztoronynál,
hanem játékokból is.
– Tavaly is nagy volt az ér-

deklődés, ezért idén is kötelességünknek éreztük, hogy
megszervezzük a gyűjtést –
mondta Joób Márton önkormányzati képviselő. – Azt látjuk, ez öröm annak is, aki adja,
és annak is, aki kapja, mi
pedig koordináló szerepet vállalunk ebben a folyamatban.
Alsóvároson is gyűjtöttek.
Bognár Péter több zsák ruhával érkezett a Mátyás térre.
– Szeretnénk segíteni a családommal a rászorulóknak,

ezért is szedtük össze azokat a jó minőségű ruhákat,
amelyeket már nem használunk – mondta a férfi.
Szél Ágnes egy autónyi
felajánlással érkezett. Kiderült, a Balaton mellett élnek,
édesanyja azonban Alsóvároson lakik, ő szólt a lányának a gyűjtésről, aki öszszeszedett egy csomó dolgot. A nő kocsijában a ruhák
és a gyermekjátékok mellett
babakocsi is volt. – Szeretnénk segíteni, ezért is hoztam el a Balatontól Szegedig
a felajánlásokat – mondta
pakolás közben Szél Ágnes.
– Szerencsére rengeteg
jó szándékú ember van –
mondta Sebestyén József
önkormányzati képviselő.
Az összegyűjtött ruhákat és gyermekjátékokat
december 11-én, kedden
14.30 órakor a Kodály
téren, december 13-án,
csütörtökön 14.30 órakor
Makkosházon a trolivégállomáson, december 15-én,
szombaton 9.30 órakor
pedig a Csillag téren osztják ki a rászorulóknak.

Botka László polgármester személyesen nyújtotta át a bérletbe adásról szóló dokumentumokat a nyerteseknek.
Az önkormányzat az országosan is egyedülálló szociálisbérlakás-programjában
három év alatt hatszáz szociális bérlakást újított fel, s adott
bérbe pályázat útján. Erre önerőből több mint 1,5 milliárd forintot költött a város.
A polgármester elmondta,
a város jövőre újabb bérlakásokat újít fel, és ad bérbe, úgyhogy akik eddig nem jártak

sikerrel, rövidesen újra pályázhatnak.
Szabó Krisztina első alkalommal pályázott, és mindjárt
sikerrel járt. A 38 éves nő két
gyermeket nevel egyedül, és
most az Öthalom utcában leltek új otthonra. Mosolygó Anikónak most – nevéhez illően
– fülig ért a szája, hiszen a
Székely sorra, egy garzonlakásba költözhet a gyerme-

kével. A bolti eladóként dolgozó hölgyet édesanyja is elkísérte az eredményhirdetésre, aki legalább annyira
boldog volt, mint a lánya.
Főleg az után mosolygott mindenki a városháza dísztermében, miután Botka László
polgármester bejelentette,
hogy a karácsonyi ünnepek
előtt birtokba vehetik új otthonaikat a nyertesek.
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Pali bácsi két év alatt ért körbe Szegeden

A könyvtár helyéről saját kezűleg bontott le egy épületet

Fényképezni gyermekkora óta szeretett Gazsó Pál. Szegedet viszont akkor fotózta végig házról házra, amikor az
IKV-nál kezdett dolgozni, és ezt a testhezálló feladatot
kapta. Várostörténeti sorozatunkat olvasóink emlékeivel
folytatjuk.

fenntartója, a városi tanács
azzal bízta meg az IKV-t, hogy
minden állami tulajdonú épületről készítsen műszaki adatlapot, fényképekkel. Fejlődött
időközben a labor
is, a vállalat beszerzett egy új
Praktica
Nova
gépet, hozzá nagy
látószögű objektívet, így a szűk utcákban is boldogultak.

Hivatalból
fotózott

– Az én feladatom lett, hogy vé-

– Gyerekkoromtól fotózok.
Hetedikes lehettem, amikor
a nővéremtől megkaptam az
első fényképezőgépemet,
egy Pajtást, az érettségire
pedig egy Beriette típusút. Az
IKV-nál kezdtem dolgozni
1967-ben, és 1985-ben jöttem el. Amikor az ingatlankezelőhöz kerültem, még
működött a Jósika utcai központ kezdetleges fotólaborja.
Szerencsémre részben munkaköri kötelességem lett fotózni – elevenítette fel
szenvedélye kezdeteit nyugdíjas olvasónk. Gazsó Pál azt
is elmesélte, hogy eleinte
technikusként helyezkedett
el, csak később végezte el a
műszaki egyetemet.

Kezdőlökés

A hatalmas ingatlan-adatbázis kialakítása egy konkrét
feladattal kezdődött. A fő-

csoportba tartoztak az újak
is. Ezeknél minden évben elvégezték a megelőző karbantartásokat; ezeket fényképezték először. Utána kategóriánként haladtak tovább. Az
1-esbe sorolták a szanálandó ingatlanokat, amik
annyira rossz állapotban voltak, hogy nem volt érdemes
javítani. Megkülönböztették
még a karbantartó, a részleges és a teljes felújítással
helyreállítandó épületeket.

Az enyészeté lett

Színes filmre is fotóztak, sőt
színes diákat is készítettek
és hívtak elő. A gyűjtemény
és a labor az enyészeté lett.

Ezek a régi
leromlott házak álltak
a Somogyi-könyvtár helyén. Semmiképpen sem
illettek bele a tér impozáns látványába. Nem
úgy, mint a bibliotéka jól
átgondolt épülete.

nöke, Tóth Dezső, a későbbi
igazgató tartott előadást a
nedvesedő házak utólagos
alászigeteléséről. Kérte, hogy
ehhez mérjék fel az érintett
házakat, készítsenek rajzokat. Gazsó Pál felvetette,
hogy készítsenek inkább fotókat. Felettese beleegyezett,
de mivel a cég csak egy öreg
Flexaret géppel rendelkezett,
a sajátjával kezdett dolgozni.
Jól sikerült a bemutató, a
dokumentálást folytatták. Különösen azért, mert a cég

Az én Szegedem

Megmutatná féltve őrzött régi családi fotóját a Szegedi Tükörben? Fényképezte fiatalkorában az utcát, ahová beköltözött, és elmesélné a felvétel történetét? Nosztalgiázzunk
együtt! Dombai Tünde újságírót eléri a dombai.tunde@szeged.eu vagy a Szegedi Tükör, Polgármesteri hivatal, 6720
Szeged, Széchenyi tér 10. címen.

gigfotózzam a várost a
korábbi műszaki leltár alapján. Akkoriban egy kis Jawa
Ideal motorral jártam, felültem rá, kimentem egy utcába, és ott egyesével
lefotóztam az állami házakat.
Nem gondoltam rá, hogy az
utcában lévő összes házat lefényképezzem. Pedig nem
tartott volna semeddig sem.
Két év alatt értem körbe a
várost – mutatja gyűjteményét olvasónk.
Építészmérnök kollégája,
Báló László irányította az ingatlanok szerkezetével kapcsolatos információk feldolgozását. Akkoriban az ötéves
terveknek megfelelően készültek lakóház-felújítási elképzelések, aszerint haladtak az adat- és képrögzítéssel. Voltak úgy nevezett TMKba bevont épületek, ebbe a

A Somogyi
utcai házakat
a könyvtár és
a mostani Art
Hotel helyéről
bontották le.
A bal oldalon
láthatón (ez a
szecessziós) olvasónk is dolgozott.

Gazsó Pál most is
sokat fényképez,
és rendszerezi
régi képeit.

Mellékes kereset

A Dóm tér (korábban Beloiannisz tér) körbeépítése a
nyolcvanas években ért véget a Somogyi-könyvtár, illetve
szemben, a véradó állomás (ma egyetemi épület) felhúzásával. Addig a tér két oldalán állami tulajdonú házak
álltak; a leromlott épületek felújítva sem illeszkedtek
volna bele a tér hangulatába. Ezért a város az elbontásukról döntött. A könyvtár tömbjének a Somogyi utcában
is kellett a hely, ott is a régi házak szanálásáról intézkedtek. Gazsó Páltól megtudtuk, a mai lejárónál álló ház
bontásánál saját kezűleg is közreműködött. Az IKV-nál
ugyanis kiegészítő keresetként az akkori 5-6 forintos
órabér helyett akár 40-ért is lehetett jelentkezni munkaidő után és hétvégente munkára. A téglát, cserepet, gerendát eladhatták, az árát pedig megtarthatták. Vitték
is, mint a cukrot, mert a hetvenes években nehéz volt
építőanyaghoz jutni.
Úgy menekültek meg a fotók
évtizedekkel később, hogy
miután elveszett egy csomó,
Pali bácsi vett magának egy
filmek digitalizálásra alkalmas szkennert, és kölcsönkérte a tekercseket. Jelenleg
nagyjából 8-10 ezer képet
őriz a számítógépén, a hozzájuk
kézzel írt füze-

tekkel együtt. Mivel így nehéz
benne keresgélni, készített
hozzá katalógust. Amikor
megszüntették a labort, a
nagyító- és szárítógép nem
kellett senkinek, hát olvasónk azokat is elkérte, nála
állnak az alagsorban.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde
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Krimit és romantikus regényt olvasnak a szegediek

Örök dilemma, hogy a könyvtárban csöndnek vagy az élet zajának kell-e uralkodnia – mondja a Somogyi-könyvtár új igazgatója

A Somogyi a legnépszerűbb hazai vidéki könyvtár,
amelynek 41 ezer beiratkozott olvasója van, vagyis minden negyedik szegedi. Sikaláné Sánta Ildikó igazgató
elmondta, a nyugdíjasok és a diákok akár 8-10 könyvet
is kivesznek egyszerre. A szegediek krimit és romantikus regényt olvasnak.
– Tizenöt évig volt az intézmény igazgatóhelyettese. Most, hogy a
vezetője lett, érte valamilyen meglepetés?
– Nem igazán. Furcsa is
lett volna, hiszen helyettesként is mindenről képben
kellett lennem.
– Úgy tudom, ez az első
és eddig egyetlen munkahelye.
– Harmincöt éve, a főiskola elvégzése után kerültem Szegedre, és azonnal
itt kezdtem el dolgozni.
Azóta is a Somogyi-könyvtár
a munkahelyem.
– Ez ritka.
– Valóban. A gyorsan változó világban ritka, hogy va-

Elsősorban nőknek
szóló romantikus regényeket írok.

Tomor Anita író, akinek
legújabb könyve, a Sugar
Daddy egy hónapon át vezette a Libri sikerlistáját.
laki ennyi időt eltöltsön
egyetlen munkahelyen. Engem az olvasók és a hivatás
szeretete marasztalt, és a
sok lelkes kolléga, akikkel
évek óta együtt dolgozunk a
könyvtárért.
– Egy felmérés szerint
a Somogyi a legnépszerűbb vidéki könyvtár, 41
ezer beiratkozott olvasójuk van…
– Ezek között azért vannak olyanok is, akik már
egy ideje nem látogattak
meg bennünket, de még regisztrált olvasóknak számítanak. Az aktív olvasóink
száma is magas, 27-28
ezer, ők napi, heti vagy havi
rendszerességgel látogatják a könyvtárat.
– Nekik mit tudnak
nyújtani?
– A város legrégebbi kulturális intézménye az idén
135 éves Somogyi. Annak
idején Somogyi Károly esztergomi kanonok 43 ezer
701 kötetből álló könyvtárát adta Szeged városának
ajándékképpen, örök tulajdonul – ahogyan az alapító
okiratban is olvasható. Mi,

kései utódai ma már 900
ezer dokumentummal büszkélkedhetünk,
közöttük
számos ősnyomtatvánnyal,
de több mint 600-féle újság
és folyóirat jár rendszeresen a Dóm térre és a fiókkönyvtárakba. És már a
jövő is régen bekopogtatott
a bibliotékába, hiszen 245
számítógépünk is működik
a hálózatban, 74 kizárólag
az olvasókat és az internetezést szolgálja. Az informatikai fejlesztés ma már
kulcskérdés, ha a könyvtárak meg akarják tartani a
szerepüket.
– Kik a leghűségesebb
könyvtárlátogatók?
– A diákok és a nyugdíjasok. Felmértük, ki hány
könyvet kölcsönöz egy-egy
alkalommal:
átlagosan
három kötet jutott egy látogatóra, de a nyugdíjasok és
a diákok akár 8-10 könyvet
is kivesznek egyszerre.
– Mi a sláger?
– Természetesen a kötelező olvasmányokból fogy a
legtöbb, de a krimik és a romantikus regények számítanak igazán slágernek. A
Somogyi-könyvtár már évek

Sikaláné Sánta Ildikó: Jöhet bármilyen új információhordozó, a papíralapú könyv élménye semmivel sem lesz
helyettesíthető.
óta aktív a világhálón, saját
honlapunk van, de jelen vagyunk a Facebookon és az
Instagramon is. Nyáron
pedig kitelepülünk a fesztiválokra.

5+1 romantikus regény
Tomor Anita ajánlásával

Tomor Anita (képünkön) több
romantikus regény szerzője.
Négy regénye is a Libri, a Bookline és a Book24 sikerlistáján
volt az elmúlt egy évben. Elsősorban nőknek szóló romantikus regényeket ír: Álmodtam
már rólad, Helló újra, kedves
exem!, Nyolc éjszaka, Még mindig rólad álmodom. A napokban jelent meg könyve
Sugar Daddy címmel, amely állítása szerint szeptemberben egy hónapon át vezette a Libri általános, irodalmi és
előrendelési sikerlistáját. Jelenleg a sikerlista 4. helyén
áll. Tomor Anitát több mint harmincezren követik
a Facebookon. Tomor Anita december 12-én jön Szegedre dedikálni.
1. Ella Maise: Imádlak, Jason Thorn
2. Jodie-Ellen Malpas: A Tiltott
3. Cindi Madsen: Hamupipőke, menj a búsba!
4. Corinne Michaels: Még egyszer, kérlek
5. Jodi-Ellen Malpas: Egy éjszaka ígérete
+1. Tomor Anita: Sugar Daddy

– Milyen a jó könyvtáros?
– Egy biztos, az a kép
ma már nem igaz, hogy vastag szemüvegben ül a
csendben, és várja az olvasót, akinek pisszennie sem
szabad. Örök dilemma,
hogy a könyvtárban csöndnek vagy az élet zajának
kell-e uralkodnia.
– Ön szerint melyiknek?
– Manapság sokkal inkább az utóbbin van a
hangsúly: a könyvtár egyben közösségi tér is, találkozóhely, ahol mindig
történik valami.
– Mit szeretne, milyen
legyen a 21. század könyvtára?
– A könyvtárak feladata
ma már kettős: egy modern
könyvtártól elvárják, hogy
ott legyenek a nyomtatott
dokumentumok, de digitálisan is mindenhez hozzá lehessen férni. A könyvtáros
pedig egy hagyományos, az
olvasók igényeit felmérő és
kielégítő szakember legyen,
ugyanakkor informatikai tanácsadó is. A Somogyi már
tudja ezt a kettősséget.

Fontos, hogy az emberek A korábbi egy helyett két
jól érezzék magukat a igazgatóhelyettes segíti majd
könyvtárban, beszélgetni, a munkát. Fontosnak tartom,
találkozni is hozzánk jöjje- hogy jobban megismerjük az
olvasók elvárásait, és ezek
nek.
– Van elég pénz a leg- alapján új szolgáltatásokat
újabb könyvek, folyóiratok dolgozzunk ki. De bőven van
beszerzéAz a kép ma már nem igaz, hogy
sére?
a könyvtáros vastag szemüveg– Annyi
ben ül a csendben, és várja az olpénz soha
vasót,
akinek pisszennie sem
nincs
egy
szabad.
könyvtárban,
Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvami elég lentár igazgatója
ne. Ezért a
meglévőből
próbálunk jól gazdálkodni. Jó még tennivalónk a digitalizáhelyzetben vagyunk, mert a lás, az oktatás- és a rendezfenntartónk, a szegedi önkor- vényszervezés terén is.
– Mit gondol, ha ötven
mányzat az elmúlt időszakban
erejéhez mérten folyamato- év múlva visszajöhetne a
san növelte az erre szánt ösz- Somogyiba, mit találna?
– Hogy mit szeretnék taszeget, mi pedig rendszeresen pályázunk is. Mi már lálni? Egy modern kör2003-ban elkezdtük a helyis- nyezetben jól működő
mereti anyagok feldolgozását. könyvtárat, amit szeretnek,
A könyveken túl a folyóiratokat és szívesen használnak a
és az aprónyomtatványokat is szegediek. Azt gondolom,
jöhet bármilyen új informádigitalizáljuk.
– Min szeretne változ- cióhordozó, a papíralapú
könyv élménye semmivel
tatni?
– Dinamizálni kell a szer- sem lesz helyettesíthető.
vezetünket, ezért a jövőben Egyszóval nem készülök a
folytatjuk az intézmény szer- betű temetésére.
Rafai Gábor
kezetének korszerűsítését.
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Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc
Múzeum fotógyűjteményéből

Minden szegedi tudja,
mi is az a „Nagyá”

A szegedi belváros emblematikus épületeinek sorában találjuk a Nagyáruház tömbjét. Noha nem a szépségével
lopta be magát a szívünkbe, minden szegedi tudja, mi is az
a „Nagyá” – már közel negyven éve. A Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteménye segítségével kalandozunk az épületegyüttes múltjában.
A Nagyáruház építési munkálatai több éven keresztül folytak. Az 1978-ban készült
képeken azt láthatjuk, milyen
sziszifuszi munkát is végeztek a munkások: szinte keresztekként emelkedtek ki a
különböző építési pillérek a
földből.
Tudták, hogy az

áruház alapterülete 20 ezer
200 négyzetméter? Bizony!
És anno a legendás Délép
„konyhájában” készültek az
épület tervei, és a kivitelezést is ők végezték el. Milyen más lehetett a környék,
mielőtt elkezdtek emelkedni
a testes épület falai! Több
oldalról is láthatjuk, hogyan

nőttek egyre magasabbra a
falak.
Egy ismerős helyszínre
is bepillanthatunk: az átadáskor, 1980 decemberében ilyen sok képzett eladó
várta a lelkes vásárlóközönséget szépen sorban,
egyenruhában, a mozgólépcsőn. Noha a környék és a
belső üzletek is sokat változtak, a „Nagyá” mind a
mai napig a szegedi lét
egyik emblematikus épülete maradt.
(Forrás: Móra Ferenc Múzeum)

Az utolsó sim
ítások a
Nagyáruház kö
rül 1980ban. Enyedi Zo
ltán felvétele (fent)

Hatalmas keresztek. A Nagyáruház tartópilléreit állítják fel 1978-ban. Somogyi Károlyné
felvétele

80-ban.
Nagyáruház 19
a
r
vá
e
kr
vő
És kész. Ve
felvétele
Enyedi Zoltán

Így látták az építkezést
a Dugonics tér felől
1979-ben (jobbra).

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

2018. december 12-én (szerdán) 17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: Szeged, Széchenyi tér 10., házasságkötő terem

A közmeghallgatás témái:

1. Tájékoztatás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból finanszírozott
„Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban” című fejlesztésről, valamint

„A Móra Ferenc Múzeum turisztikai fejlesztéséről és a szegedi Vár és Várkert”
tervezett rekonstrukciójáról

Előadó: V. Zákány Ildikó, a Tér és Forma Tervező Iroda vezető tervezője
2. A fejlesztésekkel kapcsolatos állampolgári észrevételek

3. A választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői által felvetett
egyéb közérdekű kérdések és javaslatok

Ünnepélyesen adták át 1980 decemberében a Nagyáruházat. Enyedi Zoltán felvétele
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POSTABONTÁS

Honvisszafoglalás?

Naná! Mi másért forszírozná annyira népnemzeti, keresztény-konzervatív, kultúrharcos kormányunk a Kárpát-medence kis magyarokkal
való teleszülését? Vak, aki ezt nem látja! De
szerintem a kétszülős családmodell nem alkalmas ennek a felemelő feladatnak mielőbbi
megvalósítására. A szent cél érdekében sajnos
drasztikus lépéseket kellene tenni.
Vagy a többnejűség ideiglenes bevezetésére vagy a szolgálólány-szakszolgálat megszervezésére lenne szükség, esetleg némely
harcias honleány bevállalhatná a többférjűséget. Szerény véleményem szerint a bővérű magyar férfiak kapva kapnának bármelyik
alkalmon, és pár éven belül gyermeksírástól

lenne visszhangos az egyelőre még kicsiny honunk. Én sajnos, koromnál fogva, egy manapság nem túl divatos költő (Ady Endre) szavaival
visszaélve, vitézlő harcos nem lehetek, de veletek száguld, vív, ujjong a lelkem, véreim, magyar honvisszafoglalók! Bááár, ha jobban
belegondolok, de neeem, inkább mégse.
Igaz, nem a népszaporulat fellendítése
okán, de Örkény István Hárem című egypercesében szereplő V. P.-nek nyolc felesége volt,
mert mindegyikük tudott valamit, amelyben a
férjük kedvét lelte. Na, ez is egy szempont.
Hajrá, Nagy-Magyarország, hajrá, honvisszafoglaló magyarok!
Méhes János

A ló túlsó oldalán

Bizonyára sokan találkoztunk
már azzal a mondással, amikor
is, ha valaki túlzásba esik, azt
mondják neki: vigyázz, mert átesel a ló túlsó oldalára! Ez a
fajta túlzás ma is, nap mint nap
megesik, különösen a regnáló
politikai hatalom körében. Ez kicsúcsosodott a Fidesz 2010-es
hatalomra jutásával. Sajnos
ezek a túlzások nem minden
érdek nélküliek, hiszen jelen
esetben annak adnak reményt
(legalábbis ezt hiszik), hogy vég
nélkül fog tartani az uralmuk.
Csak azt felejtik el, hogy
semmi sem tart örökké!
Olvastam a Déli Szó nevű fideszes sajtóban, hogy „Újabb
gazdaságfejlesztési programot
indít a magyar kormány a Vajdaságban”. Amit – mint kitűnik az
írásból – már harmadik éve
gyakorol a kormány, és ez idő
alatt több mint 100 milliárd forintot kiszakítva a hazai büdzséből. A jövő évi magyar költségvetés is 50 milliárd forinttal
számol a határon túli gazdaságfejlesztési programokra. És
még sorolhatnám az érintett országok sorát, de micsoda vircsaft ez? Hogyan képzeli ezt a
magyar kormány? A közvagyonból csak úgy kiragad néhány
száz (ezer?) milliárdot, amire effektíve nem kapott felhatalmazást a magyar választóktól!?
Ennyit a képmutató kereszténydemokráciáról, az illiberális
politikáról. Jut eszembe: néhány napja hallottam a tévében
a hírt, hogy Orbán is aláírta
Brüsszelben a néppárti csoport
(EPP) liberális deklarációját.
Köztünk maradjon: Orbánnak
nem ez az első és valószínűleg
nem az utolsó köpönyegforgatása!
Na de, ha így lehet a nép

Hatvanhét verssel tisztelegnek
Ady emléke előtt a szegedi színészek

közös vagyonát elorozni, lesoványítani, akkor uccu neki! Napjainkban a nacionalizmus – úgy
tapasztalom – nagy úr hazánkban. Mindennél fontosabb a
hatalom megtartása, a nagy vagyon összeharácsolása (hogy
hogyan, az már számukra mellékes). Arra már nem is gondolnak, hogy az elkövetett bűnökért egyszer bűnhődni kell!
A „nemzeti” jelző is csupa
képmutatás. Másra sem jó,
csak a szavazók számának növelésére, ezt használja ki a Fidesz. Magyarán: becsapja,

Tisztázzunk valamit:
az a pénz, amit a kormány osztogat, az
nem a kormányé,
hanem az adófizetőké!

félrevezeti az embereket. Vagy
tán így hihetőbb a saját nép
szeretete, az iránta való hűség,
az elkötelezettségnek és értéknek tekinthető politikai álláspont, amely végső esetben
csak az egyoldalú nemzeti elfogultsághoz vezethet? Ezért
lehet csábító a hiányos, sokszor
hazug információ.
Itt van Gyopáros Alpár kormánybiztos, mint a Miniszterelnökség Modern Városok
Program felelős személye, aki
Szegeden jártakor a kormány
csupa jó és adakozó szívéről
hozsannázott a megyei újságnak – fotóval. Hát, kérem, az a
fénykép a beállított pózával

minden részletében mesterkélt
és képmutató. Nem is beszélve
nyilatkozatának szövegéről.
Nem győzi agyba-főbe dicsérni
„szerény” kormányunkat. Olyanokat mondott, hogy a szám is
tátva maradt. Például: „megdrágult a szegedi uszoda, de a
kormány továbbra is támogatja”. Mert „az itt élő emberek
megérdemlik a kormány kiemelt figyelmét…” Annak ellenére, hogy az eltérő nézetek
miatt vannak viták a kormány
és a szocialista gondolkodásmód között. Nyilatkozatának
címe „Szeged fejlesztéseit a
kormány biztosítja”.
Tisztázzunk valamit: az a
pénz, amit a kormány osztogat,
az nem a kormányé, hanem az
adófizetőké! De ez mit sem számít a Fidesznek. Így aztán nem
csoda, ha jut belőle fűnekfának, csak oda nem, ahol égetően szükség volna rá –
egészségügy, oktatás, szociális
ügyek. Ha az említett helyekre
most, azonnal adnák a pénzt,
akkor is későn érkezne a segítség. Nota bene, ez minden (leginkább káosz!), csak éppen
nem észszerű szolgálat, sokkal
inkább uralkodás. De csak erőlködjön a Fidesz minél jobban
eladni magát, az emberek
előbb-utóbb észreveszik a csalásokat. Na, majd akkor legyenek nagylegények.
Egyszer csak nem lesz a
lónak „túlsó” oldala! Minden út
véget ér egyszer…
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

Ady Endre

Január végéig összesen hatvanhét Ady Endre-verset szavalnak el a Szegedi Nemzeti
Színház művészei, amelyeket
közzé is tesznek az interneten
– így tisztelegnek a nagy magyar költő emléke előtt. A Szegedi Nemzeti Színház művészei
Ady halálának 100. évfordulója
alkalmából, születésnapjától –
november 22. – halála napjáig
– január 27. – hatvanhét napon
keresztül egy-egy verssel, eszszével tisztelegnek a költő emléke előtt. A videók és hangfelvételek folyamatosan elérhetők a színház honlapján és
YouTube-csatornáján.

Lázár a palota előtt

Éjfél, valaki dúskál:
Neszt küld a drága palota.
Pénzt olvas valaki.
Zenék zenéje:
Nem hallottam még ilyet soha.

Selymes papirok,
Ím, halk és büszke zsoltárra gyujtnak.
Csilingelnek a kölyök-ércek.
Zeng az arany
S az én könnyeim hullnak.
S én a palotát támasztom.
Zúg, megtolul, viharzik a zene.
Milyen zsolozsma,
Mintha a világ
Minden öröme benne zengene.

III.

Ősszel és szomoruan jön meg
Az öreg Lázár a Bibliából
S a gazdagok félve köszönnek.
Lázár lélegzik, lépdel, hallgat.
Látatlanul vele érkeznek
Régi, nagy, béna, ős hatalmak.
Lázárnak néha melle hördül,
Szeretne egy nagyot kacagni,
De a szája sírásra görbül.
Lázár az örök őszi-béna
S a Földön még szokás örülni.
Ő is szeretne néha-néha.

Kié az a pénz?
Az én könnyeim hullnak.
Száradjon el a keze,
Gonosz és boldog keze
A nyomorultnak.
II.
Egy cifra házban
Örömben, lázban
Összegyültek a gazdagok.
Énekeltek a gazdagok
Egy cifra házban.
Az utca sarkán,
Íme, vad, harsány
Zsoltár zendül. Lázár dalol,
Fölnéz a házra és dalol
Az utca sarkán.
Mélyén az éjnek
Mint támad ének?
Elsápadnak a gazdagok,
Elnémulnak a gazdagok
Mélyén az éjnek.
S csönd, Lázár hallgat.
Tapsot a dalnak.
És tapsolnak a gazdagok,
Hahotáznak a gazdagok.
S csönd, Lázár hallgat.

Ő is szeretne táncra kelni
S rőt erdőkben, rőt szatirokkal
Tréfás dudánál énekelni.
Be is áll az öröm-piacra,
Rossz mellével asszonyokat vár
S valamit, amitől kacagna.
Óbort és mustot hoz elébe
A gazdagok megriadt nyája
S ő bekóstol az édes lébe.
Bekóstol s testét megcsiklandja
Olykor egy lány, olykor egy asszony
S ez a Lázár örök kalandja.
Asztmás melléből fuldokolva
Jön föl az Ősznek köhögése,
Mintha egy csúf kéj-sóhaj volna.
Erre a köhögős örömre
Elfakulnak szivek és arcok:
Ősz lesz. Mintha a Halál jönne.
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sportMix
Újabb Markovics-kupa.
Ezúttal a fiú utánpótláscsapatok mérték össze erejüket
Szegeden, a 22 gárdát felvonultató utánpótlás-röplabdakupán. A Szegedi Röplabda
Sportegyesület részéről a Fiú
Mini 1-es csapat az előkelő
ötödik helyet szerezte meg,
míg a Fiú Mini 2-es csapat a
kilencedik helyen zárt. A gyermekcsapat a bronzmérkőzésig menetelt, az éremért vívott
csatát azonban elvesztette, így
a negyedik helyet szerezték
meg Varga Tamás fiai.
Már Most alig várják.
Szegeden tartott előadást
Schmidt Gábor, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség elnöke. A szakember elmondta, a leendő vendégországok
szövetségei már most izgatottan várják a 2019-es szegedi kajak-kenu világbajnokságot. Amire az előkészületek a tervek szerint haladnak, és az olimpiai kvalifikációs vb szlogenje is megvan már: sikersztori. Ez utal a
remélhetőleg sikeres szereplésre és szervezésre egyaránt.
Megvan az első siker.
Sokáig kellett rá várni, de a
Szeged SZTE OB I-es női vízilabdacsapata megszerezte
az első győzelmét a magyar
bajnokságban. Varga Tamás
lányai a Tatabányát látták
vendégül, és 12–8-ra nyertek Lengyel Dominikáék. A sikerben oroszlánrészt vállalt a
szegediek csapatkapitánya,
Dominika féltucatszor zörgette
meg a Tatabánya hálóját.
vége a kosárböjtnek.
Már csak egy hetet kell várni,
és ismét hazai pályán szurkolhatunk a Naturtex-SZTESzedeáknak. Andjelko Mandics együttese legutóbb október huszonhetedikén, a
DEAC ellen játszott az újszegedi sportcsarnokban. Ezt
követte sorozatban négy idegenbeli meccs, mind a négyet elvesztették a szegediek. December tizenötödikén 18 órától az egykori szegedi edző, Nikola Lazics
irányította Jászberény ellen
játszik a Naturtex.
Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése
2018. november 15-i hatállyal
a Szeged I. ker. Szőreg
02594/119 és 02585/7 hrsz.-ú
ingatlanokat Fácán utcának
nevezte el.
Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Zsebben a vb-indulás

November végén a Ritmuscsapatok modern táncok őszi
bajnokságán és kvalifikációján, Budapesten szerepeltek a
Fiona Fitness SE versenyzői. Károlyi Viktória vezetőedző
büszke lehetett tanítványaira, hiszen többüknek sikerült a
világbajnoki kvalifikáció!
A szegedi Fiona Fitness ifjú
versenyzői a fővárosban sze-

repeltek, és tették ezt rendkívül eredményesen. Károlyi

Egyénik:
Farkas Petra: színpadi látványtánc kategória IV. helyezés; OB
II. helyezés és kvalifikáció a zágrábi világbajnokságra – manó
korcsoport
Farkas Petra: show kategória III. helyezés – manó korcsoport
Ördögh Zoé: open kategória II. helyezés – manó korcsoport
Rajki Regina: korcsoport show kategória X. helyezés – mini
korcsoport
Rajki Regina: színpadi látványtánc kategória IX. helyezés: OB
II. helyezés és kvalifikáció a zágrábi világbajnokságra – mini
korcsoport
Király Borbála: színpadi látványtánc kategória IX. helyezés:
OB I. helyezés és kvalifikáció a zágrábi világbajnokságra –
gyermek korcsoport
Csapatok:
Farkas Petra, Király Borbála, Rajki Regina, Nagy Liliána,
Vastag Flóra, Kiss Kinga, Ördögh Zoé, Lehmann Anna,
Lőrincz Ádám: színpadi látványtánc kategória IV. helyezés: OB II. helyezés – manó korcsoport
Farkas Petra, Király Borbála, Rajki Regina, Nagy Liliána,
Vastag Flóra, Ördögh Zoé, Lehmann Anna, Lőrincz
Ádám: open kategória I. helyezés: OB I. helyezés

Viktória tanítványai országos
bajnoki címekkel, értékes dobogós helyezésekkel jöhettek haza a fővárosi tornáról,
valamint sok fiatal készülhet
még karácsony előtt Horvátországba, a világbajnokságra.
Duók és triók:
Nagy Liliána és Vastag
Flóra: open kategória II.
helyezés – manó korcsoport
Farkas Petra és Király
Borbála: színpadi látványtánc kategória IV.
helyezés – mini korcsoport
Rajki Regina és Farkas
Petra: színpadi látványtánc kategória II. helyezés: OB I. helyezés –
manó korcsoport
Farkas Petra, Király Borbála és Rajki Regina: III.
helyezés: OB I. helyezés
és kvalifikáció a zágrábi
világbajnokságra – mini
korcsoport

Idénre vége a BL-nek

A második hely biztosnak tűnik, a csoportelsőséghez a PSG-nek pontot kell vesztenie.
Lejátszotta utolsó Bajnokok Ligája-mérkőzését is a MOL-PICK Szeged. Ugyan a
Flensburg 27–25-re megverte a magyar
bajnokot, összességében várakozáson felüli őszt produkált Juan Carlos Pastor
együttese.
A HC PPD Zagreb ellen idegenben kezdődött a Bajnokok Ligája, igaz, Eszéken.
Marin Sego utolsó perces bravúrja kellett,
de sikerült legyőzni a horvát bajnokot,
24–23-ra. Majd következett hazai pályán
az a Nantes, aki nemcsak az előző szezon
BL ezüstérmese, de tavaly oda-vissza
verte a szegedieket. Ehhez képest igazi
csapatként küzdve, (és szintén Sego-bravúroknak köszönhetően) sikerült két góllal, 30–28-ra megverni Thierry Anti csapatát.
Újabb idegenbeli ütközet az ukrán
Motor Zaporozhye otthonában, ahol szintén szükség volt Sego védéseire, na meg

Sostaric nyolc, meg Bánhidi hét találatára.
31–32, újabb szenvedős meccs, de zsebben volt a harmadik győzelem zsinórban.
Következett a papíron legkönnyebb
siker, a Celje ellen félidőben már tízzel vezetett a PICK az újszegedi sportcsarnokban, végül kilenccel, 33–24-gyel küldték
haza a szlovénokat Bodóék. Az ötödik körben végig magabiztosan kézilabdázva 30–
28-ra verte a magyar a német bajnokot. A
hatodik csoportmeccsen szakadt meg a
veretlenség, de Párizsban ki lehet kapni,
33–31. Friss emlék a skjerni győzelem
(26–29) és az itthoni döntetlen, ahol picin
múlt a győzelem (33–33). És valószínűleg
évekig fog minden szegedi emlékezni a
PSG felett aratott 33–32-es diadalra. A
Flensburg hazai pályán visszavágott a
Tisza partján elszenvedett vereségért, de
így sem lehet panasz a PICK őszi BL-menetelésére. Le a kalappal a magyar bajnok
előtt!
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Síelés az Alföldön

Most már Szegeden is ki lehet próbálni a síelést. Ugyan sem
hegy, sem domb nem áll a város rendelkezésére, de a Kálvária
Ipari Park szélén megnyitott pályán bárki elsajátíthatja a
sportág alapjait.
méteren keresztül teszi lehetővé, hogy csússzanak a téli
sport szerelmesei. Egy speciális gumiréteg fedi a domboldalt, ugyanakkor a sífelszerelés ugyanolyan, mint egyébként.
Az új sípálya a kezdőknek
lehet a leghasznosabb, akik
az alapoktól szeretnék
megtanulni a sportág
csínját-bínját, de akik
évente egyszer járnak
el, azoknak jó lehetőség egy picit felfrissíteni a tudásukat. A
helyszínen lehet felszerelést bérelni, és szakképzett oktatók tanítják a sísport alapjait
azoknak, akik kedvet
Bárki megtanulhatja a síelés alap- kaptak ehhez a speciájait hó és hegy nélkül is Szegeden. lis mozgáshoz.

Eddig csak a fővárosban és
vonzáskörzetében lehetett
mesterséges pályákon síelni,
de most már ez Szegeden is lehetséges. A Yetisí szegedi
sportiskola jóvoltából a Kálvária Ipari Park szélén megnyílt
egy tanpálya, ahol nyolcméteres szintkülönbség mellett 65

A munka meghozza gyümölcsét

Lengyelországban, Sanok városában léptek jégre a Szegedi
Korcsolyázó Egyesület utánpótlás-versenyzői. Egyéni rekordokat javítottak, dobogós
helyezéseket szereztek, és robognak az Európa Kupa döntője felé.

nagy részét, a kilencedik helyen
fejezte be a tornát. Nagy Imre
Ákos minden távon javította idejét, eredményei javulást mutatnak, mindkét fiú a Junior „D”
korosztályban bizonyított. Kis
Virág Bianka hosszas kihagyás
után folyamatosan igyekszik a
teljesítményét javítani, a verse-

A Danubia Series harmadik állomását a lengyelországi Sanok városában
rendezték meg. Három állomás eredményei
alapján jutnak majd el a
fiatalok az Európa Kupa
döntőjére a szenior, illetve a junior „A” és „B”
korcsoportos versenyzők
a németországi Rostockba március végén.
Így ennek tudatában kellett jégre lépniük a Szegedi Korcsolyázó EgyeKormányos Nina (a kép bal oldalán,
sület fiataljainak.
A junior C-D-E korcso- kék-feketében) nyakában a bronzéremmel.
portosoknak is szerveztek
versenyt, így a szegediek
egy kisebb korosztálya is korcso- nyen jól helytállt, ami egy tizenlyát húzhatott. Árendás Mihály harmadik helyhez volt elég.
A válogatott versenyzők köegy korcsoporttal feljebb lett nevezve, így idősebb korcsolyázók- zött Somodi Maja magabiztokal kellett megmérettetnie san nyerte a Junior C összetett
magát, ahol az összesítettben versenyt, továbbra is jó formáa tizenegyedik helyet szerezte ban versenyez. A szegedi junior
meg. Kormányos Nina a ver- A korcsoportos versenyző Réseny végére bizonyította ké- vész Gergő döntős helyekért
pességeit, 1000 méteren harcolt mindhárom távon, legbronzérmet is szerzett, összesí- jobban az 500 méter sikerült
tettben negyedik lett. Vágfalvi neki, ahol az ötödik helyen végMáté bravúros előzésekkel szo- zett, váltóban pedig a bronzérrította maga mögé a mezőny mes magyar csapat tagja volt.
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DUPLA EST
Időpont: december 10., hétfő,
19 óra
Helyszín: kisszínház
A Közép-Európa Táncszínház
két darabbal is fellép, amelyből
az egyik a Special Society címet
viseli (képünkön, a fotót Dusa
Gábor készítette), és nemrég
mutatták be a budapesti Trafóban. Ezt a rendhagyó darabot a
világhírű, szlovákiai születésű,
belga koreográfus, Anton
Lachky készítette el a társulat
számára.

A másik alkotás a Poly
címet viseli, amely Eryk Makohon lengyel származású koreográfus érzelmes és egyben
pezsdítő darabja.
FOLKLÓRBA ÁGYAZOTT SZERETET
Időpont: december 10., hétfő,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A sepsiszentgyörgyi Háromszék
Táncegyüttes Aranyasszonyok
című rituális előadása. A folk-

tig tartó ünnepkörből, de más
területekről is. Az etimológiai ismeretek mellett művelődéstörténeti és néprajzi érdekességekkel is megismerkedhet
majd a közönség.

lórba ágyazott motívumok a
tánc, az élő népzene és ének
nyelvén egyért szólnak: feleleveníteni a hitet aziránt, hogy a
szeretet az egyetlen létező és
élhető kommunikációs csatorna.
SZENT NAP-E AZ ÜNNEP?
Időpont: december 11., kedd,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Pedagógiai esték sorozatának vendége Forgács Tamás

(képünkön) szegedi nyelvész,
tanszékvezető egyetemi docens, akinek fő kutatási
területe a nyelvtörténet
és a frazeológia, azaz a
szólások és közmondások vizsgálata.
A Szent nap-e az
ünnep? című előadásában számos szó- és szólásmagyarázatot tár az
érdeklődők elé, elsősorban az adventtől húsvé-

PUNNANY MASSIF-KONCERT
Időpont: december 13., csütörtök, 20 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
15 év – 15 Leg-Punnanybb
Dala – így aposztrofálta az idén
tavasszal megjelent jubileumi
világnézet-összegző életmű lemezét a zenekar, amely ígérete

szerint Szegedre is elhozza a
punnanys dalkosarat.
PRAVOSZLÁV KÓRUS
Időpont: december 16., vasárnap, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Moszkvai Patriarchátus Kórus
(képünkön) az ősi pravoszláv
egyházi zene világszerte elismert, egyik legautentikusabb
előadója. Műsorukban szerepel
16–17. századi bizánci egyházzene, valamint elhangzanak
19. századi nagy orosz szerzők
művei és régi orosz népdalok
feldolgozásai is.

Szeretne 2 belépőt nyerni az IH Rendezvényközpontba az Indigó zenekar december 28-i búcsúkoncertjére? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését,
valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: december 12. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési
rendeletének megfelelően kezelje, és azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Rerrich Béla műépítész mesterműve a Dóm tér. A nyertes: Molnár Dóra. Gratulálunk!
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KOS (III. 21–Iv.
20.) Úgy érezheti,
minden pillanatot ki
kell használnia valakivel, akire eddig nem sok
időt fordított. Ez helyes
irány, de azértgondoljon
másokra is!
BIKa (Iv. 21–v.
20.) Eltökélten hisz
a rendszeresség, a
kitartás és az odaadó munka erejében, de
arra nagyon ügyeljen,
hogy ne menjen az
egészsége rovására!
IKreK (v. 21–vI.
21.) Vágyhat már
egy kis békére, nyugalomra, mikor senki
nem zaklatja, és nem idegesíti lényegtelen dolgokkal. Vonuljon el egy kicsit a
világtól!
rÁK (vI. 22–vII.
22.) Megérdemli,
hogy büszke legyen
magára, rég vitt már
véghez ilyen hősies tettet.
Pihenjen egy kicsit, sőt
lepje meg magát valami
ajándékkal!
OrOSzLÁN
(vII.
23–vIII. 22.) Nem
kíméli az élet, hol
balról érheti egy csapás, hol jobbról. Ne hagyja
legyőzni magát, minden
ilyen időszaknak vége van
egyszer!
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Átadhat valakinek egy lehetőséget,
merő jóindulatból, de
nem biztos, hogy a dolog
jól fog elsülni. Az emberek
néha furcsán tudnak viselkedni.
MérLeg (IX. 23–X.
22.) Bátor volt, hogy
meg merte tenni ezt
a lépést! Mások talán
ostobaságnak gondolhatják, de ön tudja, hogy a
lelki béke fontosabb a
pénznél.
SKOrpIó (X. 23–
XI. 21.) Egy fontos
ügyben kellene valakivel találkoznia, de
semmi kedve hozzá, ráadásul nem is biztos, hogy
dűlőre juthatnak. Ne
húzza tovább!
NyILaS (XI. 22–XII.
21.) Fontos eseményre készülődhet, de bizonytalan
abban, hogy jól időzít-e.
Ezt csak akkor tudhatja
meg, ha nem visszakozik
és belevág!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Megviselheti az év
végi hajtás, ide-oda
rohan, mint egy mérgezett egér. Lassuljon le,
mert így semmi szépséget
nem vesz észre maga
körül!
vízöNTő (I. 21–II.
19.) Végre talán
felismerte,
hogy
nem is ellenség, akit
eddig annak hitt. Sokkal
jobban meg kellene
benne bíznia. Még nem
késő helyrehozni!
Halak (II. 20–III.
20.) Nem biztos,
hogy mindig az a
legjobb megoldás,
ami elsőre eszébe jut.
Gyötörje egy kicsit az
agyát, lesznek itt még
jobb gondolatok is!

2018. DECEMBER 8., SZOMBAT

Nyolcvan éve, 1938-ban készítette Kelemen zsuzsa a felvételt, amelyet a Fortepanon találtunk. A képinfóban az
áll: Szeged, Roosevelt tér, a felvétel a Tóth Péter-palota előtt
készült. Delmár Walter többszörös autó- és motorkerékpárbajnok és elismert síversenyző. Delmár Walter (1893–

1949) egy Bugattit bütyköl, amelyből a 20. század első felében körülbelül 8000 járművet állítottak elő, szinte kivétel
nélkül a legprecízebb kézi munkával, manufakturális keretek között. Az eredeti cég a második világháború idején bukott meg sok más akkori luxusmárkához hasonlóan.

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
December 10., hétfő, 19.55
Az AIDS-ről tabuk nélkül, az
egészségügyi szakújságírásról, valamint egy hiánypótló
orvosi ellátásról.
SZEMESZTER – EGYETEMI
MAGAZIN
December 11., kedd, 19.55
Jégkorongozó egyetemisták,
30Y a JATE-ban, díjazott filmesek a filmkészítésről, teremnevek nyomában.
SZEMKÖZT – HÍRHÁTTÉRMAGAZIN
December 12., szerda,
19.25
Két újságíró, egy eset: a Szeged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.
KARÁCSONYI KÖRÚT
December 13., csütörtök,
19.25
Karácsonyi készülődés sok
zenével, tánccal, ismert szegedi családokkal a Forrás
Hotelből.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: nyirkos, csapadékos idő

December 8.
szombat

December 9.
vasárnap

December 10.
hétfő

December 11.
kedd

December 12.
szerda

December 13.
csütörtök

December 14.
péntek

6/2
Mária

5/2
Natália

4/–1
Judit

3/–1
Árpád

1/–3
gabriella

1/4
Luca,
Otília

0/–5
Szilárda

aNyaKöNyvI HíreK
SZEGEDEN
KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT:
2018. 11. 24-én Bodor
Gábor Csaba és Angelova
Visha Bencheva, Gyura
Tamás és Sibán Erika
Alexandra, Juhász József és Turzó Réka.
SZEGEDEN SZÜlETETT: Csanki Ferencnek és Ocskó Mónikának 2018. 11. 19én Csenge Veronika,
Szécsi József Rolandnak és Varga
Andrea Magdolnának 2018. 11. 19-én
József Álmos, Makra

Gábornak és Szabó Bernadett Katalinnak 2018. 11.
19-én Csongor, Bagi Lászlónak és Manga Ágnesnek
2018. 11. 20-án Eszter, Bá-

lint Krisztiánnak és Nagy Dórának 2018. 11. 20-án Lilla
utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

FOgaDóóra
DECEMBER 10., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
DECEMBER 11., KEDD
Nógrádi Tibor: 17.00 (Kecskéstelepi Művelődési Ház – Újvidéki u. 4.)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–18.00 (Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltség – Szerb u. 21.)
DECEMBER 12., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-8137)
Kormos Tibor: 17.00–18.00 (Odesszai Fiókkönyvtár – Székely sor 11.)
DECEMBER 13., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és Kosik Dénes: 16.30–17.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas u. 12.)
DECEMBER 15., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)
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Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
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